Förslag till riksdagen
1989/90:13
Riksdagens revisorers förslag angående 1983 års
bostadsförbättringsprogram

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av 1983 ars bostadsför
bättringsprogram. Programmet som enligt rik dagens beslut skall genomfö
ras under tiden 1983--1993 syftar till att skapa förutsättningar för det befint
liga bostad be�tandcts förnycl�e. Det lägger tyngdpunkten vid underhåll. re
parationer och cnergisparatg�irder samt vid en ökad tillgänglighet till bostä
derna för äldre och handikappade.
Rcvi�orerna har vid sin gran�kning funnit att bostadsförbättringsprogram
met har bidragit till att ett förnyelsearbete på bostadsområdet intensifierats
och att delar av det aktuella bostadsbeståndet har förbättrats och förnyats.
Möjligheterna till ett effektivt genomförande av programmet har dock på
verkat� i negativ riktning av ryckigheter i genomförandet föranledda av åt
gärder i syfte att främja nybyggandet av bostäder.
Den �t at liga styrningen av bostadsförsörjningen är i första hand konstrue
rad för nybyggandc och inte direkt för om byggande. Därigenom har det ad
ministrativa förfarandet för bo�tadsförbättringar blivit onödigt komplicerat
och (liirt ill onödigt kostsamt. Planeringen och genomförandet av bostadsför
bättringarna har också påverkats menligt av att villkoren för genomförandet
från tid till annan ändrats. När förändringar i regelsystemet inträffat har man
sålunda tvingats göra om delar av ombyggnadsprocessen. Kostnaderna för
att administrera och genomföra de�sa atgärdcr har blivit betydande i dc fall
då förutsättningarna ändrats alltför mycket. Möjligheterna att ta vara på er
farenheter och teknisk kunskapsutveckling har också försvårats liksom den
sunda konkurren�cn.
Enligt var mening behöv� med hänsyn till bl.a. bostad�beståndets sam
mansättning. aldcr och kvalitet även framdele� bostadsförb�ittringsåtgärder
och statligt stöd i olika former.
Vid de fortsatta atgärderna bör �tor vikt läggas vid kontinuiteten i genom
förandet i syfte att underiiiila och förbilliga sådana insatser. Revisorerna an
ser att i sildant syfte vissa förändringar av såv�il organisatorisk som admini
strativ art bör vi<.lta�. Ä ven vis�a forskningsinsatser bör göra�. Salunda bör
- större delen av handläggningen av bostad>förbättringsärenden äga rum
pa kommunal ni va.
- ett förenklat rcgebystem genomföras som är anpassat för dessa åtgärder.
- ökad samordning mell;�n bygglovprövningen samt lånc- och bidragsprövningen genomföra� och
- ökade forskning�insatscr rörande dc för bostadsförbättringarna strate
giska fragorna �älta� in.
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1 . Revisorernas granskning
Granskningen har inriktats på att undersöka hur bostadsförbättringspro
grammet genomförts och vilka krav som fortsättningsvis bör ställas på de
statliga styrmedlen för underhåll. förnyelse och ombyggnad av bostadsbe
ståndet.
De styrmedel som har beaktats är bestämmel er i de lagar, förordningar
och tillämpningsföreskrifter som rör ombyggnadsprocessen. det bostadsad
ministrativa systemet med regeltillämpning och utveckling av praxis samt
kunskapsuppbyggnaden i form av samlade erfarenheter, forskning och ut
veckling.
Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten (1989/90:2) 1983 års
bostadsförbättringsprogram (dnr 1987:45). Yttranden över rapporten har in
hämtats i sedvanlig ordning. Sammanfattningar över rapporten och yttran
dena är redovisade i bilaga till denna skrivelse.
I rapporten konstateras att styrmedlen för bo t ad förbättringar blivit onö
digt komplicerade och därmed alltför kostsamma. Vidare noteras bl.a. att
programmet har påverkats menligt genom att villkoren för genomförandet
av bostadsförbättringarna hela tiden ändrats. ibland genom tvära kast. l
syfte att nå förbättringar förordas att större delen av arbetet med administra
tionen av ombyggnadsåtgärder utförs på kommunal nivå och att det särskiljs
från vad som gäller för nybyggandet. Vidare noteras att det bl.a. behövs en
enklare och stabil basfinansiering för förbättringsåtgärder med enkla låne
och bidragsformer.
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2. Revisorernas överväganden
2.1 Allmänt om bostadsförbättringsprogrammet

Det övergripande målet för 1983 års bostadsförbättringsprogram (prop.
1983/84:40. bil. 9, BoU 11. rskr. 63) har varit att genomföra sådana förbätt
ringar i bostadsbeståndet som varit bostadssocialt angelägna och samhälls
ekonomiskt försvarbara. Vår granskning har visat att ombyggnadsverk am
heten kom i gång och till stor del genomförts genom bostadsförbättrings
programmet och att åtgärder som var välbehövliga av bostadssociala skäl för
bostadsbeståndets upprätthållande genomförts. Genom förbättringspro
grammet har fördelen med en modell som går ut på en kontinuerlig förnyelse
av bostadsbeståndet genom att reparera och bygga om i stället för att riva
och bygga nytt bekräftats.
För att bostadsbeståndet skall upprätthållas och för att rivning, förslum
ning och därmed kapitalförstöring skall undvikas, behövs kontinuerligt un
derhåll och förbättringsåtgärder. Behovet av förbättringsåtgärder är bero
ende av bostadsbeståndet, dess ålder och standard men också av vilka an
språk som ställs. Hittills har en stor del av det något äldre beståndet förnyats,
medan förnyelsen för det halvgamla beståndet påbörjats. Förnyelseåtgärder
har på sistone aktualiserats inom det s. k. miljonprogrammets områden. Åt
gärder inom de senast nämnda områdena behövs både för att avhjälpa bygg
tekniska brister och för att förbättra de bostad sociala förhållandena.
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Vid genomförandet av bostadsförbättringsprogrammet har man emeller
tid mött stora problem �om i ncra av eenden påverkat ett effektivt förverkli
gande av programmet. För att främja nyproduktionen av bo�täder har bo
stadsförbättringsprogrammet i olika etapper bcgrän ats. Dc lindringar som
år 198R genomfördes. da rambegränsningar för ombyggnader infördes i hela
landet och den garanterade räntan för ombyggnader fördubblade . min
skade möjligheterna att genomföra programmet i �adan omfattning att man
kan sätta i fraga om vi i dag har ett verksamt ombyggnadsprogram.
Genomförandet av programmet har också hämmats av en omständlig
byggnads- och lanereglering.
Vi kommer fortsättningsvis att ge exempel på de kontinuerliga föränd
ringarna - ryckigheten - i programmets genomförande och bristerna i styr
systemet. Vi kornmer samtidigt att före lå vissa ändringar i det administra
tiva systemet och åtgärder för att nå en förbättrad kunskapsspridning på om
byggnadsomradet. Vi har härvid förut att att det p grund av bostadsbestån
dets samman�ättning även efter programtidens slut ar 1993 kommer att fin
nas behov av bostad�förbättringsatgärder och att det även då fordras samhäl
leliga insatser för upprätthallandet av bo. ladsbestandeL Vi har däremot inte
bedömt behovet av ekonomiskt stöd till bostad förbättringsatgärder1•
llörda remi!>sinstanser instämmer i stort i var allmänna syn pa behovet av
langsiktighet och kontinuitet vid genomförandet av bostad förbättring pro
grammet och i v< r uppfattning om det framtida behovet av insatser.
Byggforskningsnidet ( B F R ) understryker för sin del vikten av en god kon
tinuerlig förvaltning under byggnadernas livscykel. En sadan innebär. menar
radet. !>tora fördelar fran många synpunkter - tekn i k t. ekonomiskt och so
cialt - något om iiven �tyrks av for�kningsrc�ultat.
Flera remissmyndigheter finner det angeiiiget med stödfonner för bo
stadsförbättringar som innehär långsiktig beständighet . bl.a. med tanke på
att miljonprogrammets bostäder inom kort kräver , t gärder. Ett par av dem
uttalar att bri ter i förnyelsen kan medföra förfall och rivning av gamla bygg
nader med kapitalför�töring som följd.
Det allmännyttiga bostadsföretaget SA BO anser att en utveckling av ett
effektivt bostadsförbiittring�program är av central betydelse för SABO-förc
tagen och an er det viktigt att bostadsförnyelsen se� !>Om en kontinuerlig pro
ce s. SABO redovbar att fram till sekelskiftet kommer antalet lägenheter
äldre än 30 år att ha mer än fördubblats och uppgå till 560000 (ca 60%) av
samtliga lägenheter i SABO-företagcn. dvs. ha uppnått en sadan ålder att dc
traditionella underhallsåtgärderna inte längre är tillräckliga.
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2.2 Ryckighet i bostad förbättringsprogrammet

Enligt de allmänna förutsättningarna för bostadsförbiittringsprogrammet
�kulle det läggas upp . å att ryckighet och tvära kast �kulle undvikas (se prop.
1 Fiir�lag angacnde ho�larhfinan>icring och boentickostnader harpa !>enare ud liim
nat' av boendekm.tnatl,utrcdningen (SOU 198\1:71 ). utredn i n g en om en reformerad

inkormtbc,kattn i ng (SOU 1\11:;\1:33). ko mm it te n for indirekta \kntt e r (SOU 19R9:23)
och av boverkct i rapporten Bmtatl�forn)Cbc pa 90-talo:t. Re:g eringe n av\cr att lamna
för�lag om en antlmd bostad�finan,icring amtidrgt mctl forsl age n om reformer inom
inkom<.the,J..attningen\ omrade inför inkom taret 1991.
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19X.1/IIJX-l:40. bilaga l)�- 6). Ä nda �ir det just mot förckom�tcn av !>�tdana
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förhallanden 'om kritik genomgaendc riktats- i synnerhet mot de inskränk
ningar genom rambcgriin!.ningar och höjningen av den garanterade räntan
�om be,lutad�:� under oktober och december 1988.
Vi tar for, t upp fragan om bakomliggande sakliga moti1• för hegriinsning
ama i /JoS/{I(II{ilfballringsprogrammel. Flera remis�myndighcter redovi�ar
för,tacbc för att ingreppen kom till �tand. Staten!> plan- och bmtad verk
(bovcrket) in�tHmmcr i och för �i g i uppfattningen att den ryckighet som
drabbat ho�tatbförbattring�programmet. niir lane- och bidragsvillkoren fran
tid till annan Undrat� kraftigt . varit ett problem. Men verket erinrar om att
bo�tatbförbiittring�programmct har varit ett betydelsefullt element i kon
junkturpolitiken.
Statcn� in�titut fiir byggnad�for!.kning (SiB) anför att kritiken mot ryckig
ht:t och tviira ka�t i ho,tatbförbUttri ngsprogrammct kommer fran markna
den� intrö�l·ntcr och ma�tc vaga� mot kravet pa en politik �om beaktar be
hoven över hela bygg�ektorn med bl.a. ökad efterfragan pa liigcnheter och
kontor�lokaler och den allmiinna sysselsättningskonjunkturen.
SiB kon'>tatcrar vidare att . da programmet tog�. regeringen och dc flesta
.
aktörerna pa bo�tad�marknaden utgick fran att ..Sverige var färdigbyggt . .
Det galide da att varda den befintliga bostadsstocken. höja boendekvaliteten
och min�ka problemen för hyggarbetarkaren och matcrialindustrin. u har
det. enligt SiB. emellertid varit en totalt annorlunda situation med tor efter
fragan pa ho,tadcr. överhettning i byggkonjunkturen och !.nabbt �tigande
produktion�ko,t nadcr.
Uin,bo�tad�niimnd�:n i Ö rebro län an�er dock att ett �amspel mellan ny
produktion och ombyggnad Hr bra och att dc kan komplettera varandra. På
�a �iitt kan n:�ur�erna inom branschen bättre tas till vara.
Begriin�ningarna p. ombyggnadsområdet har bl. a. motiverats med att dc
�kulle öka ny/Jyggmulel a1· bosliider. Detta �ynsätt stiiller sig dock många re
mis!.in�tan�cr 'kepti�ka till.
Flertalet liin�bo�tadsniimnder anser att inskränkningarna i bo�tadsförbätt
ring�programmct inte ökat nybyggandet av bostäder. Anledningarna uppges
vara att det tar ti<.l att planera nya bostäder. byggandet har olika karaktär
och att arbet�kraftcn inte Ur helt den�amma för de b, <.la verksamheterna och
�l utiigen att det \Ila rare Ur annat hyggande än nybyggan<.let av bostäder �om
dragit till �ig arhet,kraft och övriga byggresurser. En av dc hörda an er att
<.Jet �enare förhallandet gjort det möjligt och önskvärt att underlata rambe
grän,ningar och räntenivaan<.lringar.
Vad �edan <lllgar de negafil'(/ effekler som inskränkningarna i pragrammel
fick !.om följd kan slirskilt noteras de följder �om ändringarna , r 19R8 med
förde. Efter det att regeringen lagt fram sin proposition med förslag om höj
ning av den garanterade räntan och beslutat om rambegrUnsningar och riks
dagen fattat �itt bc�lut hlirom med följande förändringar i ombyggnadslåne
förordningen. upp�tod en allmän osäkerhet pfl bostadsmarknaden som ka
raktiiri�erades av bri�t pa aktuella föreskrifter. underhandlingar om vad som
skulle gälla enligt de nya reglerna. di�pensansökningar. fördröjning i hand
läggningen av laneärenden. ornprojekteringar. ökade kostnader och för e
ningar.
Till de torre förUndringarna av programmet. som i sig medförde en
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mängd följdforandring.ar i ornhyggnadsproce��en. kan lägga� andra mera
�peciclla förand ringar.
Som ett exempel pa 1peciella föriindringar redovi�a� i rapporten det tre
ariga hi��hidrag �om rik�dagen fattade hc�lut om i december 1984. För att
� . k . hi��bidrag :-kulle utga förutsatte� dels kommunala inventeringar. dels
kommunal dclfinan�1ering. De kommunala hudgeta rna för 1985 var emeller
tid redan fa�t�tallda nlir be�lutet kom. varför kommunerna kom i gang med
verk�amhcten la ngt \enare. Manga kommuner hade för övrigt inte en� hun
nit �lutföra �ina inventeringar förran bidragen egentligen hade upphort.
Ett annat exempel gäller he�t�immelserna om smaWgenheter. Från pro
grammet� borjan galide �om cn förut�ättning för ombyggnadslan att �malä
genhetc r �kulle �las ihop till �törre lägenheter. Under denna tid utvecklades
metoder för �adana atgiirder eller för au anviinda smalägenhctcr för all Lex.
fa plats för hi" cllcr �oprum . En fullvärdig lägenhet �kulle hl. a. vara minst
35 m � . Fr.o.m. den l juli llJR9 har emellertid giill t au �malägcnheterna �kall
bevara�. Della har k ra' 1 omprujckteringar. nya lihningar, nya hyn::sgäst
samrad ow. Förlindringen gjordes för all avhjiilpa bristen pa �malägenheter/
ungdumsbo�tiider. Avgangen av lägenheter i samband med ombyggnader.
som var 26 r� i millen av 1970-talct . har emellertid minsk<tt under senare ar
och var ar 19R8 nere i omkring 6% och utgjorde sa lede� inte nagot �törre
problem niir regelförandringen gjorde�. samtidigt �om den medförde pro
blem och kostnad�ökningar för ombyggandct.
Vi har funnit det angeläget att redovisa nagra litlillanden fran hörda re
mi.uinl·tan.H'r ungaende l'erkan a1• ryckigheten i genomförandet av förhäll
ringsprogrammet. Samsilimmigheten ii r stor bland myndigheterna om all
följderna av anoringarna varit wara all bemiistra.
SA 130 he lO na r sal unda all ryckigheten negativt pilVerkat det utvecklade
och tiuskriivande sam radsförfa rande som alltmer tilliimpas vid ombyggna
der. l cH nertal omhyggnad�projckt skadades relationerna mellan boende
och företag �vart av ombyggnad�s!Oppet under hösten 1 98/l. En väl funge
ranue ombyggnad,prnce�� förutsiillcr. an ser SABO. \!il bila och palitliga om
byggnad� - och finan , icring�rcgler . Med hänsyn till den langa tidsutdräkten
i eu ombyggnad�projekt och den oro en omhyggnad�proce�� �kapar är uet
ab�olut nöd\andigt au dc regler �om gitller i hörjan av c u projekt ock\a kan
tillam p a\ under hela det prakti\ka genomförandet. Palitliga förhandsbc�ked
ma�le kunna ge,. En annan cffckt av ombyggnaU!>\loppel var au den kun
skap� u ppbyggnad \Om �kcu inom omradet allvarligt �kadade�. De kon�ulter
och entrcprcnorer \om utvecklat �pecialkom peten� för ombyggnad tving
ade' omorientera \in \ erk�amhct \arvid vi k tiga resurser för det fonsalla för
nyel,earhctcl gan fi>rlorade.
Enligt litn�bmtad�nitmnden i Vibterbouen har mycken kun\kap och erfa
renhet gau forlorad genom wiingninga rna i programmet. Dc mindre företa
gen har inte fönnau �tälla om �ig till nyprouuktion av bo�tädcr. inom vilken
sektor dc �wra företagen nu helt dominerar.
IISB papckar au planering\t iden vid förändringar i be fintliga bostad�hus
med nödvim di ghe t ii r lang pn grund av den �lUra mängd intre��en �om !>kall
�ammanvaga�. Förbundet an<.cr all det finns otaliga exempel pa fall dii r ko!>l
!>amma projektering'- och planering�insatse r blivit tilbpillogivna i och med
au förut\ällningarna förimdrah.
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Ä ven fa�tighct�nUmnden i Malmö kommun pekar p, svårigheterna för bo
Förs.
�talbriitt�föreningarna. är villkoren ändrats har de nedlagda konsultko t
1989/90:13
naderna inte kunnat nyttiggöra�. Detsamma gäller enligt fastighetsnämnden
även for övriga fa�tighet�iigarkategorier som för alskilliga projekt har haft
att räkna med �ii m re lanemöjligheter med ändrad takt i medelstilldelningen.
llyre�gil�ternas rik�föround anser att ryckigheten försvårat ett menings
fullt in nytande fra n dc ooende� �ida. Detta gäller enligt förbundet både den
forcerade �!arten av programperioden och det tvlirstopp som de förändrade
finan�iering�villkoren inneburit.
Uin�bo�tad�niimnden i Västerbotten redovisar att begränsningarna i pro
grammet ar 19HH medförde att praktiskt taget all omoyggnadsverksamhet
�om inte da �tod klar att paoörjas upphörde. medan nämnden i Ö rebro län
redovi�ar att programmet i liinet huvudsakligen blev oegränsat till kulturhi
�tori�ka oyggnader och byggnader som ingick i kulturhistoriskt värdefull
miljö.
Saiii/IWI/fatlllingsl'is kan vi notera att det finns en stark önskan hos bo
�tad!>marknaden� parter om att fa större långsiktighet vid förnyelsearoetet.
Man an�er att planering�förubättningarna måste ligga fast under längre tids
pe rimler och att bygg- och finansieringsreglerna må�te utforma s!1 att en
kontinuerlig förnyebeproces!> blir möjlig. Det har under granskningen fram
gatt att det finn� en vi�� förstilebc hos parterna för att en lägre ubventione
ring.,grad tilliimp<l!> om man samtidigt får större stabilitet i regeltillämp
ningen. Fastighet�niimnden i Malmö reser ålunda frågan om ursprungs
programmet inte varit för langtgacnde med avseende på de objekt som
kunde fa ombyggnad�lan. Programmet medgav en generell lånemöjlighet till
totalombyggnad med 3 procents garanterad startränta för alla nerfamiljshus
�om var iildre <in 30 ar. Fragan är enligt nämnden om inte åldersgränsen i
stiillet borde �att� till t .ex. 50 år. Undantag för tillgänglighet. miljonpro
gram�atgärd och ledning�hyten kunde ha funnits. Pa så sätt hade. anser
niimndcn. kmtnaden för omoyggnadslånen hallits nere. och man hade haft
lättare t�tt undvika de �enaste årens tvära inskränkningar med kvotering och
duooleringen av den garanterade räntan.
Förvaltning och förbättring av bostäder är en kontinuerlig process. Ge
nomförandet av ombyggnadsprojekt tar lång tid. ofta tre år eller mera. In
nan '>jälva ombyggnad�arbetet startar. är det ett nöde av aktiviteter. olika
officiella tillstand samt l, ne- och bidragsbeslut som ett projekt skall ha lot
sat� igenom. ii r förändringar i regelsystemet inträffar. måste delar av denna
proce�� göra� om. Administrationskostnaderna och kostnaden för att ge
nomföra olika atgärder olir för saväl det allmänna som enskilda parter bety
dande. Den tekniska kunskapsutvecklingen och den sunda konkurrensen
försvåra� ocksa.
Med hiin�yn till den tid den totala ombyggnadsprocessen tar och till den
tid det tar att fa en beslutad förlindring i regelsy temet att fungera i praktiken
har vi !>t or för�taelse för de olika parternas synpunkter och finner det betänk
ligt att förut�littningarna för ombyggnadsprogrammet har ändrats avsevärt i
om g. ngar. Redan efter 11. got år gjordes inskränkningar i det som avsågs
vara ett tioarigt program.
Klart är att även bo�tadsförbättringsåtgärderna måste få �pela sin roll vid
de konjunkturpolitiska övervägandena och vid avvägningen mellan olika
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krav på produktion�re�urserna. I det fortsatta arbetet pc att bevara hostads
best, ndet hör dock dc �ynpunkter som nu anfört� om behovet av långsiktig
het och om undvikande av andra negativa konsekvenser noga vägas mot dc
fördelar från hl.a. konjunkturpoliti�k synpunkt som kan vinnas.

Förs.

1989/90:13

2.3 Ökad kommunal medverkan

Bo�tad för�örjningsfragor och byggfrugor behandla� i skilda regelsystem.
Handläggningen av låneärenden reglera� bl.a. genom ombyggnadslaneför
ordningen för bostäder (1986:693). bostadsfinansieringsförordningen
( 1974:946) och förordningen om statligt räntestöd vid förbättring av hostads
hus ( 1983:974). medan handläggningen av byggfrågor sker enligt plan- och
bygglagen!> ( PBL) regler för hygglov. När det gäller bostadsförbättringsfrå
gor är lånereglerna för närvarande mera styrande än plan- och hyggreglerna.
Styr!>y!>temen för hostadsförbättringar är i princip desamma som för nybygg
nad av bostäder.
Den nuvarande handläggningen av bostadsförbättrings!>tödet är omständ
lig och föga rationell. Vi har i var gran�kningsrapport förordat att regle
ringen av bostadsförbättringsåtgärderna i högre grad än vad som i dag är fal
let läggs på kommunerna. Bl.a. papekar vi att om förnyelsearbetet i större
utsträckning styrdes av den enskilda kommunen. så skulle anpassningar och
avvägningar kunna göras utifran bostadsbe�tåndet och bostadsmiljöerna. Dc
särskilda ombyggnadsföreskrifterna från boverket torde då också kunna slo
pas. Verkets uppgift kunde i stället begränsas till ett allmänt tillsynsansvar.
bl. a. insamlande och spridande av erfarenheter på området. Lån och bidrag
till bostadsförbättring skulle i sådana fall liimnas av kommunerna.
Vi anförde i rapporten också att det för att upprätthålla dc bostadssociala
ambitionerna även fordrades åtgärder som inte var företagsekonomiskt lön
samma. Stöd till sådana åtgärder skulle bli enklare att administrera som bi
drag via kommunerna än som lån.
När det gäller den allmänna �ynen pa styrsystemet konstaterar Svcn�ka
kommunförbundet att den �tatliga styrningen i första hand är konstruerad
för nybyggande och att reglerna i fråga om bostadsförbättringsärenden är
onödigt komplicerade och om�tändliga. Nuvarande stöd är dessutom inte
anpassat till dagens och framtiden� behov. Det är mera anpassat till tidigare
behov av teknisk och �tandardmä�sig förnyelse av det omoderna bostadsbe
ståndet. De förändringar som successivt har gjorts i stödsystemet har enligt
förbundet medfört att detta blivit ännu mera komplicerat och svarövcrskad
ligt.
Boverket påpekar att verket i sin anslagsframställning för nästa budgetår
har redovisat vissa preliminära slutsatser och en principskiss för hur ett fram
tida ekonomiskt stöd till ombyggnad och förbättring skall kunna kon�truc
ras. Boverket understryker att arbetet med förslag till nytt stödsystem har
för�vftrats av de disk u�sioner om ett nytt �katte- och bo�tadsfinansieringssy
stcm som nu P• går inom regeringskansliet. Ett nytt !>löd för ombyggnad och
förbättring ma!>te enligt boverket baseras p�t den generella bassubvention
som kommer att finnas i det nya skatte- och bostad!>finan�ieringssystemet.
B F R menar för sin del att alltför täta ändringar av reglerna inom styrsyste
met inte gjort det möjligt eller mening�fullt att för!>öka göra utvärderingar
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av dehamma. Det har inte hunnit bli nagra effekter �om \arit mojliga att
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Bovcrkct anser att kommunerna bör ha ett avgorandc inflytande över om
byggnad!>- och förbättringsverksamheten b<tde vad av�cr val av omrnden för
in�at�cr och av omfattning och inriktning pa atgardcr. Att lägga be�lut�befo
genheter pa kommunerna �om rör !.tatliga �ubventioner förefaller däremot
bovcrket mindre väl genomtänkt. Liknande tanJ..egangar har prövat� vid
flera tillfiillen tidigare. papekar man. Det har da inte befunnit!> Himpligt att
lflla kommunerna förmedla eller be�luta om lan och bidrag !>0111 huvud�akli
gen inrymmer �tatliga �ubvcntioner. Kommunali�ering har kunnat genomfö
ra!> i vi��a fall da lan bcritkna� fran givna �chabloncr �om iir oberoende av
nivaer för kommunala �ubvcntioner. �om t.ex. bo�tathanpa��ning!>bidrag. l
övrigt !>a vi!>ar boverkeb erfarenhet att det är nödvändigt med ett �tatligt be
!>lut�fattande da de �tatliga medlen dch•i!> anviind� för att tiicka kommunala
invc!>tcringar eller a' gifter till kommuner.
Uini>hO�tad�niimnden i Gotcborg!> och Bohus län erinrar om att en mycket
�tor del av ombyggnad!>' erk�amhcten �ker och kommer att �ke i allmann) t
tiga foretag. Det iir därför niimnden� be�tiimda uppfattning att kommunerna
inte !>kall he�luta om lan eller bidrag med hiinsyn dcb till att bidrag da gar
till egna fa�tigheter. del!. till kraven pa lika behandling av lancsökanden.
Sil3 an�er att även om �yftct att min�ka byrakrati!>kt krangel och cffektivi
�cra ombyggnatbproce�sen ii r vällovligt �a nHt!>le en dcccntrali!>ering av mak
ten i>kc under !>adana former att �iirskilt de sma kommunerna och dc !>vaga
grupperna i �amhiillet inte hamnar i underliige. Att kommunerna �jiilva ge
nom !>ina ho�tad!>holag kommer att bli stora intre!.�cnter da ombyggnaden a\
miljunprogrammeb ho�tiidcr blir omfattande pa 1990-talet gör inte �ituatio
nen litttare. anser SiB.
Ett annat argument mot att öka kommunerna� roll betritffande bo,tath
förhiittring�atgärder !.Om SiB pekar pa är att kommunerna redan har styr
IllÖJligheter men inte utnyttjar dem. Sil3 hanvi�ar till att kommunerna 1 -.a, ;tl
det ur,prungliga ROT-programmet <.om i POL ge!> mojlighet att gora omra
desplaner diir man kan besluta om lokala �tandardkrav. Kriteriet !>kall vara
att bebyggel,e11 inom omradet ge� langsiktigt godtagbara egen�kaper och att
kommunen fattar politi�ka beslut. Det är �alunda enligt SiB inte bri!>tcn pa
!>tyrmöjligheter !>Om förhindrar kommunerna fran att ta ett fa!>tare grepp och
�tyra. SiB aberopar vidare for!>kningsresultat �om vil.ar att �amordningcn
mellan bostadsföretagen och dc kommunala myndigheterna lir dalig.
Även Hyresgästernas rik�förbund an�er att kommuner �om vill pavcrka
förnyelsen redan i dag har styrin�trumcnt. Problemet är cmt!llertid att kom
munerna inte har intresse eller resurser för att driva förnycl�efragorna.
Detta gäller !>peciellt i tider da stora resur er l>al!>a!> pa nybyggnad. Ytterli
gare reglering fr. n kommunernas sida kan då. enligt förbundct. �narare hit
ett hinder för ett kontinuerligt förnyelsearhete.
Mer positiv i fr, gan är Sven!>ka kommunförbundet. Salunda redm i\OH för
bundet att man tidigare i olika �ammanhang har hävdat att kommunerna hör

överta an�varet för bostalblånegivningen. Många kommuner gör redan i dag
omfattande prövningar innan de vidarebefordrar ärendena till Uin�bostads
nämndcrna. Frikommunför�öken visar enligt förbundet att kommunerna
klarar prövningen bra. En samordning mellan beslut om bygglov och lån
skulle ocha underlätta kommunernas planerings- och beslutsprocc��. Detta
skulle. an�er förbundet. förkorta handläggningstiderna och förenkla förfa
randet för dem som iir beroende av besluten.
Fastighetsnämnden i Malmö delar också den i rapporten framförda syn
punkten att lanen kan förmedlas av kommunerna. l �ynncrhet torde detta
kunna gälla för landets större och medelstora kommuner.
Även SA BO är po�itiv till ökad kommunal styrninglpavcrkan i bostadsför
nyelsen. Det är dock dn viktigt att kommunerna i sin planering är lyhörda
för bmtadsförctagen� och de boen d es synpunkter samt att bo�tadsföretagcns
�jälv�tiindighct och initiativrätt respekteras. Det fordra� en gemensam dis
kus�ion om dc langsiktiga malen för bostadsför�örjningen. framhåller
SABO.
Enligt rcvi�orcrna� mening skulle det vara till �tur fördel att fa till stand
en bättre �amordning mellan bygglovprövning och laneprövning. Vad �om
vid rcmis!>bchandlingen anförts mot en sadan utveckling anser vi inte helt
biirandc. Att vi��a mindre kommuner inte skulle klara handläggningen
sjiilva är inte ett tillriickligt �käl. Självklart skall län�bo�tadsnämndcn även
vid en saclan lö�ning ha ett tillsyn�ansvar gentemot kommunerna. Och lika
väl �om det i dag i praktiken förekommer olika langt gaende arbct�fördel
ning mellan Hinsbostadsniimnder och kommuner i cle��a fragor. kan det göra
det i forbiittningen. varvid dc mindre kommunerna ge� det ökade bi triide de
behöver.
Fragan bör utredas vidare genom regeringens försorg.
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2.4 Andra förändringar i det administrativa förfarandet

Som framgatt av föregaende avsnitt har vi vid var gran�kning funnit att den
admini�trativa ordningen för genomförande av bo�tad�forbiittringar iir om
�tändlig och orationell. De admini�trationskostnadcr �om iir förenade med
�y�temet i dag kan med fördel bära� av stora förbättring�projekt. Sma var
�armna ombyggnader blir däremot �vara att genomföra pa grund av dc !>tura
ko!>tnaderna. Detta förhallande kan medföra att man undviker att göra
mindre ingrepp eller att ga varsamt fram i saneringen och i �tället vidtar mer
omfattande atgärder för att projektet skall kunna biira ko�tnaderna. Den
nya PBL har de��utom medfört att planeringsprocc��cn förliingts i och med
att antalet �akägare och överklaganden ökat. Fomättningsvi� tar vi upp fra
gor av�eendc förbättringsalgärder som bör aktualisera� oavsett om kommu
nerna f<ir ökade befogenheter eller inte.
l rapporten konstaterade vi bl.a. att handläggningsrtllinema vid länsbo
stadsnämnderna i en del fall är föråldrade.
Länsbo�talbnämnden i Stockholms län redovi�ar emellertid att nämnden
..
under det �cnaste aret har genomgått en datorbcring··vilken har po�itiva
effekter pa handläggningstider och förenklar lancarbctet. ämnelen hänvi
sar ocksa till att det pa regeringen� uppdrag framlagda betiinkandet Fören k-
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lad handläggning av an ökningar till bostadslån m . m . (SOU 1989:96) kom
mer. om för�lagen antas. att leda till att admini�trationcn och blankettförfa
randet förenkla�.
l betänkandet kon talerades det att handläggning�tiden för ansökningar
om bo�tadslån är ett �tort problem lihom samordningen av olika myndighe
ters be lut . att en manad� förlängning av handläggningstiden medför att pro
duktion�ko�tnadcn �tiger med l % av vid varje tidpunkt nedlagt kapital. att
de handlingar och uppgifter �om skall sammanställa� för en komplett lånean
sökan har !>tora ko�tnadskon�ekvenser samtidigt som de kanske inte alltid
behöv�. Utredningen konstaterar ocksa att arbetsfördelningen mellan kom
munerna� förmedlingsorgan och länsbostadsnämnderna skiftar.
l betänkandet förcsllts en handläggningsordning med endast ett J, nebe
slut. vilket innebär omfattande förändringar vad avser de handlingar och
uppgifter !>Om �kall lämna� in i samband med laneansökan. En följd av för
slaget �ir emellertid att omfattande ändringar fordras i de föreskrifter som
boverket utnirdat i anslutning till gällande bestämmelser.
Enligt var bedömning är dc nu föreslagna ändringarna beträffande hante
ringar av bo�tadslåncansökningar av värde även för ombyggnadsfallen. Vi
an�er emellertid att även andra förändringar av styrsystemen i bostadsför
bättringsfr<.�gorna fordras. Handläggningsordningen för ombyggnadslåne
ärenden och Janebestämmelserna för ombyggnad bör därför göra� om �å att
!>tandardkraven enligt plan- och bygglagen inte skall behöva pröva� även för
lancbcsluten.
SABO an�er t.cx. att det är angeläget att halla tillbaka det tekniska. åt
gärdsorientcradc och av nybyggnadstänkande präglade synsätt som känne
tecknat många ombyggnadsprojekt. Det är. anser SABO. viktigt att regel
systemet kon�truer<t!> !>å att det inte tvingar fram onödigt omfattande åtgär
der.
Vidare har vi i vår granskningsrapport uttalat att det är tveksamt om det
fordras särskilda tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagen (PBL) när
det gäller ombyggnadsfal l .
Svenska kommunförbundet delar denna uppfattning. Erfarenheterna av
dc gangna tv, aren efter PBL:s ikraftträdande gör. anser förbundet, att det
kan ifragasättas om inte PBL:s allmänna regler är tillräckligt styrande för
ombyggnad!.verksamheten.
Boverket a andra sidan an er emellertid att PBL förut!>ätter särskilda om
byggnadsföreskrifter. Det har enligt verket varit besvärande för lagtillämp
ningen att sådana inte var utfärdade då lagen trädde i kraft den l juli 1987.
l praxis har handläggningen i avsaknad av aktuella före!>krifter fallit tillbaka
på äldre bestämmelser i Svensk byggnorm.
Bovcrket framhåller att verket nu inlett ett arbete med ombyggnadsförc
skrifter till PBL. Enligt verkets bedömning finn!> anledning till genomgri
pande förändringar i utformningen av föreskrifterna för ombyggnad. bl.a.
för att tillgodose de synpunkter som förts fram i vår granskningsrapporL
Man pekar pa att det rör sig om dels en bättre anpas!>ning till den enskilda
byggnaden och bebyggelsemiljön. dels uppnående av en bättre samordning
mellan Janeregler och bygglovshantering. Regler utformade utifrån �ådana
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kriterier kan sannolikt kräva förändringar också i PBL. Verket kommer i det
pågående arbetet att överväga också sådana ändringar.
Revisorerna noterar de förslag till förändringar av styrsystemet som plane
rats och förutsätter att de synpunkter som vi fört fram såväl i denna skrivelse
som i vår granskningsrapport beaktas i det fortsatta arbetet.
Vad beträffar frågor om utarbetande av särsk ilda tillämpningsföreskrifter
till plan- och bygglagen är vi alltjämt tveksamma till om de är nödvändiga.
och framför allt till om det går att få fram hanterbara sådana. Dc svårigheter
som är förknippade med att utarbeta ombyggnadsföreskrifterna beror på att
dc situationer som skall regleras är otaliga. Det torde därför vara mera fram
komligt med allmänna råd som anger hur man i olika situationer kan göra
avvägningar mellan krav på standard (i förhållande till nybyggnadsföreskrif
terna. BFS 1988: 18) och PBL:s krav på varsamhet.
I granskningsrapporten konstaterar vi som redan tidigare nämnts att det
för att uppriiulrålla de bostadssociala ambitiorrerna även fordras åtgärder
som inte är företagsekonomiskt lönsamma.
Bovcrkct delar revisorernas slutsats om behovet av stöd till bostads ocialt
motiverade åtgärder som inte är företagsekonomiskt lönsamma. Den när
mare utformningen av ett sådant stöd uppger sig verket komma att redovisa
i en kommande rapport. Revisorerna finner detta angeläget.
SABO påpekar för sin del att ett av bo tadsförhättringsprogrammet vikti
gaste mål är att öka tillgänglig/reten av lägenheterna i det ii/dre bostadsbestån
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Hyresgä trörelsen å sin sida har be lutat att inte acceptera omfördelning
av kapitalkostnader på grund av installation av hissar. Deras uppfattning är
att den ko tnad som inte kan täckas av bruksvärdesökningen bör bäras av
samhället i sin helhet.
l rapporten konstaterar vi att det behövs en enklare och swhil basfinansie
ring för förbiittringsåtgärder. Värdet av detta har starkt understrukits i re
missvaren.
Vi har ock å förespråkat en precisering av gränsen mellan underhåll oclr
ombyggnad. Formerna för ett lagstadgat underhåll bör vidare enligt vår me
ning utvecklas så att lånestöd till uppenbart försummat underhåll undviks.
Redovisning av en förvaltning�plan som en förutsättning för ombyggnads
stöd kunde härvid vara en lösning. De hörda instanserna har inte lämnat
några synpunkter i frågan. Vi anser att frågan om hur ett lagstadgat krav pa
underhåll kall kopplas till lånestödet bör beaktas i dc kommande övervä
gandena.
Revi orerna förordar att i detta avsnitt berörda fragor görs till föremål för
regeringens prövning.
2 . 5 Kunskapsunderlag

De mera långsiktiga förnyelse- och underhållsfrågorna kommer även fram
deles att vara centrala och ha en bestående aktualitet på bostadsområdet.
Därför är det av vikt att forskningen avseende underhal l, förnyelse och om
byggnad av boMadsbeståndet inte försummas.
l stort finns det behov av två huvudformer av kunskapsuppbyggnad som
J • • Riksdagen /989190. 2 sam/. Nr /3
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rör bostadsförhiittringen. Den ena giiller hur nybyggandet skall utformas så
att man i �törre ubtriickning i framtiden undviker tekniska och andra pro
blem �om kriiver ombyggnadsatgiirder. Den andra rör hur förbättringsåtgär
derna �am mantaget bör utföras. För b, da problemområdena gäller att det
behöv� kun�kaper om �amhandet mellan byggteknik och olika styrsystem så
�om bygg-. lane- och :.kattcregler.
B FR anför i l-itt remi��ytt rande att vi i dag ganska väl vet hur 1930-. 1 940och 1950-tabomradena �kall förnyas resp. byggas om. men vissa komplette
rande for�kning�in�atser behövs. En kunskapsöversikt blir klar 1990. Utvär
dering av förbiittring�in�atser i miljonprogramomrttden pågår. och resultat
bör föreligga J l)l) l �a att en kunskapsöversikt kan sammanställas även för
dö�a omraden.
En �tor o�likerhct rader dock enligt BFR om vilk<1 ny<� anspråk som kan
komma att �tälJas i framtiden inom boendet och bostadsbeståndet. Osäker
heten rör i hug grad fragor av tviirvetenskaplig karaktär. Här avses frågor
�om ingnr i iimne�omraden som BFR prioriterat . såsom Stadsförnyelse.
:.tad�utveckling och �ocial förändring samt Klimat och miljö i bebyggel en.
iir det gäller varsamheten vid re laureringarna menar BFR att det redan
nar förbiittring:.programmet inleddes fanns forskningsresultat som borde ha
kunnat tjäna :.om underlag för ett varsammare tillvägagångssätt . såväl be
triiffande byggnader som dess brukare. Den utformning som det ekono
mi�ka styr�y�temet fatt har dock medfört negativa konsekvenser. Flera ovaramt planerade och genomförda ombyggnader kom att genomföras innan
problemen uppmiirk�ammades. Detta förhållande är i viss mån en illustra
tion till den tid det tar för forskningsresultat att nå ut och få genomslagskraft.
framhftller BFR.
SiB redovi�ar i sitt remis:.yttrande att institutets forskning spänner mellan
teorcti!-ka fragcstiillningar . som har sin naturliga mottagargrupp i forskar
viirlden. till tekniska utvecklingsarbeten med omedelbar praktisk tillämp
ning och därmed ..:tt ekonomiskt intresse. t.ex. bland konsulter och tillver
kare.
Mellan del-sa biiggc ytterligheter görs forskningsinsatser som framför allt
viimlcr �ig till tjiin�tcmiin och politiker i stat och kommun och gäller olika
a�pt'kter pa :.amhiillsplancring. l denna kategori finns mycket av den forsk
ning �om gäller ROT-verhamhctcn. SiB har fokuserat denna forskning mot
t va av ROT-programmeb dclmal: dels tillgänglighet. dels integrerat boende.
SiB har därutöver inriktat forskningen mot kommunens förmåga att lösa
konniktcr i ROT-verksamheten. Ä ven SiB tar upp problemet med att nå
fram med re:.ultat till avnlimarna.
Byggentreprenörerna knyter an till bristerna beträffande management
kun�kapcr och pekar slirskilt på den bristfälliga beredskapen hos pl<�ncrande
myndigheter inför de snabba förändringar som skett på bostadsmarknaden.
En sak iir att man inte med någon större säkerhet kan förutse var och när
händel�er inträffar. men en beredskap för flera alternativa händebeförlopp
�ir nödviindig om dc problem som uppstår skall kunna bemästra� utan onö
diga tidsförlu�ter och kostnader. På detta område synes < tskilligt finna� att
förbättra. anser byggcntrcprenörerna.
SiB erinrar i denna fraga att det enligt riksdagsbeslutet vid programmets
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�lart är hoverkct� uppgift att följa utvecklingen inom bostadsförsörjningen
och uppmärk�amma stat makterna på eventuella behov av att vidta åtgär
der. medan for�kningen� uppgift är att bidra till att utveckla formerna för att
genomföra programmet. dokumentera utvecklingen och utvärdera program
meb effekter fran �kilda utgångspunkter.
l fraga om genomförd for kning noterar SiB att beträffande experiment
och dernonstration�projekt har det främst handlat om kopplingen energi 
ombyggnad. Jämfört med den ambitiösa plan BFR skisserade år 1982 har
inte mycket gjort�. Stir kilt renodlade ombyggnadsexperiment lyser med sin
franvaro. Vidare har mycket få kunskapsprojekt senare resulterat i praktiska
fu llskale e x per i ment.
Som statligt �tyrmedel i meningen kunskapsinstrument/underlag för att
fatta bättre underbyggda beslut och att ompröva inriktning m.m. på bo
stadsförhiittring�programrnet - har experimentbyggande inte använts pfr nå
got mer aktivt ��itt. an�er SiB.
Vi kon�tat e rade i var rapport att ryckigheten och kortsiktigheten i upp
läggningen av bo�tadsförbättringsprogrammet knappast har gjort det möjligt
att. annat iin pa vi��a om raden. utnyttja nya rön, erfarenheter etc. från prak
tiska experiment. BFR redovisar i sitt yttrande över rapporten att rådet i
början av 1 980-talct för. ök te fa i gång en ökad experiment- och demonstra
tionsverk�amhct med bredd. De mycket kraftiga och lättillgängliga ekono
miska stimulan�erna till byggbranschen . för att snabbt få i gång en omfat
tande ombyggnacbverksamhet. gjorde emellertid en bredare experiment
verksamhet mi ndre intressant. Dc stora resurser som satsade� på energihus
hallni ngsprogramme: medförde att dessa frågor blev dominerande. När se
dan cncrgi�tödct �nabbt avvecklades och bostadsbyggandet fick ändrad in
riktning mot nyproduktion fanns inte längre förutsättningar för omfattande
forskning och utveckling gällande bostadsförbättring.
Bovcrkct in�tiimmer i att det vid sidan av energiteknik finns många ange
lägna ornradcn för experiment och utvecklingsinsatser inom byggsektorn i
vid mening och nirrnner bl. a. kvalitetssäkringsfrågor med inriktning på att få
fram � undare hu� �amt e�teti�ka värden i byggnader och miljö samt formgiv
ning av byggnader och byggnadsdclar. Verket redovisar att det genom den
nya lancbc rakning�mctod !>Om trädde i kraft den l oktober 1989 är möjligt
att göra vi��a bcgriin�ade tillägg för kvaliteter av experiment karaktär. Verket
anser ocha att en lödkonstruktion liknande den för kulturhistoriskt värde
full bebygge be med förhöjda Janeunderlag och tilläggslän skall kunna tilläm
pas för cxpcrimcntbyggande.
För det fort�atta arbetet med bostadsförbättringar bör det sena�t vid pro
gramtiden� �lut 1993 och i fortsättningen pc 1 990-talet finna� en samlad bild
av huvudproblemen inom bostadsförbättringsomradet. Forskningsprojekt
och prakti�ka fulbkalcexperiment på �trategiska omraden bör därför initie
ras med utgang�punkt i de hittills samlade erfarenheterna. BFR bör få i upp
drag att i �amarbcte med bl.a. boverkct svara för detta arbete.
Beträffande experimentbyggande för bostadsförbättringar hänvisar vi i
övrigt till vad vi anfört i var skrivelse ( Förslag 1 989/90:9) angac nde vår sär
skilda gran�kn i ng av stödet till experimentbyggandeL

Förs.
1 989/90:13



-
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3 . Sammanfattning

Förs.

Med �töd av vad ovan anförts och med utgångspunkt i uppfattningen att ett

1 989/90:13

bo�tadsförhlittringsprogram bör finnas även efter år 1993 föreslår reviso
rerna

dels att

sy�tcmct för hostadsförbättringsåtgärder ses över i dc avseenden re

visorerna förordat.

dels att

hyggforskni ngsr, det ges i uppdrag att i samarbete med boverket ini

tiera den for�k ning på hostadsförbättringsområdet som revisorerna förordat.

4. Hemställan
Riksdagen� revisorer hemställer
all

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad reviso

rerna föreslagit angående översyn av stödet för bostadsförbättringsåt
glirder och om forskning på bostadsförbättringsområdet.
Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. l beslutet har deltagit
revisorerna Kjell Nilsson (s). Alf Wennerfors ( m ) . Hans Lindblad (fp). Stig
Gustafsson (�). Birgitta l lambraeus (c). Bengt Silfverstrand (s). Anders

G

Högmark ( m ) . Torsten Karlsson (s). Sten-Ove Sundström (s). Per Sten
marck ( m ) . Ulla Johansson (s) och Inga-Britt Johansson (s).
Vid ärendet� slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Göran
l l agbcrgh. utredni ngschef Bo Willart och Ingrid Carlman.
Stockholm den H mars

På

1 990

riksdagens revisorer vägnar

Kjell Nilsson
Ingrid Carlman

Reservation
Alf Wennerfors. Anders

G

Högmark och Per Stenmarck (samtliga m) reser

verar sig mot beslutet och anför:
Inledningsvis understryker vi att granskningen av 1983 års bostadsförbätt
ring program är befogad. Vi finner också att granskningen rent tekniskt är
ambitiös och välgjord. Men när det gäller slutsatserna måste vi anmäla avvi
kande mening.
Redan när det s. k. ROT-systemet infördes kritiserades det av moderata
samlingspartiet och allt sedan dess har vi haft anledning att upprepa kritiken.
Var grundsyn på dessa bostadsfrågor bygger på principen om den fria
marknadsekonomin. Vi förordar exempelvis att det nuvarande byråkratiska
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och krångliga låne- och bidragssystemet ersätts med rätten för fastighetsäga

Förs.

ren att göra skattefria avsättningar till reparationsfonder. Fonderna skall

1989/90:13

vara fast ighetsanknutna. Medel skall endast kunna lyftas för renovering och
modernisering av fastigheten. Detta leder till att hyreshöjningar kan hållas
tillbaka i renoverade fastigheter. Därtill kommer att den destruktiva detalj
regleringen och lånebyråkratin kan avskaffas.
Vi vill också påpeka att vi möjligen hade kunnat ställa oss bakom reviso
rernas slutliga ställningstagande i granskningen om man begränsat sig till ett
uttalande om själva genomförandet av bostadsförbättringsprogrammet.
Även enligt vår mening behövs med hänsyn till bl.a. bostadsbeståndets sam
mansättning. ålder och kvalitet bostadsförbättringsåtgärder. Vi kan emeller
tid inte ansluta oss till i revisorernas skrivelse framförda förslag till samhälle
liga insatser efter programtidens slut år 1993 för upprätthållande av bostads
beståndet.
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Sammanfattning av rapport 1 989/90 : 2 om 1 983 års
bo tadsförbättringsprogram

Förs.
1 989/90: 1 3

Bilaga

1 Rapporten
L . l Bostad förb�ittring programmet

Bebyggebcn och därtill hörantle anläggningar utgör mer än hälften av lan
det� samlade realkapital tock och bostäderna drygt en fjärdedel. En stor del
av bostad�be�tandet. 4 miljoner lägenheter. är relativt ung (yngre än 30 ar).
l saviii det �iltlre som yngre bestandel fordras åtgärder - investeringar och
underhall - för att det skall upprätthallas och förnyas.
r 1983 fa�tställde riksdagen ett program för bostadsbe�tantlet� förbätt
ring (p rop. 1983/84:40 bil. 9. Bo U I l . rskr. 63). som syftar till att �kapa förut
iiilningar för det befintliga bostadsbeståndets förnyebe. Programmet
träcker sig över en tioarsperiotl och lägger ty ngdpunkten vitl underhal l . reparationer och energisparatgärder samt vid en ökad tillgänglighet för äldre
och handikappade.
Det övergripande malet för bostadsförbättringsprogrammet �kulle vara
att genomföra �adana förbättringar i bo tadsbestandet som var bostadssoci
alt angelägna och samhäll�ekonomiskt försvarbara. De åtgärtler som . att e�
in för att genomföra bo:,tad�förbättringsprogrammet var följande:
- Kommunerna gavs huvudan�varet för att planera. förbereda och initiera
genomförandet av programmet.
- standardkraven i sambantl med ombyggnad nyan�erade�.
- Ett särskilt riintestöd i form av arliga räntebidrag införde� för gernen�amt
underhåll. reparationer och energibesparande atgärder i hyres- och bo
�tatlsrätt:,hu�.
- Tillämpning�omradet för ombyggnadslan vidgade�.
- Ett enhetligt system för ränt e- och amortering fria tillägg�lan införde� för
atg�irder :,om förräntas i sin helhet.
- Tillfälligt :,tatligt bidrag införde för tillgänglighets�kapantle atgärder. det
�.k. hi�:,bidraget.
- Information och utbildning amt forskning och utveckling.
Programmet utvärderades 1986. vilket ciavarande bo�tad��tyrel�en ut
förde. Motiven för utvärderingen var att i möjligaste man tillgodogöra �ig
de erfarenheter som kunde dra utan att göra någon allmän omprövning av
programmet. Flera revideringar och tillägg gjorde emellertid i samband
härmed i programmet.
När bostadsförbättringsprogrammet startade. var nyproduktionen av bo
städer liten och antalet tomma lägenheter betydande. Läget äntlrades emel
lertid �nabbt. För att befrämja nyproduktionen har därför förbUttringspro
grammet begränsat:, i olika omg, ngar. Särskilt ingripande blev dessa in-
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skränkningar i slutet av ar 1988. då rambegränsningar för ombyggnad inför
de i hela landet och den garanterade räntan för ombyggnad fördubblades.

Förs.
1 989/90: 1 3

Bilaga
1 . 2 Granskningen inriktning

Granskningen utgar ifran att ett upprätthållande av bo radsstocken kommer
att vara viisentligt även efter programtidens slut. Den har därför inriktats på
att se hur det har gått med programmet och vilka krav �om mot bakgrund
härav hör st:illas på dc statliga styrmedlen för underhåll. förnyelse och om
byggnad av bo:.tadshestandet.
Dc styrmedel som har beaktats iir regelsystemet med lagar. förordningar
och tillämpningsföreskrifter som rör ombyggnadsproccsscn . det hostadsad
ministrativa systemet med regeltillämpning och utveckling av praxi:. samt
kun:.kapsuppbyggnad i form av samlade erfarenheter. forskning och utveck
ling.
Den nuvarande statliga :.tyrningcn av hostadsförsörjningen är i grunden
kon�truerad för nyhyggande. Hur :.tyrmedlen har anpa�:.at:. för ho:.tadsför
b:ittringen och hur de bör utvecklas vidare har därför granskats.
Eftersom bo:.tadsförbättringsprogrammct begränsats i olika omgangar har
gran�kningen ocksa omfattat förändringar av styrmedlen samt vilken ge
nom�lagskraft och vilka effekter de�sa fått.
1 . 3 Allmänt

Granskningen har utg, tt fran att det - beroende pa bostad�bc:.tandets sam
mansättning - även efter programtidens slut 1993 kommer att finnas behov
av bostadsförbiittringsfltgänlcr. Den har ocks;l utgätt fri\n att det iiven fort
sättning:.vi:. fordras :.amhällcliga insatser för uppriitthallandc av bostadsbe
Sic ndet. Däremot ta:. det i rapporten inte någon stiillning till behovet av eko
nomiskt �t öd.
Genom förbättring programmet har. :.c vitt vi vid gran�kningen kunnat
konstatera. modellen med kontinuerlig förnyelse av bostad�bc:.tandet - att
reparera och bygga om i stället för att riva och hygga nytt - bcfä�t�.
Granskningen har vidare vi:.at att den fa:.thet i styrmedlen �om behövs för
att möjliggöra större langsiktighet och en mer fördelaktig ombyggnadspro
ce�!> utifran tekniskt ekonomiska utgangspunkter har saknats. l rapporten
konstatera� därför att det behöv:. en robust och ta bil ba�finansiering för för
bättringsatgiirder med enkla lanc- och bidrag�formcr. För att admini t ratio
nen av förbättringsargärder inte :.kall bli alltför komplicerad bör den lirskil
jas från vad :.om gäller vid nybyggande.
Unereglerna är för närvarande starkt preciserade och därmed mera sty
rande än plan- och byggreglerna. l rapporten föreslas att förnyebearbetct i
större ut�träckning bör �lyras av den enskilda kommunen. varvid anpa�s
ningar och avvägningar kan göra:. utifrån bestandel och ho�tad�miljöerna.
Kommunen har lättare än länsbo:.tadsnämnden att bedöma den faktiska si
tuationen. Ä ven för att möjliggöra varsamhet vid bostad förbättring behövs
ett mera anpa:.�at arbet��ätt. Kommunens bygglovprövning bör bli mer sty
rande vid handläggningen av bostadsförbättringsåtgärder.
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1 . 4 Ryckigheten

Förut��ittningarna för programmet har i omgångar ändrats avsevärt. l rap
porten kon�tatcra. att detta är betänkligt med hänsyn till den tid den totala
ombyg.gnad�processen tar och till den tid det tar att få en beslutad förändring
i regeby�temet att fungera i praktiken. Redan efter något år gjordes således
inskriinkningar i det som avsågs vara ett tioårigt program .
Förvaltning och förbiittring av bostäder ä r en kontinuerlig process. Ge
nomförandet av ombyggnadsprojekt tar ofta tre år eller mer. Innan själva
ombyggnad�arbetet startar är det ett flöde av aktiviteter. avsedda att leda
fram till olika officiella tillst, nd. låne- och bidragsbeslut samt intyg. som ett
projekt �kall ha lotsats igenom. När förändringar i regelsystemet inträffar
måste delar av ombyggnadsprocessen göras om. Administrationen och kost
naden för att genomföra olika åtgärder blir betydande om förutsättningarna
iindras alltför mycket. Den tekniska kunskapsutvecklingen och den sunda
konkurren�en försvaras också.
Genom den uppbromsning av programmet som skedde under år 1 988 är
det enligt rapporten tveksamt om det över huvud taget finns något bostads
förbättringsprogram längre.
Den fasthet i styrmedlen som behövs för att möjliggöra större långsiktig
het och en mer fördelaktig ombyggnad process sett utifrån åväl tekniska
som ekonomiska utg, ngspunkter har som granskningen visat aknats.

Förs.
1989/90:13

B i laga

1.5 Styrsy tern

Det bo�tadsadministrativa system som för närvarande finns utvecklades ef
ter andra världskriget. Då stod samhällsbyggandet inför en expansion. E n
kommunal bo�tadsförsörjningslag beslöts 1947. varvid kommunerna fick ett
ökat ansvar för bostadsförsörjningen. En bygglag beslöts 1949. varvid nya
genomförandeinstrument tillkom. Bostadsförsörjningsfrågor och byggfrå
gor har allt�edan dess behandlats i olika regelsystem.
Administrativt !>kcr handläggningen på tre nivaer. På den centrala nivån
behandlas bostadsfr, gor och plan- och byggfrt1gor förutom av bostadsdepar
tementet även av staten� plan- och bostadsverk (boverket). Boverket inrät
tades den l juli 1987 bl.a. som ett led i att effektivi era det bostadsadmini
�trativa !>ystemet. På den regionala nivån behandlas bo tadsfrågor av länsbo
�tadsnämnden och plan- och byggfrågor inom länsstyrelsens planenhet. En
omorganisation till en �amordnad länsförvaltning förbereds för närvarande.
Den del av länsbostadsnämndernas verksamhet som avser bostadsförsörj
ning och annan samhällsplanering skall härvid inlemma i länsstyrelserna.
Lånefragorna. ·om utgör den större delen av länsbostadsnämndernas verk
samhet. föreslås ligga utanför länsstyrelserna. Frågan om byggandet be
handlas av länsarbetsnämnd och byggarbetsnämnd.
Pn den kommwrala nivån behandlas bostadsfrågor vanligen av fastighets
nämnden �amt plan- och byggfrågor av byggnadsnämnden. Inom flera kom
muner har handlUggningen på denna nivå sammanförts.
Bo�tad�förbiittringar hehandla� på alla dessa nivåer. och åtgärderna blir
beroende av in�aber frfm m. nga håll.
I landläggningen av laneärenden regleras i särskild ordning. bl.a. genom
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ombyggnad�laneförordningen för bostäder ( 1986:693), bo:.tad finansie·
ringsförordningen ( 1 974:946) och förordningen om tatligt räntest öd vid för·
bättring av bostad�hu� ( 1983:974}. medan handläggningen av byggandet
ker enligt plan- och bygglagens (PBL) regler för bygglov.
l rapporten konstateras att handläggningsrutinerna vid länsbo:.tad nämn
derna i en del fall är föraldrade. Schablonerna för låneberäkning av om bygg·
nadsobjekt är fran 1974. ämnderna har i många fall manuella arbetsmeto·
der. men datautru:.tning har under senare tid införskaffats. Information om
nya regler sprid:. från den centrala nivån till länsbostadsnämnderna och vi
dare till kommuner och fastighetsförvaltare och boende. Handläggningen på
dessa ni v. er är beroende av föreskrifter och blanketter som tillhandahålls
från den centrala nivån.
Granskningen har visat att handläggning av ärenden avseende relativt små
förbättringsåtgärder är alltför komplicerad. Det är möjligt att ha ett så här
komplicerat system endast om det inte ändras i detaljer hela tiden. Man
måste hinna lära ig det. Just kombinationen av en ingående reglering, om
ständlig administration. många inblandade intressenter och täta föränd
ringar har vi:.at ig helt olämplig.
Flera exempel framfördes under granskningen på hur omständligt syste
met är. Före:.krifter avseende beslutet i december 1 988 rörande bl. a. undan
tag från dc nya reglerna för stambyten inom vatten- och avloppsnätet hade
ännu vid tiden för var granskning inte utarbetats av boverket, varför län bo
stadsnämnderna inte kunde handlägga ärendena.
De stora administrationskostnader som systemet föranleder kan vidare
enda�t bära� vid stora nybyggnadsprojekt. Små var�amma ombyggnader blir
svåra att genomföra.
PBL har vidare medfört att planeringsproccs:.en förlängts, då antalet sak·
ägare och överklagande ökat. Det finns exempel på överklaganden i lancä
rcnden som inte handlagts på två år.
Under granskningen har flera förslag till effektivisering framförts. l stort
går de ut pa att ett mer decentrali:.erat förfarande och ett mer praktiskt an·
pa:.�at arbetssätt bör tillämpas.

Förs.

1 989/90: 1 3
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1 .6 Kun kapsuppbyggnaden

Forskning�orgnnisationcn pa bebyggelseområdet omfattar ett finan:.ierande
organ - :.talens rad för byggnadsfor:.kning ( BFR) - och ett for�kningsinsti·
tut - :.taten� institut för byggnadsforskning (SiB).
Den centrala myndigheten inom området. bovcrket. hedriver också prak
tiskt inriktat utvecklings- och utredningsarbete i anslutning till den egna
verhamheten. Enligt in�truktionen skall kunskap�upphyggnad och erfaren
het�<i terföring bli rentratt för verket.
Andra myndigheter med viss for knings�tödjande verk:.amhet pn hostad�
omr;ldet iir �tyrcbcn för teknisk utveckling (STU). �!<Hen:. lantmäteriverk
och �talen� energiverk (STEV).
Inom behyggcbeornradet finn ocksa flera privata for-,knings- och utveck
ling:.�tödjanch: organ om t. ex. wenska byggentreprenörer'> utveckling�fond
(SBUF). Arkit..:ktcrnas forum för forskning och utveckling ( A R K S) och
SABO::. utvcckling:.avdelning.
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För att bostadsförbättringsprogrammet skulle kunna genomföras krävs,
enligt ROT-programmet (Ds Bo 1983:2), även experiment- och utvecklings
verksamhet av olika slag samt en forskning som inriktas på de längre per
spektiven i uppföljning och utveckling av förbättringsverksamheten.
Stadsförnyelsekommitten föreslog att demonstrations- och experiment
verksamheten inom ombyggnadsområdet skulle utökas väsentligt. Syftet
skulle vara att etablera goda exempel på ombyggnad som kunde påskynda
utvecklingen mot ett bättre ombyggnadssätt samt dessutom att i experiment
pröva alternativa tekniker. metoder och processer för att därigenom med
verka till utveckling av förnyelseverksamheten. Byggforskningsrådet be
gärde hösten J 982 medel för en verksamhet med denna inriktning. Riksda
gen har därefter beslutat att de experimentbyggnadsmedel som rådet redan
ansvarar för och som dittills till största delen varit knutna till energiexperi
ment i fortsättningen skall kunna använda inom rådets hela verksamhets
omrade.
Därvid förutsattes att den utökade experimentverksamheten borde läggas
upp sa att den kan dokumenteras och utvärderas. Resultaten borde därefter
föras vidare i form av information och utbildning.
För särskilt svåra tekniskt/ekonomiska problem som uppstår vid installa
tion av t.ex. hissar och andra lyftanordningar i befintliga byggnader anslog
riksdagen sär�kilda medel.
Ä ven kunskaper om bostadsbebyggelsens egenskaper behövde enligt riks
dagsbe5lutet fördjupas och hallas aktuella. Särskilt kunskaperna om småhus
bebyggelsen ansågs otillräckliga. De fortsatta undersökningarna borde inrik
tas pa saväl tekniskt/funktionella byggnadsegenskaper och underhållsskick
som fragor om bebyggelsens närmiljö, områdesegenskaper, bostadskomple
ment och formerna för förvaltning och underhåll. Vidare nämndes behov att
vidareutveckla bl.a. varsamma ombyggnadsmetoder, god kostnadskontroll,
planering. produktionsteknik, restaureringstekniska frågor, nya energitek
niska installationer och genomförandemetoder.
Av granskni ngsrapporten framgår att BFR:s projektverksamhet rörande
ombyggnads- och förnyelsefrågor inte ökade påtagligt sedan bostadsförbätt
ringsprogrammet startade år 1983. Dessutom minskar verksamheten påtag
ligt efter år 1986. De genomförda projekten har vidare haft övervägande tek
ni�k inriktning.
Ställt mot behoven på ombyggnadsområdet har det visat sig att det brister
mest nlir det gäller s . k . managementkunskaper. Det handlar t.ex. om hur
hela den komplicerade ombyggnadsprocessens olika delar och aktörer skall
kunna samordnas på ett bra sätt. Undantag här är områdena varsam om
byggnad och ombyggnad av s . k . ROT-badrum. Brister finns också när det
gäller forsknings- och utredningsarbete rörande styrsystemet som underlag
för förändringar av styrmedlen.
är det gäller experiment- och demonstrationsprojekt har projekten
fr�imst handlat om kopplingen energi-ombyggnad. Det kan t.ex. gälla att
vidta en rad olika energibe parande åtgärder i större kvarter. tilläggsisole
ring av fönster och dörrar. andra typer av isoleringsåtgärder, installation av
mik t och värmepump. ersättning av vädringsluckor etc.
Jämfört med den ambitiösa plan BFR skisserade år 1982 har sålunda inte

Förs.
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mycket gjorts. Särskilt renodlade ombyggnadsexperiment lyser med sin
frånvaro. Mycket få kunskapsprojekt har resulterat i praktiska full kaleex
periment.
Som l>tatligt tyrmedel - i meningen kunskapsin trument/underlag för att
fatta bättre beslut och att ompröva verksamhetsinriktning m . m . för bo lads
förbättringsprogrammet - har experimentbyggande inte använt� på något
mer aktivt ätt.
Det konstateras också i rapporten att ryckigheten och kortsiktigheten i
uppläggningen av bostadsförbättringsprogrammet knappa t har gjort det
möjligt att. annat än på vissa områden, utnyttja nya rön. erfarenheter etc.
från praktiska experiment.
Vid gran. k n ingen har noterats att boverket håller på med en översyn av
stödet till ombyggnader och förbättringar. Översynen syftar bl.a. till att
åstadkomma ett regelsystem som innebär färre och enklare stödformer som
stimulerar till ökad varsamhet med hus och människor. större lokalt infly
tande. fortsatt utveckling av boinflytande och att fysiska åtgärder oftare
kombineras med sociala insatser.
Boverket har i sin anslagsframställning 1 990/9 1 redovisat att de utvärde
ringar som genomförts visar att nuvarande stöd till ombyggnad och förbätt
ring inte är anpassat till dagens och framtidens behov. Det är ursprungligen
utformat med hänsyn till behoven i det omoderna bestandet. Förändringar
har gjorts under senare år men dessa har lett till att stödet blivit svaröver
skadligt och komplicerat. Allt störresvarigheter har uppstatt i tillämpningen
för den yngre och moderna bebyggelsen. som har brister av mycket olika
slag.
Granskningen av genomförandet av 1983 , rs bostadsförbättringsprogram
har dessutom lett fram till bl.a. följande förslag.
l . Om kommunens bygglovprövning blir mer styrande vid handläggningen
av bostadsförbättringsåtgärder kan bidragen till sådana åtgärder göras mer
generella och förmedla� av kommunerna.
2. För att upprätthalla de bostadssociala ambitionerna fordras även åtgär
der som inte är företagsekonomi k t lönsamma. Stöd till sadana åtgärder blir
enklare att administrera som bidrag via kommunerna än �om lån inom
samma ko�tnadsram.
3. Ett �iirl.kilt bostadslaneinstitut (SBAB) skulle kunna bevilja lånen.
4. Den litatliga bostadsadministrationen bör som stöd för bl. a. kommuner
nas arbete med bostadsförbättring bidra med information och kun kap spridning.
5. Gr�inl>en bör preciseras bättre mellan underhåll och ombyggnad. For
mer för ett lag�tadgat underh, Il bör utvecklas så att lånestöd till uppenbart
försummat underhall undviks. Krav på en förvaltningsplan som en förutl>iitt
ning för ombyggnadsstöd kan härvid vara en möjlighet.
6. För att det vid programtidenl> slut och i fortsättningen pn 1 990-talet skall
finnas samlade �:rfarenheter rörande bostadsförbättringen� problem bör
forl.kning�projckt och praktiska fulbkaleexperimcnt på �trategi ka om raden
initieras tiimligen omgaendc. BFR bör bearbeta dc l.a fragor i samarbete
med bovcrket och andra organ sa att de�l>a fragor inte kommer i skymundan
i for�kning�planeringcn pa omradct.
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2 Re missyttranden
Yttrande över rapporten har efter remiss avgetts av statens plan- och bo
stadsverk (boverke t ) . statens råd för byggnadsforskning (BFR). statens in
stitut för byggnadsforskning (Si B ) . länsbostadsnämnden i resp. Stockholms
län . Göteborg!> och Bohus län . Ö rebro län och Västerbottens län, Malmö
kommun. Svcn!>ka kommunförbundet. Sveriges fastighetsägareförbund,
Byggentreprenörcrna. HSB:s riksförbund och Sveriges allmännyttiga bo
!>tadsföretag (SABO).
Byggnadsarbetareförbundet och Ö rebro kommun har också getts tillfälle
att yttra sig men inte svarat.
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2 . 1 Allmänt om programmet

l rapporten framhålls att byggverksamheten kom i gång igen efter 1983 ge
nom bo!>tadsförbättringsprogrammet och att åtgärder som var välbehövliga
av bostad��ociala skäl och för bostad beståndets upprätthållande genomför
des. Genom förbättringsprogrammet har modellen med kontinuerlig för
nye! e av bo!>tad!>bcstandet - att reparera och bygga om i stället för att riva
och bygga nytt - befästs. Kontinuerligt underhåll och förbättringsåtgärder
behövs för att realkapitalet skall kunna upprätthållas. Remissinstanserna in
stämmer till tordel i denna allmänna syn på programmet.
Svenska kommunförbundet konstaterar att en omfattande ombyggnads
verksamhet kom i gång. att välbehövliga moderniseringar genomfördes och
att manga lägenheter byggdes om för att underlätta kvarboende för äldre.
För att komma till rätta med överskottet på bostäder gjordes många lägen
hetssammanslagningar. Målet med programmet har därmed i stort uppfyllts.
Däremot har många och ryckiga förändringar i finansieringsreglerna med
fört problem för kommunerna.
HSB:s rik.1jörbwrd understryker att det är av yttersta vikt att bostadsbe
ståndet kontinuerligt vårdas och förnya . Om så inte sker finns, enligt HSB,
risk för förfall med kapitalförstöring om resultat. Enligt HSB är det således
av största betydelse att dc samhälleliga förutsättningarna för en ändamålsen
lig vård och förnyebc av de befintliga bostäderna finns. Förbundet ser pro
grammet som ett ambitiöst försök att åstadkomma sådana förutsättningar.
Syftet förfelade dock snart enligt förbundet genom inskränkningar i finan
!>ieringsvillkoren.
BFR understryker vikten av en god kontinuerlig förvaltning under bygg
naderna!> livscykel. Det innebär stora fördelar ur många ynpunkter - tek
niskt. ekonomiskt och socialt -. vilket styrks av forskningsresultat.
Liinsboswdmiimnden i Stocklrolms län anser att en högre kontinuitet inom
ombyggnad!>området är önskvärd liksom ett minskat antal regelföränd
ringar.
Uinshostadsniimnden i Örebro län anser att programmet var värdefullt för
bostadsbeståndet och att behovet av nya åtgärder för det äldre bostadsbe
standet är gan�ka tort och bör tillskapas så fort utrymme finns i branschen.
Uimbostadsniimnden i Viisterbouens län delar också uppfattningen att bo
!>tadsförbättringsprogrammet har varit värdefullt. Nämnden redovisar vi-
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dare att miljonprogrammets bostäder inom kort kräver åtgärder och att det
därför är angeläget med stödformer för bostadsförbättring som innebär lång
siktig beständighet.
Fastiglret.mämnden i Malmö kommun fram håller att det är angeläget att
det skapas hättrc ombyggnadslånemöjligheter än dagens. så att inte lånereg
lerna leder till en omfattande rivning av gamla byggnader. Detta bostadska
pital bör i stället upprätthållas och förnyas. inte minst i miljonprogramområ
dena.
SA BO redovisar att fram till sekelskiftet kommer antalet lägenheter äldre
än 30 år att ha mer än fördubblats och uppgå till 560 000 (ca 60%) av samt
liga lägenheter i SABO-företagen. dvs. ha uppnått en sådan ålder att de tra
ditionella underhållsåtgärderna inte längre är tillräckliga. Dessutom finns
det. enligt SABO. ett påtagligt behov av anpassning till en åldrande befolk
ning och utveckling. dvs. bibehållande av närservice i bostadsområdena. var
för utvecklingen av ett effektivt bostadsförbättringsprogram är av central be
tydelse för SABO-företagen. SABO lade i rapporten Erfarenheter av bo
stadsförnyelse - slutsatser från SABOs bostadsförnyelseprojekt 1981 -89
tyngdpunkten p. bostadsförnyelsen som en kontinuerlig process.
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2 . 2 Ryckigheten

Boverket instämmer i att den ryckighet som drabbat bostadsförbättrings
programmet. när låne- och bidragsvillkor från tid till annan ändrats kraftigt,
är ett poblcm. Verket konstaterar emellertid samtidigt att detta är ett resul
tat av politiska beslut som i de flesta fall fattats av riksdagen. Det kan enligt
verket finnas skäl att närmare analysera bevekelsegrunderna för de politiskt
beslutade förändringarna. Både tillkomsten och nedtoningen av bostadsför
bättringsprogrammet har ju varit betydelsefulla element i konjunkturpoliti
ken.
SiB anför att kritiken mot ryckighet och tvära kast i bostadsförbättrings
programmet kommer från marknadens intressenter och måste vägas mot
kravet på en politik om beaktar hela byggsektorn med bl.a. ökad efterfrå
gan på lägenheter och kontorslokaler och den allmänna sysselsättningskon
junkturen.
SiB konstaterar vidare att bostadsministern och de flesta aktörerna på bo
stadsmarknaden då programmet utformades u1gick från att Sverige var fär
digbyggt. Vad som gällde var att vårda den befintliga bostadsstocken. höja
boendekvaliteten och minska problemen för hyggarbetarkåren och material
industrin. Nu är det. enligt SiB. en totalt annorlunda situation med stor ef
terfrågan på bostäder. överhettning i byggkonjunkturen och snabbt stigande
produktionskostnader.
BFR instämmer i rapportens uppfattning om de negativa konsekvenserna
av ryckigheten. BFR menar också att det faktum att fastheten i styrmedlen
saknats är allvarligt inte bara ur teknisk/ekonomisk synvinkel utan även ut
ifrån sociala synpunkter.
En högre kontinuitet inom ombyggnadsområdet är enligt liinsbostads
niimnden i Stock/rolms liin önskvärd liksom ett minskat antal regelföränd
ringar. Nämnden anser vidare att det framgår av rapporten att ombyggnads-
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volymen inte paverkat nybyggnad�volymen i större utsträckning och att det
�narare är det övriga byggandet som begränsar nybyggandet av bostäder.
Detta gör det enligt nämnden möjligt och önskvärt att genomföra föränd·
ringar av rambegränsningar och räntenivåer.
Hyresgiistemas riksförbund delar i stort den syn på bostadsförbättrings·
programmet �om redovi�as i rapporten. Programmet har präglats av en ryck
ighet som manga gånger försvårat ett meningsfullt inflytande från de boen
dc� �ida. Detta gäller enligt förbundet både den forcerade starten av pro
gramperioden och det tvärstopp som de förändrade finansieringsvillkoren
innehurit.
Liinslwswdsniimnden i Örebro liin anser att ryckigheten har varit ett pro·
blcm som försvårat planeringen. En smidigare hantering och ändring av
vi��a regler �kulle göra att åtgärder blev snabbare utnyttjade. Nämnden an
�er ocksa att ett sam pel mellan nyproduktion och ombyggnad är bra och
kan komplettera varandra. På sa �ätt kan resurserna inom branschen bättre
ta� till vara.
Vid ränteändringen 1988 blev bo ladsförbättringsprogrammet i Örebro
län huvud�akligen begränsat till kulturhistoriska byggnader och byggnader
�om ingar i kulturhistoriskt värdefull miljö. Många av de ombyggnadsobjekt
�om startade med dispensreglernas hjälp pågår fortfarande. Effekten av ned
dragningen av bostadsförbättring programmet har ännu inte blivit fullt
märkbar.
IISB !>äger sig i hög grad ha upplevt den ryckighet i förutsättningar om
be�kriv!. i rapporten. Denna har enligt förbundet inverkat mycket negativt
pa förbättring�arbctct. Da planeringsprocessen vid förändringar i befintliga
bo tad�hu� med nödvändighet är lång på grund av den stora mängd intressen
som skall !>ammanvägas. har ryckigheten fått sär kilt negativa konsekvenser.
Förhundet anser att dc exempel. där kostsamma projekterings- och plane
ringsinsatser blivit tillspillogivna, då förutsättningarna förändrats är otaliga.
HSB <lll�er vidare att det ma�te bli ett slut på ryckigheten. Planeringsförut·
!.ättningarna maste ligga fa�ta under längre tidsperioder och bygg- och finan
:.ieringsreglerna måste utforma� så att en kontinuerlig förnyelseprocess blir
möjlig.
Man papekar att det inflytande för de boende om i rapporten anses ange
läget redan finns i bostad rätten. Där bestämmer de boende till alla delar
vad �om �kall företas med bostäderna. Detta förhållande gör också att ge
nomförandetidcn generellt är längre än vid hyresrätt varför den ovan
nämnda ryckigheten i förutsättningarna kommit att bli särskilt kännbar.
Ä ven fmtighetsniimnden i Malmö kommun pekar på svårigheterna för
manga bo�tad�rättsföreningar som haft stora konsultkostnader. är villko
ren ändrats har de nedlagda kostnaderna inte kunnat nyttiggöras. Det gäller
enligt fastighetsnämnden även för övriga fastighetsägarkategorier som för
åt�killiga projekt har haft att räkna med sämre lånemöjligheter med den nu
varande takten i medel tilldelningen.
ämnden konstaterar vidare att rambegränsningen motiverades med att
överhettningstenden er inom bl.a. ombyggnadssektorn ledde till stora pris
ökningar för nybyggandet av bostäder utan att medföra ett ökat bostadstill
skott. Med den radande begränsade tillgången på produktionsresurser gjor-
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des bedömningen att ett större lägenhetstillskott kunde erhållas genom över
föring av arbetskraftsresurser till nybyggnadssidan. Fastighetsnämnden de
lar revisorernas slutsats att de personalresurser som frigjorts genom ombygg
nadsbegränsningen sugits upp av byggverksamhet utanför bostadssektorn.
Nämnden vill också understryka att det med hänsyn till den långa tid på nor
malt ett par år mellan beslut om och faktiskt påbörjande av nybyggnad inte
går att få någon reell effekt av snabba omkastningar.
Nämnden reser också frågan om ursprungsprogrammet inte varit för
långtgående med avseende på ombyggnadslånen. Programmet medgav en
generell lånemöjlighet till totalombyggnad med 3 procents garanterad start
ränta för alla flerfamiljshus som var äldre än 30 år. Frågan är enligt nämnden
om inte åldersgränsen i stället borde satts till t.ex. 50 år. Undantag för till
gänglighet. miljonprogramsåtgärder och ledningsbyten kunde ha funnits. På
så sätt hade. anser nämnden, kostnaden för ombyggnadslånen hållits nere
och man hade haft lättare att undvika de senaste årens tvära inskränkningar
med kvotering och dubblering av den garanterade räntan.
Lämbostadsnämnden i Västerbolten redovisar att begränsningarna i pro
grammet år 1988 medförde att praktiskt taget all ombyggnadsverksamhet,
som inte då stod klar att påbörjas, upphörde. Nämnden anser att ryckighe
ten inom bostadssektorn är ett stort problem för alla inblandade parter. De
mindre företagen har inte förmått ställa om sig till nyproduktion av bostäder,
där de stora företagen nu helt dominerar. Mycken kunskap och erfarenhet
har gått förlorad. Dessutom har omställningsproblem uppstått.
Kommunförbundet anser att de erfarenheter och synpunkter som redovi
sas i rapporten stämmer väl överens med de erfarenheter som kommunerna
och förbundet har av hur bostadsförbättringsprogrammet har genomförts.
Förbundet vill också understryka vad som sägs i rapporten om ryckighet och
kortsiktighet i uppläggning och genomförande av bostadsförbättringspro
grammet. Staten har i ett flertal fall infört lån eller bidrag som endast gällt
under en mycket begränsad tid. Ett exempel på detta som också nämns i rap
porten är hissbidragen som gavs under tre år.
Kortsiktiga bidrag som det i rapporten nämnda hissbidraget rycker enligt
förbundet sönder kommunernas långsiktiga planering. De leder ofta till att
ett område prioriteras på bekostnad av andra. När de statliga besluten dess
utom förutsätter kommunal delfinansiering och tas sent under kalender
året - dvs. efter det att kommunerna har beslutat om budgeten för nästkom
mande å r - så får besluten dålig genomslagskraft under det första året. Kom
munerna har. påpekar förbundet. framfört stark kritik mot dessa företeelser
i en intervjuundersökning som genomfördes 1987. Kommunerna framhöll då
hur väsentligt det är att få goda möjligheter till en långsiktig planering. l stäl
let för kortsiktiga och punktvisa insatser från statens sida efterly tes beslut
som ger goda förutsättningar för kontinuitet i den kommunala bostadsför
sörj ningen. Förbundet vill därför understryka behovet av en förnyelsestra
tegi som innebär att en mer kontinuerlig förnyelse möjliggör .
SA BO konstaterar att bostadsförnyelsen innebär att alla inblandade konsulter. entreprenörer. förvaltare samt kommunen - måste lära sig ett nytt
arbetssätt som bygger på långsiktighet och förtroende. Bostadsförbättrings
programmet har emellertid. anser SABO. hittills kännetecknats av en bety-
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dande ryckighet. Ryckigheten har t.ex. stört det utvecklade och tidskrä
vande �arm, d�förfarande som alltmer tillämpas vid ombyggnad. l ett flertal
ombyggnad�projckt �kadades relationerna mellan boende och företag svårt
av ombyggnad��toppet under hösten 19 '8. En väl fungerande ombyggnads
process förut�attcr �tabila och palitliga ombyggnad - och finansieringsregler.
Med hänsyn till den langa tidsutdräkten i ett ombyggnadsprojekt och den
oro proce� en �kapar <l r det absolut nödvändigt att de regler �om gäller i bör
jan av ett projekt ock�a kan tillämpas vid det prakt i ka genomförandet. På
litliga förhand�bc�ked maste kunna ges. En väl fungerande planeringspro
cess st�iller ock�a krav pa ett effektivt planeringsstöd. något som saknas i
dag. SABO p, pekar vidare att en annan effekt av ombyggnadsstoppet var
att den kunskap uppbyggnad som skett inom området allvarligt skadades.
De konsulter och entreprenörer som utvecklat specialkompetens för om
byggnad har tvingat� omorientera sin verksamhet varvid viktiga resurser för
det fortsatta förnycbearbetct gatt förlorade.
Länshosuul.mi11111tden i Gö1eborgs och Boltus län konstaterar att det i sam
band med regeringen� beslut hösten 1986 om begränsning av låneunderlaget
för Göteborgsregionen 1987 inte togs hänsyn till att det på fastighetskontoret
i Göteborg lag ansökningar för över l miljard kronor som ej togs med i ra
men och att hostad företaget Po eidon och Skanska planerade en ombygg
nadsvolym för närmare l miljard kronor per ar under en tioårsperiod.
Göteborgs kommun har med hänsyn till Poseidons mer än 10000 mycket
dåliga lägenheter prioriterat ombyggnadsverksamhet före nyproduktion. vil
ket innebär att kommunen ej accepterat regeringens beslut om rambegräns
ningar och höjd r;inta. utan fört kontinuerliga överläggningar med rege
ringen om dc speciella Göteborgsproblemen.
Ombyggnadsvolymen har enligt län bostadsnämnden inte i någon större
omfattning trappats ned i Göteborg och ersatts med nyproduktion utan i stäl
let följt de bo�tadspolitiska intentioner som Göteborgs kommun har.
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2 . 3 Styrsystem
Svenska kommun[örbwrde1 delar rapporten� syn på styrsystemen för bo
stadsförbättring och konstaterar att den statliga styrningen av bostad för
sörjningen i forsta hand är kon t ruerad för nybyggande och att styrmedlen
för bo�tadsförbättringen därigenom blivit onödigt komplicerade och om
ständliga. uvarande �töd är enligt styrelsen inte anpassat till dagens och
framtidens behov. Det är mera anpassat till tidigare behov av teknisk och
standardmässig förnycbc av det omoderna bostad beståndet. De föränd
ringar om succes�ivt har gjorts i stödsystemet har enligt styrelsen medfört
att detta blivit ytter�t komplicerat och svåröverskådligt.
Förbundet påpekar att man i remissvaret över förslagen i betänkandet
(SOU 1 989:7 1 ) Ny bo�tad�finan�icring har krävt att hela den statliga bo
stadslaneadministrationen �kall se� över. Skälet är dels att det föreslagna lå
ncfinan�ieringssystemet inte kräver en sa omfattande administration som
den nuvarande. dels att en del verksamhet bör kunna decentraliseras till
kommunerna. Förbundet finner en sådan översyn än mer angelägen utifrån
den analys som gjort� av rik�dagsrevisorerna över hur bostad låneadmini
strationen fungerar.
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Ä ven fasrighersniimnden i Malmö kom1111t11 delar till stor del den i rappor
ten framförda slut�atsen att �tyrmedlen för bostad�förbättring blivit onödigt
komplicerade och om tändliga. ämnden har dock förstaebe för att man ef
ter uppföljning av ombyggnadsverksamheten ändrade och utfärdade mer de
taljerade krav rörande bl. a. tillgänglighet. varsamhet. hyresrabatter. väsent
lig förbättring och ingangsvärde belaning. Det är enligt nämnden naturligt
att staten utan att ri�kera säkerheten för de utianade medlen vill fa sä god
effekt orn möjligt av ombyggnadssubventionerna. Bl. a . har den gran�kning
av ombyggnad�projekten som lånebyriin och stadsarkitektavdelningen i
Malmö gemen�amt har utfört inneburit en sadan effektivbering. Vidare har
arbetet i Malmö underlättat� genom att kvalitet�krav för ombyggnad har an
tagits i kommunen� bostadsförsörjningsprogram . där bl.a. ock å den kom
m unövergripande �aneringsberedningens - senare tadsförnyel egruppens 
målsättning har beaktats.
Bm•erker papekar att verket i anslagsfram�tällningen för budgetaret
11)90/9 1 har redovi:.at vissa preliminära slutsatser och en principskiss för hur
ett framtida ekonomiskt �töd till ombyggnad och förbättring skall kunna
konstrueras.
Verket finner revi:.orerna� påstaende att varken boverket. SFR eller SiS
tagit itu med uppgiften att utarbeta och föresia mer genomgripande föränd
ringar i �tyr!>ystemet mot denna bakgrund vara egendomligt.
Soverkel redovi�ar att arbetet med förslag till nytt töd�y�tem har försvå
rats av de diskus�ioner om ett nytt skatte- och bostadsfinansieringssystem
som nu pågar inom regering�kansliet. Ett nytt stöd för ombyggnad och för
bättring må�te enligt boverket baseras på den generella bassubvention som
kommer att finna� i det nya skatte- och bostadsfinansiering�systemet.
Verket avser enligt yttrandet att göra en avrapportering till bostadsdepar
tementet vid årets :,lut. Denna kornmer att inrymma såväl slut atser från ut
värderingen av dagens stödsystem som förslag till utformning av ett nytt sys
tem. Soverkel an:,er det mot den bakgrunden anmärkning�värt att rik da
gens revi:.orer viii je r att just nu dra slutsal er och föresia delvis ganska långt
gående förändringar i regclsy temet och stödsy:,temet för bo tadsförbätt
ring. Soverkel an�er det i varje fall inte möjligt att föregripa den avrapporte
ring som verket !>enare kommer att lämna.
Soverkel finner det vidare förvanande att revi�orerna drar slutsatser av
att handläggningstiderna för ombyggnad�ärenden i Stockholm� län förlängts
kraftigt mellan 1 984 och 1989. efter om verket menar att rambegränsning
arna för Stockholm� län naturligen maste leda härtill.
Ä ven SiB papckar att förändringar i �tyrmedlen är ett naturligt inslag i
bostadspolitiken. Om det [ir effektiva för�indringar är en annan fraga. SiS
anser att programmet kvarstar med intakta mal [iven om subventionerings
graden har :,iinkt�.
Den framförda kritiken av det komplicerade regelsystemet och de�s till
hirnpning [ar enligt SiS i manga �tycken riktig. Det finn ock�a en miingd �käl
:.om talar för att reformera �töd:.y�temet m:h :,adant arbete pagar ocksa pa
hoverket. Daremot är det :,\ art att lösa problemen utan att skapa förlorare.
En mängd for:.kning�rc:.ultat visar pa sadana �'arigheter papekar SiB.
8Ft< menar att alltför tiita ändringar av reglerna inom :,tyrsy�temet inte
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gjort det möjligt eller meningsfullt att försöka göra utvärderingar. Det har
inte hunnit bli nagra effekter som varit möjliga att studera (utöver ryckighe
ten� negativa konsekven�er som knappast behöver styrkas av någon forsk
ning). BFR an<;er att en grundförut ättning i dag för att kunna återuppta
kun�kap�utveckling gällanJe bostadsförbäuring är all ombyggnads- och för
nyel�everhamheten kan komm . i gång igen.
Hyresglistemas riksförbund delar uppfauningen all det behövs en robust
och �labil ba�finansiering för förbättringsåtgärder med enkla låne- och bi
drag,former men ifraga��iller om utredarna med il! underlag har kaffat sig
den h<�kgrund som behöv� för att bedöma dc lämpliga�te förändringarna i
�tyrsy�temen.
Uinshoswdsniin111den i Stockholms liin redovisar all nämnden under året
har genomgatt en datorisering vilken har po�itiva effekter p, handläggning�
tider och i\\ en förenklar lanearbeteL Utredningen Förenklad handläggning
av an�ökningar till bostads!, n m. m. kommer. om förslagen antas enligt
niimnden. all leda till att administrationen och blankettförfarandet förenk
la�. De i utredningen före lagna förenklingarna kan. enligt nämnden. leda
till mer langigaende atgärder och en snabbare rationalisering än vad reviso
rerna� rapport förc�lagit.
ämnden redovi�ar vidare all den har ett kontinuerligt informationsut
byte med alla kommunerna i länet. Den anordnar bl. a. seminarier. ger ut en
periodi�k tid�krift och informerar direkt till kundkret�en vid införandet av
nya lanemetoder och förändringar av regler och ramar. Härigenom erhaller
�amtliga kommuner och alla aktivt intresserade låne�ökande snabb och di
rekt information om nyheter i regelverk och praxi . Detta har, anser nämn
den. fungerat viii och kommer även fortsättningsvi att ge� prioritet.
SA BO redovisar att organisationen under perioden 1 98 1 - 1989 har bedri
vit ett omfattande utvecklingsarbete när det gäller bostadsförnyelse. Erfa
renheterna �amman fatta� i rapporten ErfarenhetL . ota av bostadsförnyel�e 
Slut�at�er fran SABOs bo ladsförnyelseprojekt 198 1 - 1 989. SABO lade i
detta projekt tyngdpunkten pa bostadsförnyel en som en kontinuerlig pro
cc��. vikten av förankring och att det finns resur�er för planering och förbe
rede ber. Det framstod �om angeläget att halla tillbal-a det tekniska, atgärds
orienterade �yn�ätt. priiglat av nybyggnadstänka.iJe. om kännetecknat
manga omhyggnad�projekt. SABO an�er också att b· ,stadsförnyelsen ma�tc
!>t yra� genom förvaltningen.
l dag �akna� ofta badc de byggnadsmaterial och den kunskap om krävs
för en for�iktig förnyebc av äldre hus. Här krävs både tillgang till byggnads
material �amt utbildning i byggnadshi�toria och varsamma metoder för för
valtme. fa�tighetsskötare. konsulter och byggare .
Det är. an�er SABO. viktigt att regelsystemet konstrueras så att det inte
tvingar fram onödigt omfattande åtgärder.
Uinvbostadsniimndema i Göteborgs län och Västerbollens län redovi ar att
handHiggning�tiderna för ombyggnadslån där är betydligt kortare än i Stock
holm.
801w/.. et delar revi�orernas �lutsats om behovet av stöd till bostadssocialt
motiverade atgarder. �om inte är företagsekonomiskt lönsamma. Den när
mare utformningen av ett <.:!dant �töd kommer verket att redovi�a i en kom-
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mancle rappo n . me n

inte heller ett sactant �t öd kan besluta� av kommunerna
betyd ande del av fin an sierin ge n .
SA RO papekar att ett av bostadsförbättringsprogrammet vik tiga�te mål
var att öka t i l lgiingl i gheten i det äldre bostadsbe!>tåndet. Hyresgäströrelsen
har belllutat att i n t e acceptera omfördelning av ka pit alk ostn ader pa grund av
i n!>talla t ion av hissar. Deras uppfattning är. att de n kostnad om inte kan
tiicka� av brukltvlirde!>ökningen bör bära� av samhället i sin helhet och inte
bara av re!> p. hostad!> företags hyresgäster. SA BO har i en rad sammanhang
framfön �amma syn på fin a nsi e ringe n av hissar som hy resgäst rörelse n . Hiss
bidrag �i r en niidviindig förutsättning för en riktig kmtnad förde lning mellan
med m i ndre kommunerna svarar för en
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olika falttighets�igare. landsting. kornmun och stat.

S1·ens/.. a kolli/IIIIIIförbundet delar revisorernas tvek�amhet till behovet av

o rn bygg n ad � regler. Erfarenheterna av de gångna två åren sedan
anser styrelsen. att det kan i frågasä t t a om inte
P B L : � allmiinna regler är tillräckligt �t yrande för ombyggnadsverharnheten.
l n1pponcn framhalb att kommunerna som stöd för bosta d�förbättr in gs

�iirskilda

P B L : � ikraftt räthllldc gör.

verk!>arnheten kan utarbet<l sär�kilda program för olika om raden. Förbundet
har inget att inviindu

mot detta

men vill

lig uppgift för kommunernu och

understryka att det bör vara en frivil
led i utvecklingen av

es som ett na tu rl igt

ti mimpn ing av P B L .
papekur att plan- och bygglagen förutsätter � ä r kilda ombygg
nadltförökrifter. Det har e nli gt verket varit be�värande för lagtillämpningen
att ltadana före!.krifter inte var utfärdade da lagen trädde i kraft den l jul i
1 987. l praxi� har handläggningen i av�aknad av aktuella föreskrifter fallit
tillbaku pa iildre före�krifter i Svensk Byggnorm.
Verkl'l har nu inlett ett arbete med 01nbyggnadsföre�krifter till plan- och
bygglagen. Enligt verkets bedömning finns anledning till genomgripande
förli ndringar i utformningen av före�krifter för ombyggnad b l . a . för a tt till

k o m m u nerna�
801 -erket

godose dc �ynpunktcr som revisorerna för fram. dels om e n bättre anpuss
ning till den en�kilda byggnaden och bebyggelsemiljön. dels för en bättre
�anmrdning mellan lanercgler och bygglovshantering. Regler utformade
ifra n ltadana kriterier kan �annolikt kräva förändringar ocksa
kommer i det pagaende arbetet

i lagen.

ut

Verket

utt överväga ock�u �adana lindringar.

HSB an!.er att ltamhlilleb �tyrning av holttad�byggunde och bo�tadsförbätt

hu,•ud"lk bör 'kc genom byggregler och att det �1r naturligt a t t kommu
brukarna härvid ge� e n central roll. Statens uppgift
bör e n l igt I I S B i huvudsuk vara att se till att d e finan�iella förut��ittningarna
finnlt. I ISB an�er att den �tegvisu modell för ombyggnad �om referera� i rap
porten. vilken inneblir att standarden i e n fa�tighct höjs succc��ivt under
t . cx . en tioar�pcriod. är direkt olämplig. HSB menar att det badc fran eko
nomi�k och ltocial �ynpunkt lir biittre att �amla atgärderna. Dc boende är
knappa'! v i l l iga att hctalu merko�tnaden för att bo på en hyggplat� till och
fran i tio ar� tid jiimfilrt med en �nabbarc. mer rutionell hyggnad�insat�.
ring i

nerna tilbamman� med

SAIJO erinrar om att det beslut om räntebidrag �om �töd till gcmen�amt
underhall ( Riullehid rag�förordningen. R B F ) �om fattade<. av rik�dagen 1983
�UlTC�'i' t har urholkat� a' myndigheten.
Stodct inforde' ( pmp. IWU ��·�O. bil.

9) med dc

uttalade �) ftena att kraf

t igt 'tirnulcr<� i m c,tcringar i underhall och reparationer och

till

rimlig eko-

21)

nomisk rättvisa mellan olika upplåtelseformer och fastighetsägarkategorier.
Bakgrunden var att de allmännyttiga bostadsföretagen och s. k. äkta bostads
rättsföreningar är schablonbeskattade. vilket bl. a. betyder att dessa inte kan
utnyttja underskott på grund av ränteavdrag skattemässigt.
I dag ( 1989) täcks. enligt SABO. uppskattningsvis endast ca 60 % av den
verkliga kostnaden av bidragsunderlaget. Detta medför risk för att stora de
lar av det gemensamma underhållet inte kan genomföras utan kraftiga hyres
höjningar. Den i bostadsförbättringsprogrammet eftersträvade neutraliteten
vid lånefinansiering av gemensamt underhåll mellan olika upplåtelseformer
och ägarkategorier uppnås härmed inte. anser SABO.
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2 . 4 Kommunernas roll i förnyelsearbetet

anser att kommunerna bör ha ett avgörande inflytande över om
byggnads- och förbättringsverksamheten både vad avser val av områden för
insatser och omfattning och inriktning på åtgärder.
Förslaget att lägga beslutsbefogenheter på kommunerna som rör statliga
subventioner förefaller dock boverket mindre väl genomtänkt. Liknande
tankegångar har prövats vid flera tillfällen tidigare. Det har då inte befunnits
lämpligt att låta kommunerna förmedla eller besluta om lån och bidrag som
huvudsakligen inrymmer statliga subventioner. Kommunalisering har kun
nat genomföras i vissa fall då lån beräknas från givna schabloner som är obe
roende av t.ex. nivåer för kommunala subventioner, som t.ex. bostadsan
passningsbidrag. l övrigt så visar även boverkets erfarenhet att det är nöd
vändigt med ett statligt beslutsfattande då de statliga medlen delvis använts
för att täcka kommunala investeringar eller avgifter till kommuner.
SiB påpekar att kommunerna i såväl det ursprungliga ROT-programmet·
som i plan- och bygglagen ges möjlighet att göra områdesplaner där man kan
besluta om lokala standardkrav. Kriteriet skall vara att bebyggelsen inom
området ges lilngsiktigt godtagbara egenskaper och att kommunen fattar po
litiska beslut. Det är sålunda enligt SiB inte bristen på styrmöjligheter som
förhindrar kommunerna från att ta ett fastare grepp och styra. Ett resultat
av en �am manställning av ett 20-tal FoU-projekt kring ombyggnadsområden
visade bl.a. att det är dålig samordning mellan bostadsföretagen och de kom
munala myndigheterna - kommunerna tar inte sitt ansvar. Bostadsförnyel
sen berör hela det kommunalpolitiska ansvarsområdet på ett helt annat sätt
än som ker i praxis i dag. l en undersökning som gällde kommunernas områ
desvisa planering för tillgänglighet i enlighet med ROT-programmet visades
att det var få kommuner som genomförde en sådan planering och endast ett
fåtal som fastställde dem genom politiska beslut. påpekar SiB vidare.
Att kommunerna dåligt utnyttjar sina styrmöjligheter framgår också
samband med ombyggnad för ökad tillgänglighe t . anför SiB.
Installation av hiss sker oftast i samband med genomgripande renovering.
Vid sadan omfattande ombyggnad flyttar hyresgästerna ofta temporärt till
andra lägenheter och endast cirka en tredjedel av dessa flyttar sedan tillbaka
till sin renoverade lägenhet. ( Wictorin 1986). En stor del av dessa lägenheter
har efter ombyggnaden fått hiss och ökad tillgänglighet. Kommunerna skulle
i denna �ituation kunna utnyttja sin rätt att förmedla lägenheter som finan
sierats med �tatliga lån till att upprätta särskild kö för handikappade eller
Boverket
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äldre. Ingen kommun hade vid under ökningstillfället utnyttjat den möjligheten.
Sammanfattningsvis kan enligt SiB sägas att. även om syftet att minska
byråkratiskt krångel och effektivisera ombyggnadsprocessen är vällovligt. så
måste en decentralisering av makten ke under sådana former att särskilt de
små kommunerna och vaga grupper i amhället inte hamnar i underläge.
Att kommunerna �jiilva genom sina bostadsbolag kommer att bli stora in
tressenter da ombyggnaden av miljonprogrammets bostäder blir omfattande
på 1990-talet gör inte situationen lättare.
Hyresgästernas riksförbund anser att förbättringsverksamheten rymmer
många typer av åtgärder och berör fastigheter och fastighetsägare av olika
slag. l många fall är det viktigt att kommunen har ambitioner och tar sitt
ansvar för en bra förnyelse av olika stadsdelar. För en sådan förnyelse be
hövs ofta förbättringar också av en mängd andra funktioner som inte rör ho
städer.
l andra fall kan det röra sig om åtgärder om endast rör ett enstaka hus
eller kvarter. Då kan det. enligt förbundet. vara rimligt att samhällets stöd
mer kopplas till att fastighetsägare och hyre gäster är överens om vilka åt
gärder som bör genomföras.
Dc kommuner som vill påverka förnyelsen har redan i dag tyrinstrument.
Problemet är narast att kommunerna inte har intresse eller re urser för att
driva förnyet efrågorna. Detta gäller speciellt i tider då stora re urser satsas
på nybyggnad. Ytterligare reglering från kommunernas sida kan då. enligt
förbundet. snarare bli ett hinder i stället för ett stöd för ett kontinuerligt för
nyclsearbete.
Fastiglretsniimnden i Malmö kommun redovisar hur kommunen utnyttjat
sina styrmöjligheter. Arbetet i Malmö har. menar nämnden. underlättats ge
nom att kvalitetskrav för ombyggnad har antagits i kommunernas bostads
försörjningsprogram . där hl.a. också den kommunövergripande sanerings
beredningens - senare stadsförnyelsegruppens - målsättning har beaktat .
Fastighetsnämnden instämmer i ynpunkten om att lånen skulle kunna
förmedlas av kommunerna. I synnerhet torde detta kunna gälla för landets
större och medelstora kommuner.
S1·e11ska kommunförbundet redovisar att förbundet tidigare i olika sam
manhang har hävdat att kommunerna bör överta ansvaret för bostadslåne
givningen. Manga kommuner gör redan i dag omfattande prövningar innan
de vidarebefordrar ärendena till länsbostadsnämnderna. Frikommunförsö
ken visar enligt Kommunförbundet att kommunerna klarar prövningen bra.
En samordning mellan be�lut om bygglov och lån kulle också underlätta
kommunerna planerings- och heslutsproces�. Detta skulle. anser Kommun
förbundet. förkorta handliiggningstidcrna och förenkla förfarandet för dem
som är beroende av be�luten.
Lii11sbostadsnämnden i Göteborgs liin anser att med hänsyn till att en
mycket stor del av ombyggnadsverksamheten sker och kommer att ske i all
männyttiga företag är det nämndens be tämda uppfattning att kommunerna
inte �kall besluta om lan eller bidrag dels med hänsyn till att bidrag da gar
till egna fastigheter. del� med hänsyn till kravet på lika behandling av lånesö
kanden.
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l Vlbterbotten� !Lin torde en kommunalisering inte innebära nflgon tids
vin�! eller ko�tnad�he�p<tring. an�er länsbosradsnämnden i ltiner. dfl de flesta
kommuner med nuvarande regel�ystem inte har personal för uppgiften .
Kon\ultcr torde i �a fall vara den tänkbara lösningen.
Uimbo.1wdsniimnden i Srockholms län anser att även beslutskedjan behö
ver förlindra� för att tid�vinsten i handläggningen skall uppnas om regle
ringen av ko�tnad�förhät tring!>atgärderna i större utsträckning än i dag förs
över till kommunerna. Detta gäller bl.a. regelverket vid överklaganden . vil
ket i dag kan innebUra fördröjningar. vilket även påpekats i rapporten. E n
sadan förlindring k a n . anser nämnden . förväntas t a läng tid att genomföra
och kan da i �tiillet verka för en förlängning av administrationstiden.
SA BO erinrar om att bo�tadssituationen uppvisar stora lokala variationer.
Lösningar anpa��ade fiir storstadsområdena kan inte utan vidare tilliimpas i
övriga delar av landet. Bostadsförbättringen maste därför ges en stark lokal
förankring och föra� in i kommunernas bo�tadsförsörjningsprogram. Pro
grammen hör behandla hade nybyggnad och ombyggnad men även annan
typ av förnyebe med utgangspunkt i resp. bostadsomrädes behov. t.ex. so
ciala behov.
SABO lir �alede� po i t iv till ökad kommunal styrning/påverkan i bostads
förnycben. Det är emellertid viktigt att kommunerna i sin planering är ly
hörda för bo�tad;,företagenl> och de boende ynpunkter samt att bostads
företagen� �jiilv�tlindighct och initiativrätt respekteras. Det fordras således
en gemcn�am di�k us�ion om dc langsiktiga målen för bostadsförsörjningen.
Sarnarbete behöv� ock�a i planeringen av varje enskilt bostadsområde. anser
SABO.
Byggentreprenörerna an!>er att lösningar bör sökas som bygger på normal
kreditgivning. En mer omfattande och långtgående kommunal . tyrning av
förbättring�verksamheten kan. anser byggentreprenörerna. medföra icke
obetydliga problem och warigheter.
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2 . 5 Kunskapsuppbyggnaden
BFR redovi�ar att rndet i början av 1 980-talet försökte få i gäng en ökad ex
periment- och demon�t ration verksamhet med bredd. De mycket kraftiga
och lättillgangliga ekonomiska �timulanserna till byggbranschen för att
snabbt fa i gang en omfattande ombyggnadsverksamhet gjorde emellertid
en bredare experimentverksamhet mindre intres ant. De stora resurser om
�abade� pn energihu�hallningsprogrammet medförde att dessa frågor blev
dominerande. är �edan energistödet snabbt avvecklade och bostadsbyg
gandet fick lindrad inriktning mot nyproduktion fanns inte längre förutsätt
ningar för omfattande FoU gällande bostadsförbättring.
BFR under�tryker vikten av en god kontinuerlig förvaltning under bygg
naderna� liv�cykel. Det innebär stora fördelar från många synpunkter - tek
niskt. ekonomiskt. �ocialt - vilket styrks av forskningsresultat. Vi vet i dag
ganska väl hur 30-. 40-. och 50-talsområden skall förnyas/byggas om men
vissa kompletterande forskningsinsatser behövs. En kunskapsöversikt blir
klar 1 990. Utvärdering av förbättringsinsatser i miljonprogramsområden på
gar och resultat bör föreligga 1991 så att en kunskapsöversikt kan samman
ställas även för de:.�a omraden.
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En !.tur o�iikerhct rader enligt BFR om vilka nya anspråk som kan komma
att ställa� i framtiden inom boendet och bostadsbeståndet. Osäkerheten rör
i hög grad fragor av tviirvetenskaplig karaktär. frågor som ingår i av BFR
prioriterade ämne!.omraden. Exempel är ··stadsförnyelse. stadsutveckling
och social förändring·· !tamt ··Klimat och miljö i bebyggelsen··. BFR främjar
ocksa ··framtidsfor!tkning·· och framtid cenarion.
�ir det giiller var�amhet vid behandlingen av bostadsbc�tåndet menar
BFR att det redan niir förbättringsprogrammet i nleddes fanns forskningsrc
�ultat �om hordc kunnat vara underlag för ett varsammare tillvägagang�sätt.
�aväl nii r det giillde byggnader som deras invånare. Den utformning som det
ekonomiska styrsystemet fick medförde emellertid negativa konsekven er
och flera ovarsamma ombyggnader kom att genomföras innan problemen
uppmiirksammadc�. Detta förhållande är i viss mån en illustration till den
tid det tar för for!>kningsrcsultat att n a ut och få genom�lagskraft. anser BFR.
BFR anser vidare att dc samlade erfarenheter av hostadsförbättringspro
grammet �om redovisa!. i rapporten innefattar de förändringar om forskare
ser som viktiga!>!. BFR instämmer i dessa uttalanden som grundar sig pä
BFR-finan!tierad forskning.
SiB rcdovi ar att in!ttitutets forskningsverksamhet är langsiktig. konti
maerlig och �piinner fran ren teoriutveckling till prakti ka försök. SiB har
inte nagot �amlat program för utvärdering av bostad förbättring!>program
met men det finns ett antal projekt som är direkt inriktade pa ROT-program
met och de!t�utom finn� det ett stort antal andra som är av direkt relevans för
om byggnad�verksamheten.
SiB : s for�kning spänner mellan teoretiska frågeställningar. som har sin na
turliga mottagargrupp i forskarvärlden. till tekniska utveckling!>arbeten med
omedelbar praktisk tillämpning och därmed ett ekonomiskt intresse. t.ex.
bland kon�ulter och tillverkare.
Mellan de�sa bägge ytterligheter görs forskning insatser som framför allt
vänder sig till tjän�temiin och politiker i stat och kommun och som gäller
olika a!tpekter pa �amhällsplanering. l denna kategori finns mycket av den
forskning �om giiller ROT-verksamheten. Ett generellt problem för denna
forskning iir att det iir svart att na fram med resultat till avnämarna. Inte
minst ar problemet att med sa fa rapporter och a litet text !.Om möjligt na
avnämarna med v�bcntlig information. En viktig arbetsuppgift ar därför att
utarbeta klm�kapsöversikter och handböcker. På grund av den stora perso
nalom�iittningen pa boverket har flera tidigare upparbetade kanaler för s dana kontakter för�vunnit. En diskussion pagår för närvarande pa SiB om
institutet !.kall pata !tig en intermediär roll med sammanställning och sprid
ning av for�kning�re!>ultat som inte endast omfattar SiB:s egen produktion
utan ocksa for�k ning inom området.
Si B erinrar vidare om att det enligt riksdagsbeslutet vid programmeb start
är boverkeb uppgift att följa utvecklingen inom bostadsförsörjningen och
uppmärksamma �tat!.makterna p, eventuella behov att vidta åtgärder medan
forskningens uppgift är att bidra till att utveckla formerna för att genomföra
programmet. dokumentera utvecklingen och utvärdera programmet!> effek
ter fra n skilda utgångspunkter. SiB har fokuserat denna forskning mot två av
ROT-programmets tva delmåL det om tillgänglighet och det om integrerat
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boende. SiB har därutöver inriktat forskningen mot kommunens förmåga att
lösa konflikter i ROT-verksamheten.
l rapporten påpekas slutligen att det förefaller finnas få projekt på SiB
som behandlar långsiktiga underhållsfragor. SiB erinrar härvid om att en sär
skild avdelning finns pa SiB (Material och konstruktioner) var inriktning är
studier av långtidsuppförandet hos material och byggnadsdelar.
Bo verket hänvisar beträffande rapportens förslag om fullskaleexperiment
till sitt svar på revisorernas rapport 1 989/90: l om lån till experiment byg
gande. Boverket instämmer därvid i att det vid sidan av energiteknik finns
många angelägna områden för experiment och utveckling insatser inom
byggsektorn i vid mening och nämner bl.a. kvalitetssäk ringsfrågor med in
riktning på att få fram sundare hus samt estetiska värden i byggnader och
miljö samt formgivning av byggnader och byggnadsdelar. Verket redovisar
att det genom den nya låneberäkningsmetod som trädde i kraft den
l oktober 1 989 är möjligt att göra vissa begränsade tillägg för kvaliteter av
experimentkaraktär. Verket anser också att en stödkonstruktion liknande
den för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med förhöjda låneunderlag och
tilläggslån skall kunna tillämpas för experimentbyggande.
Liinsbostadsniimnden i Stocklrolms län anser det angeläget att stimulera
forskning och utveckling med inriktning på plan- och teknikfrågor. Denna
uppgift ligger inom boverkets kompetensområde, och starka skäl talar enligt
nämnden för att verket bör ha ett övergripande ansvar för stöd i sådana frå
gor.
Byggentreprenörerna vill särskilt peka på den bristfälliga beredskapen ho
planerande myndigheter inför de snabba förändringar som skett på bostads
marknaden. En sak är att man inte med någon större säkerhet kan förutse
var och när händelser inträffar. men en bered�kap för flera alternativa hän
�lelseförlopp är nödvändig om de problem som uppstår skall kunna bemäst
ras utan onödiga tidsförluster och kostnader. På detta område synes åtskilligt
finnas att förbättra. anser byggentreprenörerna.
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