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Utan historisk kunskap = sämre förmåga att 

bedöma om ”social housing” behövs

Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt - tre faser i den 
sociala bostadspolitikens historia 



Från bostadsrabatter till förstärkt barnbidrag för 

ensamstående 



Skillnader mellan då och nu

• Då (1947 – 1993):
- Kommuner förväntades bidra till att sänka den enskildes bostadskostnader, 

genom att på egen bekostnad komplettera den statliga stödgivningen. 

- Kommuner var skyldiga att förmedla statliga bostadsbidrag 

(förmedlingsorgan),

- och från 1974 var samtliga kommuner skyldiga att upprätta 

bostadsbyggnadsprogram.

• Nu (Lag 2000:1383): 
- Kommuner är skyldiga att med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 

kommunen. 



Kommunerna ser inte det samlade 

otillfredsställda behovet (SOU 2018:35 )

• Kommunerna har ingen gemensam bild av vilka målgrupper som har 

problem på bostadsmarknaden.

• Mål och analyser av behov och efterfrågan hänger inte ihop med 

bostadsbehovet för de individer eller hushåll vars behov inte 

tillfredsställs av marknaden.

• Bostadsförsörjningsplaneringen är främst inriktad på framtagande av 

ett dokument – riktlinjerna – vilket inte ger de rätta förutsättningarna 

för ett samordnat arbete för att lösa de bostadsproblem som vissa 

hushåll möter.



• Bostadsbrist uppstår när ett hushåll saknar rimlig bostad.

• Utgår från behovsbaserade kriterier för vad som är en rimlig bostad.

• Gränserna i kriterierna sätts med stöd i vad lagar, regler, riktlinjer o.s.v. säger.

• Tillgången till data sätter gränser för vad som kan mätas.

• Mått som visar hur många hushåll (eller individer) som inte uppfyller kriterierna.

• Kombinerade mått visar hur många som inte uppfyller kombinerade kriterier.

• Mått för olika geografiska nivåer, för olika grupperingar.

Mått på bostadsbristen (Rapport 2020:21)



Hushåll med bostadsbrist, 2018

Mått Andel Antal

Fuktproblem i bostad (andel personer) 7,8%

Trångbodda 9,9% 462 000

Ansträngd boendeekonomi 5,3% 245 000

Långt pendlingsavstånd 2,3% 107 000

Osäkert boende (upprepade flyttar) 0,9% 42 000

Återkommande problem 9,4% 438 000

Trångbodda och ansträngd boendeekonomi 1,2% 56 000

Långt pendlingsavstånd och ansträngd 
boendeekonomi

0,1% 5 000



Hushåll som kan behöva särskilt bostadsstöd

Kalmar



Långvarigt ekonomiskt bistånd efter orsakskod 



Ja - ”social housing” är nästa steg! 

• Social housing är ett missvisande begrepp. Bättre att tala om en social 
bostadssektor.

• En social bostadssektor definierats som ett system för att långsiktigt förse 
hushåll med begränsade resurser med bostäder genom någon form av 
behovsprövning.

• En social bostadssektor behövs för att dels tillgängliggöra bostäder 
(anskaffa) och dels för att sänka bostadskostnaderna.

• Förutsätter riktad förmedling till den utvalda målgruppen – ej tillämpbar 
på bostäder-för-alla-principen.



En social bostadssektor har följande 

kännemärken: 

- Det finns ett särskilt finansieringssystem 

- Det finns definierade målgrupper 

- Det finns ett förmedlingssystem som gör att bostäderna 
fördelas till målgrupperna

- Det finns ett besittningsskydd som gör boendet 
långsiktigt

- Det finns en ekonomisk subvention för att sänka 
boendekostnaden

- Individuell behovsprövning tillämpas, antingen efter 
betalningsförmåga eller socialt behov (eller båda) 



Den sociala sektorns mål och objekt

Förutsätter i samtliga fall riktad förmedling till 
den utvalda målgruppen – ej tillämpbar på 
bostäder-för-alla-principen.



Tack för mig


