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Sammanfattning
Boverkets inställning

Boverket instämmer helt i förslagen i följande avsnitt:
avsnitt 3.2.5, Säkra socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen,
avsnitt 3.3.3, Information om den lokala bostadsmarknaden inkluderat i bostadsförsörjningsansvaret. och
avsnitt 3.4.3, Smidigare lösningar för sophantering.
I fråga om flera av förslagen instämmer Boverket i stort eller delvis och har
vissa synpunkter som framgår längre fram. Det gäller närmare bestämt förslagen i följande avsnitt:
avsnitt 3.1.1, Fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar,
avsnitt 3.1.2, Nytt statligt stöd till installation av hiss,
avsnitt 3.1.3, Kravatt undanröja enkelt avhjälpta hinder även i flerbostadshus,
avsnitt 3.1.4, Nationellt system för tillgänglighetsmärkning,
avsnitt 3.2.1, Investeringsstöd till trygghetsbostäder,
avsnitt 3.2.2, Startbidrag för byggemenskaper,
avsnitt 3.2.3, Återbetalningsgaranti
hyresrätt,

för upplåtelseinsatsema

i kooperativ

avsnitt 3.2.4, Strategisk planering av bostäder för äldre,
avsnitt 3.3.1, Höjt bostadsutgiftstak för bostadstillägg,
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avsnitt 3A.I, Forskning om samspelet människa - hjälpmedel - teknik bostad, och
avsnitt 3A.2, Utvärdering av trygghetsbostäder som boendeform.
Boverket avstår från att yttra sig över förslagen i avsnitt 3.3.2, Stöd till flytt,
och avsnitt 3.3A, Vissa hemtjänstinsatser utan biståndsprövning.
Utredningen

Utredningen har mycket grundligt gått igenom hur äldre (med äldre avser Boverket i detta sammanhang alla från 65 år och uppåt) bor och vilka förutsättningar de har att antingen bo kvar i sin nuvarande bostad eller att flytta. Ä ven
kommunernas förutsättningar att klara bostadsförsörjningen med hänsyn till
den demografiska utvecklingen med en större andel äldre belyses ingående. Utredningen lyfter också fram betydelsen av tillgängliga bostäder. Kommunernas
hantering och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen berörs dock endast
mycket kortfattat, och det hade varit önskvärt om utredningen diskuterat den
frågan mer ingående. För en god tillgänglighet räcker det inte med regler, och
kommunerna har en viktig roll for att plan- och bygglagstiftningen och dess
tillgänglighetskrav följs.
På det stora hela taget anser dock Boverket att utredningen svarar upp väl mot
det uppdrag den har haft, det vill säga att lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation på den ordinarie bostadsmarknaden. Det har inte varit utredningens uppgift att analysera hur man på ett mer
övergripande plan ska råda bot på den svåra situationen på bostadsmarknaden
utan fokus har legat på följande frågor: Hur ska äldre som vill bo kvar där de
bor kunna göra det och ha ett ändamålsenligt boende? Hur kan det skapas ett
varierat utbud av ändamålsenliga bostäder för äldre att flytta till? Och hur
skapar man förutsättningar för dem som vill flytta att kunna göra det? En del av
förslagen skulle kunna främja de så kallade flyttkedjorna, men det har alltså
inte varit det primära.
Resurser

Förslagen i betänkandet kommer att medföra mycket arbete och kostnader för
Boverket om de går igenom. Detta är också något som utredningen påtalar i avsnitt 4.2, Förslag till finansiering. När det gäller arbetet med de ekonomiska
stöden, till exempel administration och kunskapsspridning, föreslås medel
kunna tas från stödanslagen. Boverket vill understryka att särskilt hisstödet och
startbidraget till byggemenskaper kommer att kräva väldigt omfattande informationsinsatser. Också många av de andra förslagen, som kravet på att undanröja enkelt avhjälpta hinder i flerbostadshus och en extra satsning på kunskapsspridning om strategisk planering av bostadsförsörjningen, kommer att innebära mycket arbete. Detta kommer sammanfattningsvis inte att rymmas inom
befintliga ekonomiska ramar.
Med detta sagt följer här Boverkets synpunkter i fråga om de förslag där Boverket instämmer i stort eller delvis.
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3.1.1 Fortsatt stöd till tillgänglighetsinventeringar
Boverket anser att det föreslagna tillägget 1 § tredje meningen stödförordningen behöver förtydligas. Tilläggets syfte är att säkerställa att kommunen erbjuder alla ägare av flerbostadshus att delta i kommunens inventering, alldeles
oavsett ägarkategori och upplåtelsefonn. Syftet bör komma klarare till uttryck.
Det kunde göras till exempel genom att man byter ut "fastighetsägarna" mot
"alla ägare av flerbostadshus".
Boverket delar utredningens uppfattning att stödet bör återupptas redan under
2016 med hänsyn till villkoret i det föreslagna hisstödet att kommunen har
gjort en inventering av tillgängligheten.
3.1.2 Nytt statligt stöd till installation av hiss
Boverket har vissa synpunkter på utformningen av det föreslagna stödet men
instämmer i att ett hisstöd bör införas.
En stor andel av flerbostadshusen saknar hiss eller har väldigt små hissar.
Ibland förs det kommunala bostadsanpassningsbidraget fram som en lösning.
Men bostadsanpassningsbidraget - som kan fungera utmärkt för anpassningar
inne i en bostadslägenhet - är ett dåligt och kortsiktigt alternativ till generella
lösningar i trapphus och löser normalt endast situationen för just den person för
vars räkning exempelvis en trapphiss installeras. Han eller hon blir ägare till
trapphissen och kan därför neka andra boende att använda den även om den
svarar mot deras behov. Dessutom uppstår ofta problem på grund av att hissen
och byggnaden har olika ägare, till exempel i fråga om försäkring, underhåll
och ansvaret för besiktningar. Boverket har gjort en översyn av bostadsanpassningsbidraget och i samband med det föreslagit en möjlighet för ägare av flerbostadshus att överta rätten till bidrag (Boverkets rapport "Översyn av lagen
om bostadsanpassningsbidrag m.m.", 2014:38). Men även om lagen skulle ändras enligt Boverkets förslag lär det ändå förekomma att enskilda med behov av
anpassning blir ägare till utrustningen, eftersom förslaget om övertagande bygger på att sökanden och fastighetsägaren är överens. Intresset för en sådan lösning kan förstås variera.
När det gäller utformningen av stödet har Boverket följande synpunkter.
Byte av hiss

Utredningen vill att stöd ska kunna lämnas även för att byta ut en hiss som inte
är tillgänglig mot en hiss som är det eller som gör att fler våningsplan blir tillgängliga. Boverket anser att denna avsikt behöver framgå av förordningen.
För att subventionen ska göra mest nytta anser Boverket vidare att bidraget vid
ett hissbyte bör vara begränsat till kostnaden för åtgärder i det befintliga hissschaktet eller för att bygga ett nytt schakt samt eventuella kompletterande åtgärder för att möjliggöra detta rent tekniskt. Boverket anser att denna begränsning ska gälla oavsett om hissen är helt uttjänt eller har en återstående livslängd. Det är fastighetsägarens ansvar att hissen i en byggnad, till exempel ett
flerbostadshus, fungerar och uppfyller säkerhetskraven. Och fastighetsägaren
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kan inte försämra en byggnads tillgänglighet genom att avstå från att ersätta en
uttjänt hiss. Det är därför viktigt att fastighetsägaren planerar och budgeterar
för ett större byte av vitala delar eller hela hissen. Uppskattningsvis är över
hälften av alla hissar i landet mer än 25 år gamla. Det innebär att en del av
dessa kan ha passerat sin rekommenderade tekniska livslängd och behöver moderniseras eller bytas ut.
Vilken typ av hiss ska berättiga till stöd?

Utredningen anser att trapphissar inte ska omfattas av hisstödet. Boverket kan å
ena sidan hålla med utredningen i denna del, särskilt när det gäller stoltrapphissar som är en alldeles för individuell lösning för att komma i fråga för hissstödet. Trapphissar av plattformsmodell är också tveksamma som generella
lösningar, men trots det anser Boverket att sådana bör omfattas av stödet om de
är enda möjligheten för att uppnå tillgänglighet till en annan hiss som är användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Ibland kan
ju lutningen vara för brant för att en ramp ska vara ett alternativ.
Det är lämpligt att Boverket ges ett särskilt bemyndigande att närmare i föreskrifter ange vilken typ av hissar som är stödberättigande.
Villkoret att kommunen gjort en tillgänglighetsinventering
kompletteras (2 § 3)

är bra men behöver

Utredningen ser som en förutsättning för hisstödet att kommunens prioritering
inte enbart grundar sig på hur det ser ut i de kommunala bostadsföretagens bestånd. Detta för att garantera en neutral behandling av olika fastighetsägare.
Boverket delar utredningens uppfattning, men anser att den behöver komma till
uttryck i stödförordningen.
Villkoret att sökanden genomför andra tillgänglighetsskapande

åtgärder (2 § 4)

Boverket anser att villkoret är bra. Det är dock en brist att konsekvensanalysen
inte omfattar kostnaderna för att utföra denna typ av åtgärder.
Boverket har uppfattat förslaget om att göra husets entre tillgänglig som att det
handlar om åtgärder både inne i trapphuset och utomhus, men inte så långtgående åtgärder som att till exempel göra hela vägen från en parkeringsplats tillgänglig utan det ska vara åtgärder i eller i anslutning till entren. Detta kan behöva förtydligas. Antingen i förordningen eller genom föreskrifter från Boverket.
Det talas endast om tillgänglighet i 2 § 4. Boverket utgår från att även användbarhet avses. Liksom att det inte bara handlar om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga utan också för dem med nedsatt
orienteringsförmåga.
Utförda åtgärder ska uppfylla de krav som följer av plan- och bygglagen (2 § 6)

Boverket föreslår att bestämmelsen kompletteras så att det framgår att villkoret
inte bara gäller själva hissinstallationen utan även åtgärderna for att uppnå tillgänglighet vid entren och i trapphuset fram till lägenhetsdörren.
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Bidragets storlek (4 §)

Utredningen utgår i sin konsekvensanalys från att en hissinstallation i genomsnitt kostar en miljon kronor. Detta baserat på att en nyinstallation skulle kosta
mellan 800 000 kronor och 2 miljoner kronor med ett genomsnitt på runt 1,3
miljoner kronor och att ett hissbyte "kostar betydligt mindre". Boverket är något tveksamt till kostnadsuppgifterna och anser att man bör titta på dem ytterligare och eventuellt höja maximibeloppet. Risken är annars att hyreshöjningarna i en del fall blir så stora att somliga tvingas flytta från sin bostad. Låt säga
att den totala investeringskostnaden för en hiss skulle uppgå till 1,5 miljoner
kronor i ett trapphus med tre våningar och nio lägenheter. Enligt förslaget stannar bidraget på 650 000 kronor, vilket innebär att fastighetsägaren själv måste
betala 850 000 kronor. Utifrån det sifferunderlag som finns i den konsekvensanalys som utredningen beställt, sidan 14, har Boverket kommit fram till
att detta skulle kunna medföra hyreshöjningar på nästan 600 kronor i månaden
per lägenhet.
Svaga bostadsmarknader

ska prioriteras vid medelsbrist

Utredningens intention, att kommuner med svaga bostadsmarknader ska prioriteras om det uppstår medelsbrist, bör framgå av förordningen.
Utöka möjligheten att överklaga (14 §)

Boverket hänvisar i denna del till vad myndigheten anför längre ned i avsnitt
3.2.1 som handlar om förslaget att införa ett stöd till trygghetsbostäder.
3.1.3 Kravatt undanröja enkelt avhjälpta hinder även i flerbostadshus
Boverket vill här lyfta fram att beroende på förutsättningarna i olika situationer, till exempel om det finns en tillgänglig hiss eller inte, så får man göra
bedömningar av vilka krav som är relevanta i varje enskilt fall. Det kommer
även att behövas en vägledning och andra informationsinsatser. Om förslaget
går igenom bör en uppföljning med en konsekvensutredning göras inom ett par
år.
En fördel med förslaget är att det kan medföra färre anpassningar med stöd av
det kommunala bostadsanpassningsbidraget i entreer och trapphus. Som framgår ovan under avsnitt 3.1.2 om det föreslagna hisstödet är individuella lösningar med bostadsanpassningsbidrag ett olämpligt alternativ i sådana utrymmen.
3.1.4 Nationellt system för tillgänglighetsmärkning
Boverket vill väcka frågan om det inte behövs speciella infonnationsinsatser
för att fastighetsbranschen och/eller bostadsmarknadens intresseorganisationer
ska bli intresserade. Och i ett senare skede kan det behövas andra incitament
för att få med sig de enskilda fastighetsägarna.
3.2.1 Investeringsstöd till trygghetsbostäder
När det gäller den samhällsekonomiska konsekvensanalysen (sidan 108-111)
redovisas endast konsekvenser av trygghetsbostäder på statens respektive
kommunernas budgetar. En samhällsekonomisk analys bör dock omfatta ytter-
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ligare konsekvenser, och Boverket saknar en redovisning av konsekvenserna
för de boende och för fastighetsägare.
När det gäller själva utformningen av utredningens förslag på stöd till trygghetsbostäder har Boverket följande synpunkter.
Åldersgränsen

bör sänkas till 65 år (2 och 6 §§)

Boverket anser att den föreslagna åldersgränsen bör sänkas från 70 år till 65 år.
Med ett för snävt åldersspann är risken att stödet inte blir tillräckligt attraktivt i
vissa delar av landet.
Det tidigare stödet till trygghetsbostäder, som infördes 20 lO, hade en åldersgräns på 70 år. En vanlig synpunkt i en enkätundersökning som SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) utförde 20 II var att denna åldersgräns var
för hög. Det var framförallt i de små kommunerna som det var osäkert om det
fanns tillräckligt många från 70 år och uppåt som var intresserade av och/eller
hade ekonomisk möjlighet att flytta till en trygghetsbostad. När Boverket utvärderade det tidigare stödet föreslog därför Boverket att åldersgränsen borde
sänkas till 65 år. (Boverkets rapport "Utvärdering av investeringsstödet till
äldrebostäder", 2013:7, sidan 52-53.)
För att råda bot på risken för uthymingssvårigheter föreslår utredningen att
länsstyrelsen ges möjlighet att i enskilda fall medge undantag och sänka åldersgränsen till 65 år, om det finns särskilda skäl. Det är i och för sig positivt
att utredningen inte helt utestänger möjligheten till sänkt åldersgräns i enskilda
fall. Förutom ökad administration för både bidragsmyndigheter och byggherrar,
skapar dock en prövning av särskilda skäl en osäkerhet för byggherren som kan
medföra att ett byggprojekt inte kommer till stånd. Vidare framstår 65 år som
en lämplig åldersgräns med hänsyn till att de flesta har gått i pension i den åldern. Det kan te sig naturligt att då, i den nya livssituationen, börja planera för
hur man ska ordna ett bra boende som kan tillgodose kommande behov. Det
kan också vara enklare att ta itu med en flytt i den åldern.
Samma krav på tillgänglighet bör gälla vid ombyggnad (4 §)

Boverket anser att en förutsättning för stöd till trygghetsbostäder bör vara att
bostäderna uppfyller samma krav på tillgänglighet oavsett om de tillkommit
genom nybyggnad eller ombyggnad. Utredningen lyfter själv fram att trygghetsbostäder ska erbjuda god tillgänglighet och pekar på att denna typ av bostäder minskar behovet av särskilda boenden, vilket gör stödet samhällsekonomiskt lönsamt. Många som flyttar till ett trygghetsboende kommer på sikt att få
nedsatt rörlighet och behov av hjälpmedel som rollatorer och rullstolar. Det är
därför bra att det finns, som utredningen själv kallar det, "beredskap" för hemtjänst och hemsjukvård i bostaden. Men det gäller oavsett om trygghetsbostäderna har skapats genom nybyggnad eller ombyggnad. Eftersom bygglagstiftningen i vissa fall, om dock endast undantagsvis, medger avsteg från tillgänglighetskraven vid ombyggnad kan följden bli att stöd kommer att lämnas för
bostäder som faktiskt inte är tillgängliga. Det kan i sin tur leda till att en del
boende tvingas flytta till ett särskilt boende tidigare jämfört med om bostäderna
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erbjudit en bättre tillgänglighet. Den som vill ha bidrag för att ordna trygghetsbostäder genom ombyggnad ska alltså satsa på byggnader som är lämpliga för
ändamålet och som kan uppfylla de krav på tillgänglighet som gäller vid nybyggnad. I linje med detta anser Boverket vidare att kravet på utökad tillgänglighet i hygienrum och sovrum ska gälla också vid ombyggnad.
Räcker med personal fem dagar i veckan (2 §)

Utredningen föreslår som ett villkor för stöd att det ska finnas personal alla dagar i veckan som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider.
Erfarenheterna från det tidigare stödet visar att det sällan handlar om medicinsk
personal utan framförallt om personal som ska stötta de boende i aktiviteter av
olika slag (se Boverksrapporten, 2013:7, sidan 58, som nämnts ovan). Boverket
anser därför att man kan begränsa kravet på närvaro av personal till fem dagar i
veckan.
Bidragsbeloppen

behöver höjas (9 §)

De föreslagna nivåerna på stödet är tänkta att kompensera för de merkostnader
som uppstår på grund av de särskilda kraven på trygghetsbostäderna. Utifrån
Boverkets uppfattning att ombyggnader ska uppfylla samma krav på tillgänglighet som nybyggnader för att vara bidragsberättigande behöver bidragsbeloppet vid ombyggnad möjligen höjas redan av denna anledning.
Men därutöver anser Boverket att bidragsbeloppen behöver höjas för både nybyggnad och ombyggnad för att undvika det utredningen kallar "undanträngningseffekter" om det införs ett generellt stöd till byggande av hyresbostäder.
Regeringen har föreslagit ett stöd för att anordna hyresbostäder och bostäder
för studerande. Som exempel kan nämnas att stödet uppgår till hela 5 300 kronor per kvadratmeter i Stockholmsregionen för ytor upp till och med 35
kvadratmeter per lägenhet och därutöver, upp till och med 70 kvadratmeter, till
2 650 kronor per kvadratmeter. I vissa fall föreslås stödet uppgå till ännu högre
belopp. (Näringsdepartementets promemoria "Investeringsstöd för anordnande
av hyresbostäder och bostäder för studerande", OS 2015:35.) Utredningen föreslår att stödet till trygghetsbostäder ska kunna kombineras med stödet till hyresbostäder. Boverket tror dock att det skulle medföra ett för snårigt regelverk
med alltför många villkor att uppfylla för den som vill få stöd till trygghetsbostäder, bland annat kravet på energianvändning och hyresnivåer. Det är
därför, enligt Boverkets mening, bättre att höja bidragsbeloppet i det föreslagna
stödet till trygghetsbostäder.
Möjligheten att överklaga bör utökas (19 §)

Boverket anser att sökande bör ha möjlighet att överklaga även länsstyrelsens
beslut att helt eller delvis avslå en ansökan om stöd samt länsstyrelsens beslut
att återkräva ett redan utbetalat stöd.
Det är enligt Boverkets mening angeläget att byggherrar, vars ansökningar kan
uppgå till betydande summor, ges en möjlighet att få sin sak prövad av ytterligare en beslutsinstans om länsstyrelsen avslår en ansökan helt eller delvis. Och
när det gäller beslut om återkrav av ett redan utbetalat bidrag kan sådana
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rymma svåra avvägningar för beslutande myndighet och dessutom Ta stora
ekonomiska verkningar för byggherren. Boverket anser därför att också återkravsbeslut ska kunna överklagas, även om det i och för sig erbjuds en möjlighet att få sådana beslut prövade av domstol genom att bestrida ett betalningsföreläggande vid tingsrätten.
Boverket skulle kunna vara första överklagandeinstans på samma sätt som enligt den tidigare förordningen (2007: 159) om investeringsstöd till äldrebostäder
m.m. Boverket skulle då på central nivå kunna skapa en enhetlig praxis för att
säkerställa att lika fall behandlas lika oavsett var i landet fastigheten finns och
vilken av de 21 länsstyrelserna som prövar ansökan. Den föreslagna stödförordningen ger Boverket en tillsynsfunktion över stödverksamheten, men som
tillsynsmyndighet kan Boverket endast informera länsstyrelserna och lämna rekommendationer, däremot har Boverket inga sanktionsmöjligheter för att
åstadkomma rättelse i enskilda fall.
Boverkets beslut att helt eller delvis avslå ett överklagande av länsstyrelsens
beslut om utbetalning eller om att återkalla beviljat stöd borde kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
3.2.2 Startbidrag tör byggemenskaper
Boverket är positivt till förslaget, men anser att det finns delar som behöver utredas mer.
Införandet av ett stöd till byggemenskaper kan leda till ett ökat antal projekt,
vilket bidrar till att kunskapen om byggemenskaper får en ökad spridning i landet och att en erfarenhetsbank byggs upp. Ett startbidrag kan också leda till att
projekt blir av som annars kanske inte hade blivit det. Detta kan i sin tur leda
till ett ökat utbud av bostäder. Förmodligen blir dock ökningen endast marginell. Det finns även en viss risk för att bostadsinvesteringar som initieras med
detta stöd undantränger andra bostadsinvesteringar.
Det skulle ändå kunna finnas många fördelar med projekt som blir av genom
byggemenskaper, till exempel följande.
Byggemenskaper möjliggör ett engagemang för det egna boendet, som
även kan leda till att kostnaderna i byggprojekt hålls nere. Sådana byggprojekt kan bli goda exempel för andra byggemenskaper och leda till att
även kostnaderna i deras byggprojekt pressas ner.
Det personliga ansvaret och engagemanget kan leda till att projekten har
förutsättningar att nå en hög kvalitet och ekologisk hållbarhet.
Byggemenskaper skulle kunna ha förutsättningar att möjliggöra produktion
på en delorter och i lägen där byggföretagen inte finner det lönsamt. Det
skulle i så fall också innebära att det blir möjligt att bo kvar på orten eller i
området.
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En nackdel med byggemenskaper kan dock vara om medlemmarna har motstridiga uppfattningar om utformningen av byggnaden och bostäderna. Om inte
detta kan överbryggas kan följden bli att byggemenskapen inte leder till något.
Boverket anser att det bör preciseras i förordningen vilka kostnader som startbidraget omfattar. Det kan vidare ifrågasättas om 300 000 kronor är tillräckligt
för de initiala kostnaderna utöver de övriga finansieringar som kan finnas, det
kan behöva utredas närmare.
Men även med ett startbidrag återstår mycket innan ett projekt når beslut om
byggstart, till exempel finansiering av markkostnader, att hitta en intresserad
byggherre om man inte väljer att bygga i egen regi, kostnader för förfrågningsunderlag och upphandling, bygglovsavgifter, planavgifter och andra kommunala avgifter. Om byggemenskapen inte lyckas med detta har startbidraget inte
varit till någon nytta. Och medlemmarna i byggemenskapen kan personligen
ådra sig ett betalningsansvar för kostnader som inte täcks av bidraget även om
något byggnadsprojekt inte blir av. Med hänsyn till detta anser Boverket att det
behöver utredas ytterligare om det möjligen bör ställas fler krav innan bidrag
beviljas utöver de som anges i den föreslagna bidragsförordningen. Detta för
att i möjligaste mån säkerställa att projekt verkligen genomförs.
När det gäller kostnaden för bygglov och andra kommunala avgifter utgår utredningen från att dessa kan hanteras genom att kommuner som vill främja den
här typen av projekt kan skjuta upp betalningen till dess att det finns ett byggnadskreditiv. Det är dock oklart hur pass villiga kommunerna är att göra det,
och i kommuner som väljer att inte skjuta upp betalningen kan möjligheten att
driva projekt genom byggemenskaper vara begränsad. Och även om en byggemenskap får uppskov med betalningen så bidrar de kommunala avgifterna
ändå till medlemmarnas ekonomiska risk om projektet inte genomförs.
Boverket bedömer att information om byggemenskaper och om startbidraget
till kommuner, bostadsföretag och enskilda är en mycket viktig förutsättning
för att skapa intresse för konceptet. Kommunerna kan få stor betydelse i detta
sammanhang om de har kunskap om byggemenskapers förutsättningar och behovoch om den nyssnämnda möjligheten att medge uppskov med betalningen
av olika avgifter tills det finns ett byggnadskreditiv. Förutsättningarna för att
projekt ska fullföljas kan också öka om bostadsföretag, som eventuellt tar på
sig byggherrerollen i ett senare skede, kommer in tidigt i processen och stöttar
byggemenskapen.
Boverket anser till sist att det är viktigt att det sker en uppföljning och utvärdering efter den föreslagna stödperioden på fem år. En sådan utvärdering bör omfatta nyttan av byggemenskapen och stödet, till exempel effekter på social bogemenskap och förvaltning, kvalitet, byggkostnad och möjligheterna att bygga
på svaga marknader. Utvärderingen kan också omfatta hur projektet har genomförts, riskerna i projekten och behovet av kunskapsstöd. Goda erfarenheter
kan användas som underlag för kunskapsspridning. För att möjliggöra en utvärdering behöver uppgifter inhämtas från byggemenskaperna, byggherrar,
kommuner och kreditinstitut.
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3.2.3 Aterbetalningsgaranti
hyresrätt

för upplåtelseinsatserna

i kooperativ

Boverket vill framfora att den tänkta garantin endast är möjlig tillsammans
med en subvention av avgiften for garantin. Avgiften for de garantier som i dag
ställs ut av myndigheter under regeringen regleras i forordningen (20 I I :2 I I)
om utlåning och garantier. Enligt 14 § ska avgi ft tas ut motsvarande statens
forväntade forlust for varje garanti eller särskilt avgränsad grupp av garantier.
Utredningen anför att det är viktigt att staten inte får regressrätt gentemot foreningen. Detta ger per definition en forväntad hög forlust och med nuvarande
regler innebär det en hög avgift.
Boverket delar utredningens uppfattning att det kommer att behövas ett uppdrag till SBAB att ta fram rutiner for att hantera lån till upplåtelseinsatser
kopplade till en återbetalningsgaranti.
Det kommer med stor sannolikhet vara
svårt att få någon av de affärsdrivande bankerna intresserad av detta då marknaden inte kommer att vara så stor.
Boverket vill vidare påpeka att i tabell 4.5, på sidan 114, där utredningen visar
ett exempel på finansiering för ett projekt med kooperativ hyresrätt, forutsätts
en kommunal borgen for del av byggnadskreditivet
då återbetalningsgarantin
enligt utredningens mening ska gälla forst när upplåtelseinsatserna
kommit in
till föreningen. Utredningen säger inget om hur troligt det är att kommuner
kommer att ställa ut denna typ av borgen vilket får anses vara en brist. Finns
inte denna typ av borgen for byggnadskreditivet
kommer projektet med stor
sannolikhet inte komma till stånd.
Övrigt

Boverket hanterar i dag statliga kreditgarantier till bostadsbyggande.
Kreditgarantin får, precis som utredningen anför, vanligen motsvara ett belopp upp till
90 procent av den färdigställda fastighetens marknadsvärde.
Men i områden
med låga marknadsvärden
får kreditgarantin ställas ut enligt ett schablonvärde,
maximalt 16 000 kr per kvadratmeter. Utredningen anför att marknadsvärdet
ofta sätts mycket lågt av Boverket. Detta stämmer inte. Boverket ska enligt 4 §
forordningen (2004: 105) om statlig kreditgaranti for lån for bostadsbyggande
m.m. bedöma marknadsvärdet
med utgångspunkt i att ny- eller ombyggnaden
färdigställts och utan att ta hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden.
Boverkets erfarenhet är att det ofta råder en samsyn mellan myndigheten och
kreditinstituten
när det gäller att bedöma marknadsvärdena.

3.2.4 Strategisk planering av bostäder för äldre
Ku nskapssprid ning

Boverket delar utredningens förslag, Att sprida kunskap och erfarenheter om
strategisk planering av bostadsförsörjningen
ingår redan i Boverkets uppdrag,
men det är angeläget och kräver resurser att arbeta kontinuerligt med stöd och
information till kommunerna.
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Nämnas kan att Boverket arbetar med att ta fram en handbok riktad till kommunerna om hur de kan arbeta med strategisk planering av bostadsförsörjningen. Handboken kommer att sprida kunskaper och erfarenheter om strategisk planering av bostadsförsörjningen,
vilket även kommer att innefatta bostadsförsörjningen
for äldre.
Inom ramen for Hjälpmedelsinstitutets
regeringsuppdrag
"Bo bra på äldre dar"
bildades ett nätverk om äldres boende. När projektet avslutades saknades möjligheter att driva nätverket vidare. Mot bakgrund av detta ser Boverket det som
positivt att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har forklarat sig beredda
att upprätthålla ett sådant nätverk framöver. Det är möjligt att det går att starta
upp ett nytt nätverk med det tidigare nätverket som grund.
Metodutveckling

Utredningen föreslår att Boverkets uppdrag ska omfatta att i samråd med SocialstyreIsen utveckla ett metodstöd for att underlätta for kommunerna att bedöma kostnader och plusposter forknippade med olika handlingsalternativ
när
det gäller bostäder for äldre. Metoder for samhällsekonomiska
analyser har tidigare tagits fram. Några exempel redovisas i Ingemar Ahlstrands rapport
"Samhällsekonorniskt
beslutsunderlag - en hjälp att fatta bättre beslut" (DsFi
1986:2) som innehåller sex exempel på samhällsekonomiska
kalkyler. Metoden
är fortfarande aktuell och skulle kunna ligga till grund för det efterfrågade metodstödet. De ingående värdena behöver dock aktualiseras. Ytterligare exempel
är "Samhällsekonomisk
metod - for bättre beslutsunderlag",
Riksrevisionsverket
(1988) samt SABO:s och SKL:s modell som publiceras i skriften "Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi?" (2004).
Boverket föreslår att uppdraget ska ske med utgångspunkt i tidigare utvecklade
metoder och i samråd inte bara med Socialstyrelsen utan också med SKL.

3.3.1 Höjt bostadsutgiftstak tör bostadstillägg
Boverket anser att man bör överväga nivån på boendeutgiftstaket.
Till exempel
kunde man basera taket på bostadsutgiften
i bostadstillägget
på den aktuella
genomsnittshyran
for en nyproducerad tvårumslägenhet.
Boverket vill vidare understryka vikten av att informera om möjligheten att få
bostadstillägg.
Pensionsmyndigheten
konstaterar att många som är berättigade
till bostadstillägg
ändå inte har det. Det kan innebära att en del som egentligen
skulle ha möjlighet att flytta till en tillgänglig bostad, med en högre hyra än
den nuvarande, inte vågar göra det.

3.4.1 Forskning om samspelet människa - hjälpmedel - teknik - bostad
Idag finns ingen aktuell fullskaleforskning
kopplad till tillgänglighet. Det behövs nya studier for att utvärdera hur nuvarande byggregler fungerar och vilka
behov som finns. Man behöver exempelvis få aktuell kunskap om hur mycket
utrymme som behövs for att göra bostaden tillgänglig, till exempel med koppling till rullstolar och vändradier. Det kan även bland annat handla om studier
av livsstilsmönster
och bostadsmiljöanalyser.
En fråga skulle kunna vara om
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man kunde samordna forskningen med de övriga nordiska länderna och dela på
forsknings- och utredningskostnader.
3.4.2 Utvärdering av trygghetsbostäder som boendeform
Boverket instämmer i utredningens förslag, men anser att det bör samrådas
också med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i den delen av
utvärderingen som handlar om att sammanställa befintlig kunskap om gemensamma lokalers roll för att skapa ett socialt sammanhang i boendet.
I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Jurist Ylva Storm har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef CarlMagnus Oredsson, avdelningscheferna Peter Fransson och Anders Sjelvgren
samt stf. rättschef Anette Martinsson Lindsten deltagit.
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