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Förord
Rapporten Hem för miljoner publicerades första gången 2009 och baserades på en omfat-
tande analys av upprustningsbehoven i allmännyttans 60- och 70-talsbestånd. Den slutsats 
som då drogs var att utgifterna skulle bli omfattande och medföra stora konsekvenser för de 
allmännyttiga bostadsföretagens finansiering och ekonomi. 

I dag kan vi konstatera att allmännyttan är i full fart med att renovera husen som byggdes 
under rekordåren 1961–1975. Nu renoveras årligen närmare 20 000 lägenheter, vilket innebär 
närmast en fördubbling jämfört med år 2009 då allmännyttan renoverade 11 000 bostäder. 
Detta sker i hög grad med kvarboende under renoveringstiden och med målet att hyres-
gästerna kan bo kvar i området även efter renoveringen.

Då liksom nu är variationen stor när det gäller bostadsföretagens möjligheter och strategier 
för att genomföra upprustning. Detta beror framför allt på hur efterfrågan ser ut på den lokala 
marknaden, hur stor del av bostadsföretagets bestånd som behöver renoveras och möjlig-
heterna att till viss del finansiera upprustningen med höjda hyror.

Behovet av ökad nyproduktion av bostäder, resursbrist i byggbranschen och höga byggkost-
nader innebär att många bostadsföretag nu tvingas minska renoveringstakten. I stället läggs 
mer resurser, såväl personella som ekonomiska, på nyproduktion.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer bostäderna som byggdes i slutet av 70-talet 
och under 80-talet att behöva renoveras. Den övergripande strategin för allmännyttan är då 
att renovera i en sådan omfattning och på ett sådant sätt att vi inte skapar en ny renoverings-
puckel i framtiden. Ambitionen är att upprustningen i stället ska kunna ske mer kontinuerligt 
över tid.

Syftet med denna aktualiserade version av ”Hem för miljoner” är att belysa hur många 
bostäder från rekordåren som återstår att rusta upp, vilka åtgärder som kan vara aktuella och 
hur de ekonomiska förutsättningarna att klara detta ser ut. Bedömningarna avser liksom i den 
tidigare versionen rekordårens bostäder, men har kompletterats med uppgifter som specifikt 
rör de bostäder som byggdes under miljonprogrammet 1965–1974. 

SUSANNA HÖGLUND, CHEF EKONOMI & JURIDIK, SABO
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Bakgrund 
Under de så kallade rekordåren 1961–1975 byggdes cirka 1,3 miljoner bostäder i småhus och 
flerbostadshus i Sverige. Av dessa byggdes cirka en miljon under åren 1965–1974, det så kall-
lade miljonprogrammet. Ungefär två femtedelar av rekordårens bostäder finns i småhus och 
tre femtedelar i flerbostadshus.

Ambitionen med miljonprogrammet var att lösa den akuta bostadsbristen och samtidigt 
höja bostadsstandarden, vilket också lyckades. Andelen bostäder med eget bad- eller dusch-
rum ökade markant och trångboddheten försvann nästan helt. Byggandet präglades av en 
stark framtidstro som dock avtog då konjunkturen vände nedåt i början av 1970-talet.

Antalet lägenheter i rekordårens flerbostadshus uppgår till 800 000, varav 570 000 byggdes 
under miljonprogrammet. Av dessa 800 000 lägenheter ägs 330 000 av allmännyttan, medan 
resten ägs av privata fastighetsföretag eller bostadsrättsföreningar. Av dessa 330 000 lägenheter 
byggdes ungefär 250 000 under miljonprogrammet.

BYGGDA UNDER EN KORT PERIOD
De aktuella fastigheterna är i dag mellan 43 och 57 år gamla och många är i behov av upp-
rustning. Att behovet är stort de närmsta åren beror inte på att fastigheterna har misskötts, 
utan helt enkelt på att många hus byggdes under en kort period. Under år 2016 hade SABOs 
medlemsföretag upprustningsutgifter på cirka 21,5 miljarder kronor. Det är en betydande 
andel av bolagens utgifter och påverkar bolagens ekonomi avsevärt. 

165 000 BOSTÄDER ÅTERSTÅR ATT RUSTA UPP
Omkring hälften av allmännyttans bostäder från rekordåren bedöms redan ha rustats upp. 
Det innebär att ungefär 165 000 lägenheter från rekordåren kvarstår att åtgärda, varav upp-
skattningsvis 125 000 byggdes under miljonprogrammet. 

Upprustningstakten i allmännyttan har under senare år ökat till närmare 20 000 lägenheter 
per år. Om renoveringarna kan fortsätta i samma takt kommer allmännyttan att ha renoverat 
hela beståndet från rekordåren om cirka tio år. Det finns dock tecken på att upprustningen 
kan ta längre tid än så. I dag råder kompetens- och kapacitetsbrist i byggbranschen samtidigt 
som nyproduktions- och renoveringsprojekt till stora delar konkurrerar om samma yrkeskate-
gorier. De allmännyttiga bostadsföretagen prioriterar i dag nyproduktionen, vilket medför att 
dagens renoveringstakt sannolikt kommer att dämpas. 

KOSTNAD MELLAN 28 OCH 165 MILJARDER KRONOR
En grov uppskattning är att de allmännyttiga bolagens kvarvarande upprustningsbehov totalt 
skulle innebära utgifter på minst 28 miljarder kronor. På den nivån åtgärdas dock endast akuta 
tekniska brister. Med en ambition att göra mer omfattande upprustningar av fastigheterna så att 
man åstadkommer kvaliteter i bostadsområdena och en minskad energiförbrukning motsvarande 
nyproduktionsstandard, skulle slutnotan i stället kunna landa på upp emot 165 miljarder kronor.
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Varför behöver  
60- och 70-talens  
bostäder rustas upp? 
Varje bostadsbestånd har sina särskilda förutsättningar och därför varierar behovet av upp-
rustningsinsatser. De faktorer som främst bidrar till upprustningsbehovet är tekniska brister, 
skärpta samhällskrav och sociala utmaningar samt ambitioner att utveckla stadsdelen. 

TEKNISKA BRISTER
Bostäderna från 60- och 70-talen är som regel rymliga och välplanerade. Den akuta orsaken 
till att något måste göras är att fastigheterna har blivit slitna. Stammar för vatten och avlopp 
behöver bytas. Ledningar samt tätskikt och ytskikt i badrummen är uttjänta.  Ändrade beteen-
den, som till exempel att duscha i badkaret gör att vatten rinner längs med väggar som saknar 
fuktspärr och orsakar vattenskador. Elinstallationerna följer inte heller dagens standard vad 
gäller funktionalitet, strålning och säkerhet. Takläckage, fasad skador och ruttnande fönster-
bågar förekommer i varierande grad. 

Stambyte leder i regel till att badrummen och ofta även köken renoveras. Byte av värme-   
och ventilationssystem ger ett bättre inomhusklimat och sänkta energikostnader.

Om ett företag avstår från att åtgärda tekniska brister kommer det i stället att drabbas av 
alternativkostnader. Det kan till exempel handla om vattenskador, dyrbara akuta reparationer 
av olika slag, ökade försäkringspremier, vakanta lägenheter och i ett längre perspektiv även 
minskade fastighetsvärden och risk för förslumning och social oro.

SKÄRPTA SAMHÄLLSKRAV
Flera samhällskrav har skärpts sedan husen byggdes. Det gäller bland annat krav på tillgäng-
lighet som infördes på 1970-talet strax efter att miljonprogrammet var genomfört och som i 
efterhand har kompletterats. Även de krav som ställs ur hälsosynpunkt har skärpts.

Ur ett hållbarhetsperspektiv ställs krav främst på minskad energianvändning men även på 
hushållning med vatten och avfallsåtervinning samt en sund inomhus- och utomhusmiljö. 
Även om dessa krav i formell mening inte alltid är tillämpbara på befintlig bebyggelse så finns 
det ett tryck på – och även en ambition – att förbättra husen i dessa avseenden.

Samtidigt har byggregler som gäller vid renovering och ombyggnad reviderats, vilket inne-
bär att vid mer omfattande renovering så tvingas fastighetsägaren renovera till nyproduktions-
standard med kraftigt försämrad ekonomi som följd. Många bostadsföretag väljer därför att 
göra mindre omfattande renoveringar än vad man egentligen anser vara önskvärt och lämpligt.
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SOCIALA UTMANINGAR
Många bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet fungerar väl. Men det finns 
ett antal områden som präglas av ett utbrett utanförskap. Där är arbetslösheten ofta högre, 
inkomsterna lägre och andelen personer med försörjningsstöd större jämfört med andra delar 
av kommunen. Här finns också en större otrygghet bland annat till följd av kriminell verksam-
het i området.

Den här problematiska situationen ställer särskilda krav på förvaltningen av fastigheterna 
och utemiljön. Förslitningen av fastigheterna i dessa områden är betydligt större än i andra 
områden vilket ökar behoven av upprustning. Väl underhållna och attraktiva bostäder kan 
bidra till att minska segregationen och öka tryggheten i bostadsområdena. Samtidigt måste de 
tekniska förbättringarna kombineras med sociala åtgärder; utan ett sådant helhetstänkande är 
risken stor att resurser kastas bort på insatser som inte bidrar till långsiktig hållbarhet.

STADSDELSUTVECKLING
Ett skäl till förnyelse är att vissa bostadsmiljöer i miljonprogrammet inte upplevs som attrak-
tiva. De är präglade av storskalig industriell byggnadsteknik. Sammansättningen av lägenheter 
är ofta ensidig med en stor dominans av trerumslägenheter. Utemiljön kan upplevas som 
torftig. Många kommuner och bostadsföretag är angelägna om att förändra den bilden. Det 
ställer krav på en fysisk förnyelse för att öka trivseln och attraktiviteten. 

Ett annat skäl till förnyelse är att kunna möta det ökade behovet av bostäder anpassade 
för en åldrande befolkning. Lägenheterna som byggdes under dessa år har ofta en generöst 
tilltagen yta och lämpar sig därför extra bra för äldre som har behov av en rullator eller andra 
hjälpmedel för att ta sig fram i bostaden. Genom att man till exempel installerar hissar och 
breddar dörröppningar kan en efterfrågan på tillgänglighetsanpassade bostäder mötas.

Bostadsbristen innebär att ett stort antal nya bostäder behöver byggas. I dag ser många 
allmännyttiga bostadsföretag goda möjligheter att förtäta sina miljonprogramsområden med 
nyproduktion. Att bygga nytt och förtäta i dessa områden gör det möjligt att bygga bort nega-
tiva inslag som exempelvis otrygga platser och i stället tillföra positiva värden som gagnar alla 
som bor i stadsdelen. Nya bostäder i området ger också de boende goda möjligheter att flytta 
till en bostad som passar hushållet bättre och man slipper bryta upp från området när man 
behöver en lämpligare bostad.
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Förutsättningar  
för upprustning
Bostadsföretagens strategier för upprustning av fastigheterna beror till stor del på beståndets 
kvalitet och sammansättning, företagets ekonomi och på vilken marknad företaget befinner 
sig. De skilda förutsättningarna leder till att upprustningsåtgärderna varierar stort och genom-
förs med olika inriktning och till olika nivåer.

Omfattande upprustningar är företagsekonomiskt svåra att motivera och företagen arbetar 
för att i möjligaste mån hålla nere utgifterna. Eftersom ett stort antal hus behöver renoveras 
under en relativt kort tid kommer företagens ekonomiska situation i många fall att begränsa 
möjligheten till upprustning. 

Hyreshöjningar kommer att krävas för att möta de utgifter som upprustningarna leder till. 
Även mindre omfattande upprustningar förutsätter att hyresgästerna är med och betalar. Det 
handlar dock om en balansgång då hyreshöjningar kan leda till ökade vakanser, särskilt hos 
företag som verkar på vikande marknader.

Affärsmässiga principer innebär att de investeringar som görs måste bedömas som lönsam-
ma för företaget, åtminstone på lång sikt. Här aktualiseras också frågan om nedskrivningar, 
vilket kan behöva göras om utgiften för upprustningen överstiger fastighetens bedömda 
återvinningsvärde efter färdigställandet.1 

Slutsatsen blir att bostadsföretagens ekonomiska förutsättningar att rusta upp bostäderna 
från 60- och 70-talen varierar. Kravet på affärsmässighet innebär att upprustningarna kom-
mer att ske till de nivåer som företagen kan finansiera och som leder till hyreshöjningar som 
 hyresgästerna är beredda att betala och som de har råd med. Det innebär att åtgärderna i 
många fall kan komma att vara kraftigt begränsade och inte motsvara de krav som samhället i 
dag ställer på moderna och hållbara bostäder. Men allmännyttans roll är att erbjuda bostäder 
för alla,  vilket innebär att ett allmännyttigt bostadsbolag har behov av bostäder med varie-
rande standard och därmed också varierande hyror.

STORA VARIATIONER MELLAN FÖRETAGEN
Förutsättningarna för att rusta upp 60- och 70-talens bostadsbebyggelse varierar mellan olika 
bostadsföretag. För ett enskilt bostadsföretag är värdet på följande parametrar avgörande för 
förutsättningar och strategier för att genomföra en upprustning: 

• Andelen bostäder som är i behov av upprustning.

• Vilka åtgärder som måste göras.

• Företagets ekonomi och möjligheten att få lönsamhet i projekten.

1 Läs mer om nedskrivning i rapporten Nedskrivning av fastighetsvärden, SABO 2017.
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Befolkningsutvecklingen på orten påverkar också behovet av nyproduktion vilket i sin tur 
påverkar det ekonomiska utrymmet för upprustning hos bostadsföretaget. Marknadsläget på 
orten påverkar också vilka upprustningsåtgärder som kan göras och vilka hyror som kan tas ut.

Företag med en stor andel bostäder i behov av upprustning har självklart en betydligt större 
och svårare uppgift framför sig än ett företag med en liten andel. Kvaliteten på bostäderna kan 
också variera och leda till olika kostnadsnivåer för en upprustning. Bostadsföretagens eko-
nomi varierar också både vad gäller den finansiella styrkan och vad gäller intjäningsförmåga 
och kostnadsnivåer i förvaltningen.

Marknadsläget är dock avgörande för hur ekonomin i projekten kan komma att bli. 
Bostads bolag på starka, expansiva marknader riskerar i princip inga vakanser vid en upprust-
ning med höjda hyror. I en fastighet på en stark marknad kan hyrorna höjas relativt mycket, 
medan det på en vikande marknad kanske inte alls går att höja hyran eftersom man då får 
vakanser. 

Baserat på dessa förutsättningar kan de kommunala bostadsföretagen grovt delas in i olika 
kategorier. Inom de olika bostadsmarknaderna kan dock stora variationer förekomma.

Företag på vikande bostadsmarknader är i regel små, har svag ekonomi, låg soliditet och 
höga vakansgrader. De finns ofta i mindre kommuner med strukturproblem och få arbets-
givare. Detta innebär både hög affärsmässig och hög finansiell risk. Företagen saknar många 
gånger ekonomisk styrka att finansiera mer än begränsade upprustningar av sina bestånd från 
rekordåren. Till denna grupp hör de cirka hundra bostadsföretag som befinner sig på mycket 
svaga bostadsmarknader2. 

2 EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58), sid. 631–632.



HEM FÖR MILJONER       © SABO    9

EKONOMI

SVAG

PRESSAD

BALANSERAD

GOD

STARK BALANSERAD PRISKÄNSLIG VIKANDE BOSTADS-
MARKNAD

Bostadsföretagens förutsättningar för att rusta upp varierar.
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Varierande  
upprustningsnivåer
De skilda förutsättningar som råder i olika delar av landet, för olika företag och i olika 
bostadsområden styr vad som kan och bör göras. Företagen måste utforma strategier för sina 
fastighetsbestånd. I dessa strategier bör allt från nyproduktion, förvaltning och upprustning 
till försäljning och rivning kunna ingå och de måste anpassas till de lokala och företagsspeci-
fika förutsättningarna.

Detta innebär att alla områden och fastigheter inte kan behandlas lika. Vissa fastigheter kan 
upprustas till en högre standard eller anpassas till en bestämd kundgrupp, exempelvis äldre 
personer, medan låg hyra prioriteras för andra fastigheter. I ett område kan det handla om 
att höja områdets status för att locka nya hyresgäster. I ett annat kan det finnas skäl att bara 
åtgärda tekniska brister.

På bristmarknader finns bättre möjligheter att finansiera investeringar genom att ta ut en 
högre hyra jämfört med en överskottsmarknad, där det finns risk för vakanser vid ett högre 
hyresuttag. På en starkt vikande marknad kan det handla om att riva fastigheter och koncen-
trera insatserna på de delar av beståndet som bedöms ha potential också på längre sikt. Det är 
varken samhällsekonomiskt rimligt eller företagsekonomiskt möjligt att satsa på en kostsam 
upprustning av bostäder som kanske ska rivas om tio år.

Detta leder till att förnyelsen får olika inriktning och nivå. Schematiskt kan man tala om tre 
olika nivåer och därtill kommer alternativet rivning. Inom vart och ett av de skilda upprust-
ningsalternativen finns stora möjligheter till variation.
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1. FULLSTÄNDIG UPPRUSTNING

Detta alternativ innebär att bostäderna i princip får nybyggnadsstandard. 
Installationer byts ut och kompletteras, kök och badrum renoveras, tillgänglig-
hetsanpassning, miljöanpassning och energieffektivisering genomförs. Husen 
upprustas utvändigt och utemiljön förbättras. Utgiften varierar men uppskattas 
ligga i storleksordningen 14 400 kronor/kvm, det vill säga cirka 1 000 000 
kronor för en normalstor trerumslägenhet. Förutsättningar för en väsentligt 
högre hyresnivå skapas genom standardhöjningen. 

2. BEGRÄNSAD UPPRUSTNING

Detta alternativ innebär att vissa begränsade åtgärder vidtas. Nödvändig 
teknisk upprustning av installationer, framför allt stambyte, kök, badrum,  
tak och fasader genomförs samt mindre åtgärder för att förbättra tillgänglig-
het och resurshushållning. Utgiften uppskattas ligga i storleksordningen  
6 700 kronor/kvm, det vill säga cirka 500 000 kronor för en normalstor 
trerumslägenhet, med variationer både uppåt och nedåt.

3. MINIMAL UPPRUSTNING

Detta alternativ innebär att företaget åtgärdar tekniska brister som är 
 oacceptabla för de boende, åsamkar företaget stora kostnader eller innebär 
att fastighetens fortbestånd äventyras. Metoder som minimerar ingreppen 
väljs. Utgiften uppskattas ligga i storleksordningen 2 200 kronor/kvm, det vill 
säga cirka 170 000 kronor för en normalstor trerumslägenhet, men även här 
finns givetvis variationer.  

4. RIVNING

Detta alternativ är tillämpligt främst på vikande marknader men kan komma 
ifråga även i andra situationer. Rivningsutgiften kan uppskattas till cirka  
1 100 kronor/kvm. Därtill kommer ett nedskrivningsbehov för fastigheter  
som rivs, vilket på vikande marknader uppskattas ligga i storleksordningen  
3 000 kronor/kvm. 

14 400 kr/kvm

6 700 kr/kvm

2 200 kr/kvm

1 100 kr/kvm

3 000 kr/kvm
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Vad behöver göras?
Det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att öka företagens möjligheter att göra mer 
omfattande upprustningar.

För det första behöver bostadsföretagen arbeta med åtgärder som sänker upprustningskost-
naderna. Det handlar bland annat om att samordna och öka sin egen beställarkompetens samt 
att utveckla metoder och förfina den teknik som används vid upprustningsarbeten, exempelvis 
dra nytta av allmännyttans volym som beställare och att skapa koncept för stambyten. Vidare 
kan företagen aktivt verka för en bättre konkurrens på sin egen marknad genom att både reno-
vera stora projekt och dela upp arbeten för att få fler mindre bolag att leverera till allmännyt-
tan. Lokala entreprenörer kan bli regionala och regionala entreprenörer kan bli nationella och 
bedriva verksamhet på fler orter än i dag.

För det andra behöver staten skapa bättre förutsättningar för bostadsföretagen att själva 
finansiera underhåll och upprustning av sitt bostadsbestånd. För att nå dit krävs ett flertal 
åtgärder. Det handlar om att undanröja hinder i olika regelverk, vilka i dag försvårar eller 
fördyrar upprustningar. Mycket har gjorts under senare år men en del återstår, exempelvis på 
skatteområdet.

Det handlar om de skattemässiga villkoren och då framför allt att återskapa balanserade 
ekonomiska villkor mellan de olika upplåtelseformerna. I dag är hyresrätten missgynnad jäm-
fört med egna hem och bostadsrätter. Småhusägare och bostadsrättsinnehavare subventioneras 
med både den 30-procentiga ränteavdragsrätten och ROT-avdraget. Den statliga Bostads-
beskattningskommittén har konstaterat att hyresrätten på grund av obalansen är cirka 3 000 
kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. 

Staten bör behandla alla medborgare lika och bredda ROT-stödet till att också omfatta 
upprustning av hyreshus, samt stödja angelägna fysiska åtgärder som ökar tillgängligheten och 
minskar energianvändningen i den mån de är samhällsekonomiskt men inte företagsekono-
miskt lönsamma. Naturligtvis måste ett sådant statligt stöd kunna ges till både kommunala 
och privata ägare av hyreshus. Annars skulle konkurrensen riskera att snedvridas.

Den bristande konkurrensen inom byggbranschen driver upp kostnaderna för renovering 
och upprustning. Byggkostnaden för flerbostadshus3 ökade med åtta procent 2015 jämfört 
med 2014 samtidigt som den allmänna kostnadsökningen4 var noll. Denna trend måste 
vändas och priserna pressas ner. Det finns få aktörer i entreprenadbranschen och det är stor 
efterfrågan på dessa både till nyproduktion och renovering.

Det behövs även statliga åtgärder för att öka konkurrensen mellan såväl inhemska som 
utländska företag. Boverket har därför fått i uppdrag att översätta de svenska byggreglerna till 
engelska och att skapa en webbplats på engelska där utländska byggföretag kan informera sig 
om lagar och regler som rör byggverksamhet i Sverige. På sikt är det önskvärt med en gemen-
sam marknad för byggmaterial och byggtjänster samt harmoniserade byggregler inom EU.

3 Byggprisindex (BPI) enligt Statistiska centralbyrån. 
4 Konsumentprisindex (KPI) enligt Statistiska centralbyrån.
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DETTA GÖR SABO
Sveriges höga byggpriser ökar också kostnaderna för renoveringen av miljonprogrammets och 
rekordårens bostäder. Med ökad konkurrens, fler anbud och prispressade ramupphandlingar 
kan bostadsföretagens kostnader minska och därmed även behovet av allt för höga hyreshöj-
ningar i samband med renovering. SABO bidrar till detta på följande sätt:

•  Materialpriserna måste synliggöras och bli möjliga att jämföra. SABO utökar därför samarbetet 
med HBV, allmännyttans inköpscentral, i syfte att öka transparensen på materialpriser.

•  En större andel av renoveringsarbetena i allmännyttan behöver utföras av mindre byggföretag. 
På så sätt ökar konkurrensen och priserna kan pressas. SABO ser därför över möjligheten att 
tillsammans med HBV underlätta för till exempel grossister, installatörer och leverantörer att ta en 
annan plats i entreprenörskedjan än vad de gör i dag.

DETTA BEHÖVER STATEN GÖRA
Dagens skatte- och subventionssystem missgynnar hyresrätten jämfört med bostadsrätter och 
egna hem. Därmed försvåras allmännyttans möjligheter att renovera beståndet på ett ekono-
miskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Staten bör vidta flera åtgärder för att skapa balanse-
rade villkor mellan upplåtelseformerna, vilket underlättar för bostadsföretagen att rusta upp 
sitt bestånd5:

•  Lägg moms på bostadshyrorna. Den utgående momsen bör motsvara den lägsta momssatsen 
som är sex procent. Då kan fastighetsägarna göra avdrag för ingående moms. Eftersom den 
ingående momsen är högre (25 %) än den utgående (6 %) kommer fastighetsägarens kostnader 
för verksamheten att bli avsevärt lägre. En sådan sänkning av skattetrycket på hyresrätten gör 
det lönsamt att bygga nytt och bygga om på fler orter än i dag samt skapar förutsättningar för 
lägre hyror i såväl nyproduktion som i befintligt bestånd.

•  Vidga ROT-stödet som idag går till småhusägare och bostadsrättsinnehavare som reducerar 
arbetskostnaden för reparation, ombyggnad och tillbyggnad av bostadshus till att även omfatta 
motsvarande åtgärder i hyreshus. Stödet bör avse såväl flerbostadshus som småhus som upplåts 
med hyresrätt, men endast hus som är äldre än fem år. För att stödet ska komma alla tillgodo i 
lika stor utsträckning bör det kunna lämnas även om företaget inte betalar någon inkomstskatt 
eller endast en låg fastighetsavgift att räkna av mot. Stödet kan i dessa fall ges som negativ skatt 
(utbetalning) eller sparas för att utnyttjas vid senare års beskattning. Ofta är det just företag med 
svaga resultat och förhållandevis låg fastighetsavgift som är i störst behov av stöd för att möta 
renoveringsbehovet.

•  Möjliggör för fastighetsföretag att årligen göra avsättningar till en fond för framtida underhåll på 
bostäder på samma sätt som avsättningar i dag kan göras till exempelvis en periodiseringsfond. 
En underhållsfond skulle sedan återföras till beskattning när underhållsarbeten utförs. På så vis 
matchas kostnader med intäkter och företagets sparande för framtida underhåll urholkas inte 
eftersom avsättningen till sparandet inte beskattas.

5 Läs mer om obalansen på skatteområdet och vad staten behöver göra i rapporten Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform 
för hyresrätten. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO, 2017. 
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Antal bostäder  
per ägarkategori år 2015  

Byggår 1961–1975 (rekordåren) 

 

 
Allmän-
nyttan

 
 

Brf

Privata,
ägda av
företag

Privata,
enskilt ägda

 
Stat och
kommun

 
 

Summa

 
 

Andel

 

 

Flerbostadshus 318 233 273 778 212 415  819 805 245 60,4%

Småhus 9 137 9 548 5 567 485 794 498 510 544 38,3%

Övriga hus 4 401 2 114 10 833  132 17 480 1,3%

Summa 331 771 285 440 228 815 485 794 1 449 1 333 269 100%

        

        

Byggår 1965–1974 (miljonprogramsåren) 

 

 
Allmän-
nyttan

 
 

Brf

Privata,
ägda av
företag

Privata,
enskilt ägda

 
Stat och
kommun

 
 

Summa

 
 

Andel

 

 

Flerbostadshus 239 914 181 169 152 208  650 573 941 60,6%

Småhus 6 816 5 669 4 117 343 385 343 360 330 38,1%

Övriga hus 3 309 1 233 7 756  86 12 384 1,3%

Summa 250 039 188 071 164 081 343 385 1 079 946 655 100%

Källa: SCB
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I dag är allmännyttan i full fart med att renovera husen som byggdes under rekordåren 
1961–1975. Denna rapport är en uppdaterad version av ”Hem för miljoner” som först 
gavs ut 2009. Syftet är att kortfattat belysa hur många bostäder som återstår att rusta 
upp, vilka åtgärder som kan vara aktuella och hur de ekonomiska förutsättningarna 
att klara detta ser ut. Bedömningarna avser, liksom i den tidigare versionen, rekord-
årens bostäder, men har kompletterats med uppgifter som specifikt rör de bostäder 
som byggdes under miljonprogrammet. Rapporten är ett bidrag till diskussionen 
om bostadsföretagens förutsättningar och strategier för upprustning och renovering. 
Den beskriver också vad SABO gör och vad staten bör göra för att underlätta sådana 
 åtgärder i hyreshusen som byggdes under rekordåren.
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SABO  SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 
Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm
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