Bilaga A

Anmälan av ärenden
avgjorda på delegation enligt
uppdrag av stadsbyggnadsnämnden
Ärenden finns förtecknade på en lista daterad 5/23/2022, och
den finns tillgänglig på stadsbyggnadsnämdens sekretariat.
Listan omfattar beslut fattade fr o m 4/27/2022 t o m 5/23/2022

Delegationsbeslut - sammanställning
52 Planbesked
Antal
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Planbesked

Avslag

1

Bifall

2

Total

3

55 Dispensärenden
Antal

Naturskydd

Strandskyddsdis
pens

Bifall

3

Total

3

Bifall

2

Total

2
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575 Bygglov/startbesked/slutbesked/tillsynsbeslut
Antal

Beslut

27

Avskrivet

4

Avvisat
Bifall

38

Total

69

Interimistiskt
slutbesked

Bifall

53

Total

53

Lovbeslut

Avskrivet

34
8

Avvisat
Bifall

103

Total

145

Slutbesked /
slutbevis

Bifall

226

Total

226

Startbesked

Avskrivet

28
5
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Avvisat
Bifall

267

Total

300

Strandskyddsdis
pens

Bifall

2

Total

2

Tillsynsbeslut

Utan åtgärd

1

Total

1

576, 577 Tillsyn ÄPBL
Antal

Tillsynsbeslut

Avskrivet

1

Utan åtgärd

33

Total

34
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Bilaga B

Anmälan av bostadsanpassningsärenden avgjorda på uppdrag
av stadsbyggnadsnämnden.
Ärendena finns förtecknade på en lista daterad 5/24/2022, och finns tillgänglig på
stadsbyggnadsnämnden sekretariat.
Listan omfattar beslut fattade fr o m 2022-04-27 t o m 2022-05-23

Total

61 Bostadsanpassningsbidrag
Avskrivet

24

24

Avslag

19

19

317

317

65

65

Bifall/Ändring/Avslag

3

3

Bifall/Avslag

8

8

436

436

Bifall
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Bifall/Ändring

Total

Bilaga C
STADSBYGGNADSKONTORET

2022-05-23

Stadsmätningsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde
2022-06-09

Stadsmätningsavdelningen

Godkänt dokument - Sara Högne, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-05-24, Dnr 2021-16391

Avgjorda adress- och lägenhetsärenden beslutsprotokoll enligt lista
den 23 maj 2022 40 stycken

STADSBYGGNADSKONTORET

Stadsmätningsärenden m.m. vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-06-09
STADSMÄTNINGSADELNINGEN

Godkänt dokument - Sara
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Stockholms
stadsbyggnadskontor,
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Godkända lantmäteriförrättningar enligt lista den 23 maj 2022: 3 st.

Bilaga D
Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen

Handläggare
Joel Edding
Telefon 08-508 27 322

Kontorsyttrande
Dnr 2022-06005
Sida 1 (7)
2022-05-11

Till
Kommunstyrelsen/Rotel III

Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14).
Svar på remiss från kommunstyrelsen
(KS 2022/424)
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SAMMANFATTNING
Stadsbyggnadsnämnden har fått remissen Sänk tröskeln för en god
bostad(SOU 2022:14) från kommunstyrelsen. På grund av kort
svarstid svarar stadsbyggnadskontoret direkt till kommunstyrelsen
genom detta kontorsyttrande.
Det övergripande syftet med utredningen är att skapa förutsättningar
för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Utredningen presenterar
flera förslag exempelvis att staten ska ta fram en nationell
handlingsplan för bostadsförsörjningen. Det föreslås att den
kommunala handlingsplanen ska innehålla kommunens mål för
bostadsförsörjningen och planerade åtgärder inklusive hur
kommunen arbetar med det bostadsbehov som inte tillgodoses.
Förslagen omfattar även att hyresvärdar behöver motivera de
tillträdeskrav de ställer. Förslaget omfattar även att förmedlingen av
hyresbostäder behöver ske med större inslag av selektivitet.
Stadsbyggnadskontoret anser att förslagen i betänkandet delvis kan
förbättra situationen för svagare grupper på bostadsmarknaden.
Staden genomför en rad insatser för att förbättra bostadsförsörjningen. Staten behöver göra en samlad översyn av finansieringsoch skattesystemet samt säkerställa att myndigheter bidrar istället
för att hindra bostadsbebyggelse.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm
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UTLÅTANDE
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har fått remissen Sänk tröskeln för en god
bostad (SOU 2022:14)från kommunstyrelsen för yttrande senast
den 17 maj 2022. På grund av kort svarstid svarar stadsbyggnadskontoret direkt till kommunstyrelsen genom detta kontorsyttrande.
Övriga remissinstanser är stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, Stockholms Stadshus AB och Fastighetsägarna
Stockholm. I ärendet har stadsbyggnadskontoret samrått med
exploateringskontoret.
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Sammanfattning av remissen
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och överväga åtgärder
som dels tydliggör uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken, dels
bidrar till att ett antal bostadspolitiska verktyg är effektiva och
ändamålsenliga. Det övergripande syftet med utredningen är att
skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning.
I utredningen konstateras att utbudet på bostadsmarknaden inte
matchar hushållens bostadsbehov. Att människor begränsas i sina
liv när de inte har en godtagbar boendesituation eller saknar en egen
bostad. Höga trösklar gör det svårt för människor att etablera sig på
den ordinarie bostadsmarknaden och att anpassa sitt boende utifrån
livssituation. Vidare konstateras att det är och bör vara ett
gemensamt åtagande för stat och kommun att vidta åtgärder som
möjliggör för alla på bostadsmarknaden att ha en god bostad.
Utredningen uttrycker att det är behövligt med fokus på
bostadsbyggande, men det är svårt för nya och inkomstsvaga
hushåll att själva lösa sin boendesituation då nyproducerade
bostäder är relativt dyra att bo i. Vid sidan av bostadsbyggandet
behövs ett större fokus på hur såväl nyproduktion som det befintliga
bostadsbeståndet kan användas. Utredningen har identifierat fyra
tematiska områden vars utveckling på olika sätt har en inverkan på
hushållens boendesituation och möjligheter att förändra den:
• produktion och andra utbudsskapande åtgärder,
• fördelning och förmedling,
• konsumtion och efterfrågan,
• förvaltning och renovering.
Utredningen presenterar ett antal förslag som i korthet återges
nedan.
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Gemensamt mål
Idag finns ett flertal olika mål inom bostadsområdet. I syfte att
förtydliga det gemensamma ansvaret för att bedriva en effektiv
bostadspolitik föreslår utredningen ett gemensamt mål för stat och
kommun.

Godkänt dokument - Sara
Anette
Högne,
Scheibe
Stockholms
Lorentzi, Stockholms
stadsbyggnadskontor,
stadsbyggnadskontor,
2022-05-24,2022-05-23,
Dnr 2021-16391
Dnr 2022-06005

Förslaget på nytt mål lyder:
Målet för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla
att leva i goda bostäder. Arbetet med bostadsförsörjningen ska
särskilt främja jämlika uppväxtvillkor samt motverka boendesegregation och hemlöshet. Bostadsmarknaden ska fungera
inkluderande och möta hushållens efterfrågan och behov. Regering
och kommun ska var och en för sig och i samverkan arbeta för att
nå målet. Såväl kommersiella som idéburna bostadsaktörer ska ges
förutsättningar att bidra till måluppfyllelsen.
Staten behöver vara mer aktiv
Utredningen ser ett behov av att staten tydligare ska ta ledning och
visa den politiska viljeinriktningen. Därför föreslås att staten, i likhet med vad som redan gäller för kommunerna, tar fram en nationell
handlingsplan för bostadsförsörjningen. I inledningen av varje
mandatperiod ska regeringen till riksdagen redogöra för planerade
åtgärder. Syftet är att avkräva regeringen spelreglerna för
kommande mandatperiod och att åstadkomma effektiva åtgärder.
Förslag på nya former för samverkan mellan regeringen och
kommunerna läggs fram, bland annat i form av ett nytt råd för
bostadsförsörjning.
Utredningen lägger även fram förslag med syfte att statens mark,
när såär lämpligt, snabbare och enklare kan ställas till förfogande
för en kommun som behöver den för bostadsförsörjningsändamål.
Riktlinjer blir handlingsplan för bostadsförsörjning
Utredningen föreslår att benämningen kommunala riktlinjer för
bostadsförsörjningen ersätts med benämningen kommunal
handlingsplan för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen,
och därigenom även med handlingsplanerna, är att det nationella
målet för bostadsförsörjningen ska uppnås. Den kommunala
handlingsplanen ska innehålla kommunens mål för bostadsförsörjningen och planerade åtgärder inklusive hur kommunen arbetar
med det bostadsbehov som inte tillgodoses.
En tydligare koppling mellan kommunala riktlinjer för
markanvisningar och handlingsplanen för bostadsförsörjning
föreslås.
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Hyresvärdars tillträdeskrav
Vid förmedling av hyresbostäder ställer hyresvärdar olika
tillträdeskrav. Utredningen föreslår att de krav som ställs behöver
vara motiverade utifrån det syfte hyresvärden har med
tillträdeskraven. Utredningen föreslår också att kraven ska vara
transparenta för bostadssökande samt under vissa omständigheter
även för kommunen. Förslaget innebär att hyresvärdar behåller
möjligheter att bestämma vem de hyr ut till.
Hyresgarantier för barnfamiljer
Det finns idag ett system med statligt stöd till hyresgarantier, men
det används i mycket begränsad utsträckning. Utredningen föreslår
därför att det görs om. I syfte att förbättra förutsättningarna för
barnfamiljer att kunna etablera sig på bostadsmarknaden föreslås att
alla kommuner ska tillhandahålla hyresgarantier till barnfamiljer
som har behov av det för att få en permanent bostad.
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Garantierna finansieras genom ett statligt stöd till kommunerna. Till
skillnad från den nuvarande garantin ska kommunerna kunna få
statligt stöd även för familjer i behov av försörjningsstöd. Lagen är
utformad såatt modellen i framtiden, och vid behov, kan användas
för bredare målgrupper.
Förmedling av hyresbostäder
Utredningen konstaterar att bostadspolitiken alltid har haft selektiva
inslag och att de behövs vid sidan av de generella åtgärderna.
Utredningen bedömer att fördelning av hyresbostäder behöver ske
med större inslag av selektivitet. Nuvarande reglering tolkas av
kommunala bostadsförmedlingar som att förmedling utifrån behov
inte är tillåtet. För att åstadkomma en mer aktiv och träffsäker
förmedling föreslås att bostadsförmedlingar får tydligare
förutsättningar att kunna tillämpa reservationer och större utrymme
för förturer. De kommunala bostadsförmedlingarna kan tillsammans
med fastighetsägare underlätta för vissa grupper att ta sig in på den
ordinarie bostadsmarknaden. Detta behöver användas mer, till fler
typer av hushåll och grupper, med behov som i dag inte tillgodoses
på den ordinarie bostadsmarknaden.
Förutsättningar för allmännyttan
Tillämpningen av EU:s upphandlingsregelverk i Sverige, som går
längre än vad direktivet kräver, hämmar de allmännyttiga
företagens möjligheter att utföra sitt uppdrag inom ramen för
bostadsförsörjningen. Utredningen föreslår en förändring av lagen
om offentlig upphandling som bedöms medföra att dessa företag
inte längre behöver följa de detaljerade reglerna i lagen vilket
kommer främja deras förutsättningar för nyproduktion och
renoveringar.
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Idéburna bostadssektorn
Den idéburna bostadssektorns ställning i Sverige stärks av utredningens förslag. I huvudsak genom att idéburna bostadsaktörer
skrivs in i målet för bostadsförsörjningen, men också genom ett
verksamhetsbidrag till intresseorganisationer som främjar
användardrivet idéburet bostadsbyggande.
Det är särskild på svagare marknader som den idéburna
bostadssektorn har en roll att fylla för bostadsförsörjningen.
Det behövs mer
Utredningen konstaterar att det behövs betydligt mer än vad som
ryms i utredningens uppdrag för att nå målet om goda bostäder till
alla.
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Kontorets synpunkter
Stadsbyggnadskontoret anser att utredningens ansats är god och att
förslagen i betänkandet delvis kan förbättra situationen för svagare
grupper på bostadsmarknaden. Kontoret har vissa invändningar
samt delar utredningens konstaterande att det behövs fler insatser
för att nå målet om goda bostäder till alla.
Kontoret instämmer i att bostadsförsörjning består av mer än
bostadsbyggande. Stadsbyggnadskontorets rådighet ligger dock
främst inom bostadsbyggande varför fokus läggs på dessa frågor.
Stadens långsiktiga bostadsmål är att skapa förutsättningar för att
bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030. Fram till och
med mars 2022 hade 65 301 bostäder påbörjats vilket motsvarar 47
procent av målet. I stadens planberedskap finns drygt 21 000
bostäder. Stadens bostadsportfölj innehåller cirka 122 000 bostäder
i pågående planering i form av planprogram, markanvisningar,
pågående detaljplanearbete eller lagakraftvunna detaljplaner där
bostäderna ännu inte byggts.
Ett viktigt sätt att motverka geografisk segregation och nå en
socioekonomiskt mer blandad stad är att eftersträva fler typer av
bostäder och upplåtelseformer i alla stadsdelar. Staden verkar därför
för att stadsdelar med ett ensidigt utbud av villor, radhus eller
flerbostadshus med en viss upplåtelseform ska ges en större
blandning. Det ökar möjligheten för människor att bo kvar i sin
stadsdel vid förändrade behov eller möjlighet till bostadskarriär.
Staden arbetar med en rad olika insatser för fler överkomliga
bostäder som Stockholmshusen, hyrköp, kollektivhus och
byggemenskaper. För att bredda bostadsutbudet planeras det även
för student-, forskar- och talangbostäder, liksom
genomgångsbostäder.
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Stadens satsningar är omfattande och ambitiösa men kan
intensifieras för att bidra till förutsättningar för att fler ska kunna
efterfråga en bostad. Ytterligare insatser krävs på den statliga nivån.
Utredningens förslag att statens mark snabbare och enklare ska
kunna ställas till förfogande för en kommun som behöver den för
bostadsförsörjningsändamål är välkommet. Uppdraget att underlätta
för bostadsbyggandet borde gälla samtliga myndigheter och bolag.
Andra myndigheters insatser skulle göra än större skillnad.
Exempelvis innebär Trafikverkets ändrade ställningstagande om
skyddszoner kring deras anläggningar att ett stort antal bostäder i
Stockholms stad hindras. Likaså skulle det vara önskvärt att
riksintresseanspråken och tillämpningen av skyddsavstånd från
farligt gods sågs över.
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Utredningen Startlån till förstagångsköpare av bostad, presenterad i
april 2022 är ett steg på vägen men staten behöver göra en samlad
översyn av finansierings- och skattesystemet såatt fler har
möjlighet att efterfråga en bostad. För de svagaste grupperna på
bostadsmarknaden bör staten även utreda riktade satsningar.
Kontoret ser positivt på ett nytt gemensamt övergripande
bostadspolitiskt mål för staten och kommunerna. Det skulle
tydliggöra vad stat och kommun gemensamt ska arbeta för.
Ambitionen med utredningens förslag att staten, i likhet med vad
som redan gäller för kommunerna, tar fram en nationell handlingsplan för bostadsförsörjningen är god. Förslaget utgör endast en ram
som behöver fyllas med innehåll. Det viktiga är vad handlingsplanen innehåller och att åtgärderna blir genomförda. En
välfungerande bostadspolitik förutsätter långsiktiga politiska
spelregler som håller över tid.
Förutsatt att staden har handlingsutrymme att självständigt
formulera målsättningar och åtgärder i riktlinjerna för bostadsförsörjning anser kontoret att utredningens förslag att tydligare
koppla markanvisningspolicyn till riktlinjerna är rimligt. Stadens
markanvisningspolicy kopplas redan idag bland annat till översiktsplanen. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska innehålla kommunens
mål för bostadsförsörjningen och planerade åtgärder inklusive hur
kommunen arbetar med det bostadsbehov som inte tillgodoses.
Stadens allmännyttiga bostadsbolag har sedan 2015 sänkta inkomstkrav på nya hyresgäster, vilket bland annat innebär att de accepterar
kommunalt försörjningsstöd som inkomst. Detta gör att fler
personer kan bli beviljad en hyresrätt. De sänkta inkomstkraven har
inte medfört några negativa konsekvenser för bolagen. Ett av
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åtgärdsförslagen i riktlinjerna för bostadsförsörjning är att i dialog
försöka påverka privata hyresvärdar att göra motsvarande
justeringar av sina krav. Utredningens förslag om att hyresvärdars
tillträdeskrav ska ha ett berättigat syfte och att kraven ska vara
transparenta och tillhandahållas bostadssökande samt under vissa
omständigheter även kommunen ligger linje med stadens riktlinjer
för bostadsförsörjning och tillstyrks därför.
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Den kommunala handlingsplanen (nu kallad riktlinjer) ska baseras
på en analys av tidigare genomförda åtgärder, en jämförelse mellan
förväntat utfall med det faktiska. Handlingsplanen ska dessutom
beskriva demografisk utveckling, marknadsförutsättningar och vilka
bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Enligt
utredningen innebär förslaget inga formkrav. Kontoret anser att om
detta förslag införs är det avgörande att inga formkrav ställs utan att
kommunen själv har full rådighet över hur åtgärderna ska
utvärderas.
Utredningen föreslår att kommunerna ska beakta behovet av
samordning i frågor om bostadsförsörjning. Frågor i behov av
samordning exemplifieras med socioekonomisk boendesegregation,
behovet av prisrimliga bostäder och boendelösningar åt exempelvis
våldsutsatta personer. Bostadsförsörjning är en regional fråga men
kontoret anser att det är olämpligt att i detalj styra vilka frågor
kommunerna bör samordna sig kring, särskilt när det kommer till
frågor där kommunerna kan göra olika politiska ställningstaganden.
Sålänge kommunernas fulla kostnader för hyresgarantier ersätts av
staten, även om de används för bredare målgrupper än till barnfamiljer, är kontoret positiv till förslaget.
Det är i det befintliga beståndet de överkomliga bostäderna finns.
Utredningen konstaterar att bostadspolitiken alltid har haft selektiva
inslag och att de behövs vid sidan av de generella åtgärderna vilket
stadsbyggnadskontoret instämmer i. Utredningen bedömer att
fördelning av hyresbostäder behöver ske med större inslag av
selektivitet. För att åstadkomma en mer aktiv och träffsäker
förmedling föreslås att bostadsförmedlingar får tydligare
förutsättningar att kunna tillämpa reservationer och större utrymme
för förturer. Kontoret anser att detta är ett välkommet förtydligande
och ligger helt i linje med budgetuppdraget ”Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska utreda hur fler överkomliga bostäder kan
tillgängliggöras, i synnerhet för resurssvaga hushåll.”
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör

