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Yttrande över boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för 
hyresbostäder och bostäder för studerande 

Sammanfattning:  

Förbundet har tagit del av innehållet i förslaget och bedömer att detta förslag inte kommer att 
användas av små företag.  Förslaget medför en ökad regelmängd som är svårhanterlig för ett mindre 
företag samt ett krav på att den som utför arbetet tar ett huvudentreprenörsansvar som motsvarar 
vad som gäller enligt kollektivavtal. Detta slår tydligt mot små företag eftersom inga sådana 
undertecknar den typen av kollektivavtal. 

Småföretagarnas Riksförbund har följande synpunkter på förslaget: 

• Hur stämmer detta förslag med EU:S statsstödsregler till företag? 
• Varför är stödets maxbelopp skilt mellan olika delar av Sverige fördelat på regionerna? Man 

kan mycket väl tänka sig expansion inom småorter p.g.a. t.ex. ett mindre företag som kan 
expandera. Begränsningen slår mot glesbygd och småföretagande som är så extra 
betydelsefullt i vår glesbygd. Maxgränsens har inget annat syfte än att markera skillnaden 
mellan stad och landsbygd, stora och små företag. Stora byggbolag bygger i storstäder, men 
inte i mindre orter för där dominerar de mindre företagen. 

• Begränsningar i storlek med max 100 % stöd <35 m2, 50 % när 35 m2 är passerat och 0 % > 70 
m2 får anses alltför fyrkantigt och anpassat till storstadsregioner och studentbostäder. Skapar 
incitament för ”fusk” med storlekar och ”slå ihop” bostäder eller räkna bort ytor. Anpassa till 
byggkostnader och behov i stället. Kanske t.o.m. anpassa till företagsstorlek i stället för 
lägenhetsyta, så att mindre företag för större stöd? 

• Varifrån kommer just 56 % av Boverkets energianvändning? God idé att koppla bidraget till 
energiförbrukning, men det kanske skulle kopplas till fossilfri energiförbrukning i enlighet 
med energiöverenskommelsen. 

• Bra med kopplingen till boendekostnader, men vad händer om hyran stiger mer än 
jämförbara lägenheter? (vilka som nu är jämförbara? Gränsen för normallägenhet är här 77 
m2, men gränsen för bidrag är satt till 70 m2?). Skillnader mellan Stockholm och övriga delar 
är betydligt mindre än skillnader i bidrag mellan de olika regionerna. 

• Under Övriga krav anges att minst en 3:a måste vara med ifall det inte gäller studerande eller 
i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden for personer med socialt 
utsatt situation eller om det aktuella byggsystemet inte medger den eftersträvade 



 
 

blandningen av lägenhetsstorlekar. Detta undantag skapar helt onödiga krångligheter och 
bör därför tas bort. 

• Förutsättningarna om att ta ansvar för nya yrkesarbetande i byggsektorn innebär ett direkt 
utpekande av stora byggbolag. Att en liten firma kan ta emot en lärling innebär inte att den 
får en lärling, vilket ju bör innebära att stöd inte utgår (möjligheten för länsstyrelsen att 
bevilja undantag kommer inte att ge små byggföretag stöd eftersom dessa alltför ofta har en 
för stor respekt och rädsla för länsstyrelsen.) Denna begränsning bör tas bort för att syftet 
med att skapa fler bostäder inte ska skymmas av att det blir stöd till större bolag. Lika gäller 
för kravet på syftningen till kollektivavtal när inte vilket avtal som åsyftas och vilka regler i 
detta tydligt anges. 

• Begränsningar om F-skatt, bygglov och likvidation är bra 
• Att ställa 15 års begränsningar är orimligt. Vem vet hur bostadsmarknaden på respektive ort 

ser ut om 15 år? Varför ska man begränsa möjligheten för investeringar, vilka borde kunna bli 
relativt omfattande för ett litet företag. Vad händer om företaget säljs? 

• För att kunna skicka in en elektronisk ansökan krävs att den som signerar ansökan finns 
registrerad i Boverkets fullmaktsregister och därmed har behörighet att företräda sökanden. 
Vid elektronisk ansökan behövs ingen behörighetshandling. Det borde räcka med registrerad 
firmatecknare hos Bolagsverket 

• Det finns ett krav i förordningen (8 § 8) om att den som utför arbetet tar ett 
huvudentreprenörsansvar som motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtal. Därför ska 
sökanden lämna en handling som styrker detta. Om ansvaret har tagits inom ramen för ett 
tecknat kollektivavtal kan det ske genom att en kopia av det undertecknade kollektivavtalet 
bifogas. Detta slår tydligt mot små företag eftersom inga sådana undertecknar några 
kollektivavtal. 

• Boverket uppskattar tidsåtgången för att fylla i ansökan om stöd till fyra timmar. Vid en 
antagen lönekostnad på 320 kronor per timme, uppskattar Boverket den administrativa 
kostnaden för att fylla i ansökan till l 280 kronor per ansökan. Förbundet bedömer att det är 
svårt att få en administratör på Skanska för 320 kr/tim, men å andra sidan kanske de kan 
göra fler ansökningar åt gången och därmed bli snabbare och effektivare. Tidsbegränsningar 
vid ansökan måste också ha en tidsbegränsning för länsstyrelsens handläggning, en s.k. 
servicegaranti, om t.ex. 2 veckor 

• Man konstaterar att Förslaget till föreskrifter innebär en ökad regelmängd, men tycker detta 
är ok. Förslaget borde ha inneburit minskad regelmängd! 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och Mattias Andersson, 
näringspolitisk samordnare, varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Leif Svensson 

Förbundsordförande 


