
Många länder använder sig av 
bostadsstrukturer med tex. social 
housing där man bygger specifika 
områden med låginkomstbostäder. I 
Sverige däremot så försvann denhär 
typen av selektiva bostäder kring 1945 
då den allmänyttiga bostadspolitiken 
slog igenom. Nu skulle kommunalt 
ägda bostadsföretag ägna sig åt 
bostadsbyggande för alla från alla 
delar av samhället, rik, fattig, student 
och äldre.

There are 300 ‘allmännyttiga’
(public housing) companies 
in Sweden.A DIFFERENT NOTE.

CUT OUT AND POST IN 
YOUR LAUNDRYROOM 
AS AN ALLTERNATIVE 
TO ANGRY NOTES.

THE NEW LEGISLATION FROM 01-01-11
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

1 § Med allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag avses i denna lag ett aktiebolag 
som en kommun eller flera kommuner gemensamt 
har det bestämmande inflytandet över och som i 
allmännyttigt syfte
1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar 
fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med 
hyresrätt,
2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de 
kommuner som är ägare till bolaget, och
3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Med bestämmande inflytande avses att en 
kommun eller flera kommuner gemensamt äger 

aktier i ett aktiebolag med mer än hälften av 
samtliga röster i bolaget och också förfogar över 
så många röster.

Det inflytande som utövas av ett bolag över 
vilket en kommun eller flera kommuner har ett 
bestämmande inflytande ska anses utövat av 
kommunen eller flera kommuner gemensamt.

2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § 
kommunallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas 
sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag som
1. har godkänts av Europeiska kommissionen, 
eller

2. har lämnats enligt sådana förordningar som 
Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 
108.4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har 
fastställts av Europeiska kommissionen och som 
anses förenligt med den gemensamma marknaden 
samt är undantaget från kravet på anmälan i 
artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Värdeöverföringar
3 § Ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under 
ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som 
motsvarar räntan på det kapital som kommunen 
eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs 
utgång har skjutit till i bolaget som betalning för 
aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den 

genomsnittliga statslåneräntan under föregående 
räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock 
inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av 
bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

4 § Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § 
gäller inte för överföring av sådant nettoöverskott 
som uppkommit vid avyttring av fastigheter under 
föregående räkenskapsår. Med nettoöverskott 
avses skillnaden mellan en fastighets 
försäljningspris och dess bokförda värde med 
tillägg för försäljningskostnader.

Värdeöverföringar enligt första stycket får dock 
inte överstiga hälften av nettoöverskottet och ska 
ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.

1,4 million Swedes live in 
allmännyttan (public housing).

5 § Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller 
inte för överföring av överskott som uppkommit 
under föregående räkenskapsår
1. om överskottet används för sådana 
åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration 
och social sammanhållning eller som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen 
har ett särskilt ansvar, eller
2. om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag inom samma 
koncern.

6 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
ska skriftligen varje år till regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer lämna 
uppgifter om beslutade värdeöverföringar och hur 
de har beräknats.

In Sweden, 4,8 million people live 
in small houses, 2,8 live in rental 
apartments and 1,4 in owned 
apartments.

Many countries use the housing 
structure called social housing 
where specific areas are built with 
low income housing. In Sweden on 
the other hand this type of selective 
housing sceme was discontinued 
around 1945 when the housing 
ideology of allmännyttan (public 
housing) had its break through. 
Now municipally owned housing 
companies were to build for everyone 
from all layers of society, rich, poor, 
student and elderly.

I Sverige så bor 4,8 miljoner  i 
småhus, 2,8 miljoner i hyresrätt och 
1,4 miljoner i bostadsrätt.

Det finns 300 Allmänyttiga 
bostadsföretag i Sverige.

46% av alla hyreslägenheter är 
allmänyttiga. 

1,4 miljoner svenskar bor i 
Allmänyttan.

Allmännyttiga bostadsföretag finns 
i dag i stort sett i alla kommuner 
i landet. Det är bara 13 av 290 
kommuner som inte har den 
verksamheten.

4,8 2,8 1,4

46% of all rental appartments 
are ‘allmänyttiga’ (public 
housing).

There are 
allmännyttiga 
(public housing) 
companies in 
Sweden with 
21 apartments 
up to 26 500 
apartments

Det finns 
allmännyttiga 

fastighetsföretag 
med allt från 
21 till 26500 
lägenheter i 

Sverige.

46%

is one

Allmännyttiga (public housing) 
companies exist in almost all 
municipalities in the country. 
There is only 13 out of 290 
municipalities that doesn’t.

2012 sålde allmännyttan i 79 
kommuner 10 324 lägenheter, en 
dramatiskt ökning jämfört med året 
innan då 6 833 lägenheter såldes. 
Merparten av försäljningarna har skett i 
Stockholmsområdet.

In 2012, allmännyttan (municipal 
public housing companies) in 
79 municipalities sold 10 324 
apartments, a substantial increase 
from the year before when only 6 833 
apartments were sold. Most of the 
sales happened in the Stockholm 
area.
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1901-1930. 
Bostadskris och krispolitik. Krigs- och krisåren vid 
seklets början innebar fortsatt svåra levnads- och 
bostadsförhållanden. Motsättningarna i samhället 
och klassklyftorna ökade och drev fram flera 
reformer mot slutet av 1910-talet.

1931-1945
Allmännyttans bostadspolitiska roll formas. 
Nu lades grunden för den nya svenska 
bostadspolitiken och de allmännyttiga 
bostadsföretagen. Målet var att minska 
trångboddheten och bostadsbristen samt höja 
bostadsstandarden.

1976-1990
Bostadsbeståndet förbättras och förvaltningen 
utvecklas. Bostadsbristen var nu bortbyggd, och de 
allmännyttiga bostadsföretagen ställdes inför en ny 
uppgift – att förvalta det befintliga bostadsbeståndet.

Source/Källa:  
http://www.allmannyttan.se/historia/historiska-epoker/ 25-11-16
‘Nyttan med Almännyttan’, Malmö 
Photos/Foton: Nordiska museets arkiv och www.allmannyttan.se

1991-2010
Allmännyttan i omprövningens tid. Under denna 
period ändrades förutsättningarna för allmännyttan 
radikalt. Genom skattereformer och systemskiften 
fick kommunala bostadsföretag ta de ekonomiska 
risker som staten tidigare stått för.

2011-idag
Ny lag. Allmänyttans nya förutsättningar, villkor och 
uppgifter. Den 1 januari 2011 trädde en ny lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft. 
Den innebar att bostadsföretagen måste drivas 
enligt affärsmässiga principer och gå med vinst.

THE HISTORY OF ALLMÄNNYTTAN 

1901-1930. 
Housing Crisis and emergency policies. 
Years of war and crisis at the beginning of 
the century meant continuing poor living and 
housing conditions. The problem of severe 
class divisions increased and prompted several 
reforms in the late 1910s.

1850-1900
Industrialization and housing shortage. The 
decades before 1900 was characterized by 
rapid industrialization and urbanization. The 
need for housing increased rapidly in the 
growing cities. But working residences had 
very poor standards, and the families lived 
under very unhygenic and crowded contitions. 

1850-1900
Industrialisering och bostasnöd. Årtiondena 
före sekelskiftet 1900 präglades av en snabb 
industrialisering och urbanisering. Behovet av 
bostäder ökade snabbt i de växande städerna. 
Men arbetarebostäderna hade väldigt dålig 
standard, och familjerna bodde trångt och 
ohygieniskt. 

1931-1945. Allmännyttans housing policy is 
formed. This is the time when the foundation 
was built for contemporary Swedish housing 
policies and public housing companies. The 
goal was to reduce overcrowding and handle 
the housing shortage as well as raise housing 
standards.

1976-1990
The housing stock is improved and 
management of it changes. The housing 
shortage was by now built away, and the public 
housing companies were faced with a new task 
- to manage the existing housing stock. 

1991-2010
Allmänyttan caught in times of reapprasial. 
During this period, conditions changed 
radically for the public housing compannies. 
Through tax reforms and regime shifts the 
these formerly non-profit companies now had 
to take the financial risks and responsibillity 
that the state had handled earlier.

2011-today
New law. Allmänyttans new terms, conditions 
and tasks. On 1 January 2011, a new law on 
public municipal housing company is forced. 
It meant that housing companies must be run 
according to business principles and turn a 
profit.

1946-1975
Allmänyttan expanded and built bostadsbrsten 
away. After the Second World War began the 
period known as the record years. The Swedish 
industry was booming, economic prosperity 
grew, Swedes living conditions improved and 
consumer spending. It was also during this 
time that housing was built away.

1946-1975
Allmänyttan byggs ut och bostadsbrsten byggs 
bort. Efter andra världskrigets slut inleddes 
den period som brukar kallas rekordåren. 
Den svenska industrin gick på högvarv, det 
ekonomiska välståndet växte, svenskarnas 
levnadsvillkor förbättrades och konsumtionen 
ökade. Det var också under den här tiden som 
bostadsbristen byggdes bort.

-public housing by the Swedish model


