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Resultat av snabbenkät angående bostadsbidrag 
 
Boverket har i sitt anslagsäskande för budgetåret 91/92 begärt 2 415 miljoner 
kronor till bostadsbidrag för barnfamiljer och vissa ensamstående. 
 
Samhällets kostnader för bostadsbidrag beräknas uppgå till 4 830 miljoner 
kronor. 
 
Enligt beräkningar som gjorts senare baserade på numera kända 
hyreshöjningskrav kan bostadsbidragskostnaderna komma att uppgå till 5 800 
miljoner kronor. 
 
Svenska Kommunförbundet har gjort en snabbenkät till 79 kommuner för att få 
en uppfattning om prognosen för 1990 och budgetförslagen för 1991. De 79 
kommunerna representerar strax över 4 av Sveriges 8,5 miljoner invånare. 
 
Prognosen för 1990 pekar mot kostnader på 3 100 miljoner. Boverkets anslag för 
90/91 är baserat på en kostnad av 2 800 miljoner kronor. 
 
Av enkäten kan avläsas, översatt på hela riket, att kommunerna budgeterat för 
en kostnad på 4 600 miljoner. Kommunerna har i genomsnitt räknat med en 
ökning på 48 %. Om Boverkets senare kalkyl på 5 800 miljoner är korrekt har 
kommunerna budgeterat 1 200 miljoner för lite. Ökningen skulle ha varit 88 %. 
 
Ur enkäten kan utläsas att några kommuner inte gjort några höjningar för 1991. 
Motiveringen är att alltför stor osäkerhet rådde under försommaren när 
budgetunderlaget togs fram. 
 
En del kommuner uppger att man är medveten om att för små belopp tagits upp 
i budgeten men att medel avsatts för kommunstyrelsens disposition. 
 
För kommunerna innebär en ökning av bostadsbidragen från nuvarande 3 till 
närmare 6 miljarder att kommunerna gör ytterligare ränteförluster. 
Kommunerna förskotterar bostadsbidragen och staten betalar ut det 50 %-iga 
statsbidraget i början av varje kalenderår. Vidare försämras kommunernas 
likviditet. 
 
Ytterligare information lämnas av Per-Olov Nylander, tfn 08 - 772 41 03. 
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