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Förord 

Genomförandet av det här arbetet har varit spännande och lärt mig mycket. En viktig del 

har varit att gå igenom de regler som finns inom området samt tidigare studier. Allra 

viktigast har dock intervjuerna varit och den tid som olika personer har givit för att 

beskriva förutsättningarna för byggande av LSS-boenden. Jag vill därför varmt tacka de 

respondenter jag har intervjuat vid de undersökta kommunerna samt från de två 

entreprenörerna. Utan den hjälpen hade studien inte varit möjlig. Jag har blivit väl 

bemött, fått mycket hjälp och svar på många frågor. Jag vill även tacka min handledare 

Jesper Paasch som har guidat och stöttat mig under arbetets gång.  
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Sammanfattning 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag med en rad olika 

bestämmelser som ger personer med vissa funktionsnedsättningar en lagstadgad rätt att få 

hjälp i vardagen. En av de viktigaste bestämmelserna i denna lag säger att dessa personer 

har rätt till en bostad med service i den kommun de bor i. Det är kommunens skyldighet 

att förse dessa personer med ett LSS-boende och även att betala för det. Många av Sveriges 

kommuner har dock brist på dessa boenden, vilket betyder att människor som har en 

lagstadgad rätt att få ett boende tilldelat av kommunen inte får det.  

Bristen på LSS-boenden visar att byggandet inte har varit tillräckligt, vilket kan tyckas 

märkligt eftersom kommunerna har stora möjligheter att påverka byggandet både genom 

sitt planmonopol och ägande av mark. I studien genomförs en undersökning om 

kommuner med hjälp av exploaterings- och markanvisningsavtal kan öka byggandet av 

dessa boenden. Avtalen är ett avtal mellan kommunen och en privat aktör som reglerar 

bebyggelsen på ett bestämt markområde. Genom dessa avtal skulle kommunerna 

potentiellt kunna stimulera byggande av LSS-boenden och de skulle därmed kunna vara till 

stor hjälp för kommunerna för att få bukt med bristen.  

I detta arbete har en undersökning skett av hur kommunerna använder exploaterings- och 

markanvisningsavtal för att hantera bristen på LSS-boenden och vilka komplikationer som 

finns för kommunerna när de reglerar in LSS-bostäder dessa avtal. Studien visar att 

markanvisningsavtal används aktivt för att hantera problemet, men att det finns svårigheter 

med det. En faktor som försvårar är LOU som kräver att en offentlig upphandling behöver 

ske om kommunen ska ingå ett avtal med en entreprenör om att hyra eller köpa ett LSS-

boende som entreprenören bygger. Kommunen kan därför inte binda sig att hyra eller 

köpa när ett markanvisningsavtal ingås. För byggarna innebär detta en ökad osäkerhet som 

kan påverka byggandet. En annan risk som byggarna tar är om det är oklart vilka krav och 

önskemål kommunerna har på LSS-boenden. Den här osäkerheten kan dock hanteras 

genom att kommunerna tydliggör sina intentioner, krav och önskemål i program eller 

riktlinjer. Kraven på avstånd mellan olika LSS-boenden är också något som begränsar 

möjligheterna att tillgodose behovet av LSS-boenden. 

Nyckelord: LSS-boende, exploateringsavtal, markanvisningsavtal.  
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Abstract 

The Act on Support and Service for Disabled People (LSS) is a law that give people with 

certain disabilities a statutory right to get help in everyday life. One of the most important 

provisions of this law is that some of these people are entitled to an own home in the 

municipality in which they live. It is the municipality's duty to provide these people with a 

so called LSS accommodation and also to pay for it. However, many of Sweden's 

municipalities have a shortage of these accommodations. 

In this study, an investigation has been made of how the municipalities use exploitation 

and land referral agreements to manage the lack of LSS housing and what complications 

occur when they regulate LSS housing in these agreements. The study shows that land 

referral agreements are actively used to deal with the problem, but that there are some 

difficulties with it. One factor that makes it more difficult is LOU law, which requires a 

public procurement to take place if the municipality is to enter into an agreement with a 

contractor to rent or buy an LSS accommodation that the contractor builds. The 

municipality can therefore not bind itself to rent or buy when a land appointment 

agreement is entered into. For the builders, this means increased uncertainty that may 

affect construction. Another risk that the builders take is whether it is unclear what 

requirements and wishes the municipalities have on LSS housing. However, this 

uncertainty can be managed by the municipalities clarifying their intentions and their 

requirements and wishes in programs or guidelines. Requirements for distance between 

different LSS residences are also something that limits the possibilities to meet the need of 

group homes. 

Keywords: Support and Service Disabled People, exploitation agreement, land referral 

agreement 
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1. Inledning 

Denna studie kan tyckas oväntad för en student som studerar lantmätarprogrammet. 

Studien har sin grund i att författaren efter en praktik blivit nyfiken på byggandet av 

sociala boenden. Under letandet hittade författaren en artikel om bristen på LSS-

boenden – dvs. boenden för personer med funktionshinder och särskilda behov - i 

Norrköpings kommun (Görtz och Sjöberg, 2018). Letandet ledde vidare till en 

Boverkets bostadsmarknadsundersökning (Boverket, 2019) där det tydligt kan 

konstateras att Norrköpings kommun är långt ifrån ensamma om denna brist. Där 

framgår att många kommuner har brist och det trots att kommunerna ofta tvingas 

betala höga straffavgifter om de inte kan ordna LSS-bonden. Att det råder brist på 

LSS-bostäder i en stor andel av Sveriges kommuner är egendomligt eftersom 

kommunerna har möjligheter att påverka byggandet och helt enkelt skulle kunna öka 

byggandet av LSS-bostäder. Det kan finnas flera skäl till bristen, men några av skälen 

skulle kunna vara själva processen för byggandet, de regler som styr byggnationen 

och därmed kommunernas möjligheter att påverka byggandet av LSS-bostäder. 

Därför är denna studie högst aktuell för en lantmätarstudent. 

Ett LSS-boende är ett boende som är speciellt anpassat för personer med fysiska och 

eller psykiska funktionshinder. De som har rätt till denna typ av bostad är personer 

som har rätt till vård i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2018). Det finns tre huvudformer av LSS-

boenden: gruppbostäder, servicebostäder och annan särskilt anpassad bostad 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Enligt Boverket (2019) råder det brist på någon av dessa LSS-bostäder i 162 av 

Sveriges 290 kommuner. Året innan var motsvarande siffra 169 kommuner 

(Boverket, 2018), så även om en mindre förbättring har skett så är problemet 

fortfarande stort och bristen är större än före 2017. De senaste fem åren har antalet 

kommuner som uppgivit att de har brist på LSS-boenden ökat med 42 procent 

(Boverket, 2018).  

Vid närmare genomgång av den bostadsmarknadsundersökning Boverket utförde 

2019 går det att utläsa att de större kommunerna oftare har problem med ett 

underskott av LSS-bostäder än mindre kommuner. 

Vidare anges det i Boverkets bostadsmarknadsundersökning (Boverket, 2019) att de 

privata exploatörerna endast bygger 22 procent av LSS-bostäderna medan 

kommunerna bygger 44 procent. Resterande del byggs av allmännyttan. Att 

kommunerna bygger dubbelt så många LSS-bostäder som de privata exploatörerna 

kan indikera att det finns saker som gör det svårare för privata aktörer att producera 

LSS-boenden, vilket kommer att utredas. Den störta delen av nya LSS-boenden sker 
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också genom nybyggnation eftersom bara 7 procent av nettotillskottet väntas ske 

genom att byggnader byggs om (Boverket 2019). 

Att det är brist på LSS-boenden kan tyckas märklig eftersom kommunerna har 

planmonopol och att många kommuner äger dessutom ofta mycket mark (se Bilaga 

C, Tabell 1, intervju 1). De borde alltså kunna ha möjligheter att ställa krav om 

byggande av LSS-boenden eller själva ta initiativ till att de byggs. En sådan möjlighet 

skulle kunna vara att ställa krav om det i exploaterings- och markanvisningsavtal. 

Denna studie fokuserar på om och hur kommunerna använder sig av exploaterings- 

och markanvisningsavtal för att avhjälpa bristen på LSS-boenden. Anledningen till 

det är att det är genom dessa avtal som de större byggnationer av bostäder kan 

genomföras. Dessa avtal tecknas alltid med kommunerna på grund av deras 

planmonopol. Kommunerna har därigenom stor makt vid byggandet av bostäder 

samtidigt som det också är de som har ansvaret att se till att det finns tillräckligt med 

LSS-boenden. I studien undersöks därför kommunernas användning av 

exploaterings- och markanvisningsavtal samt andra metoder för att öka byggandet av 

LSS-bostäder. Analys görs också av de regelverk som påverkar kommunernas 

användning av exploaterings- och markanvisningsavtal.  

1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kommunerna använder exploaterings- 

och markanvisningsavtal för att avhjälpa problemet med bristen på LSS-bostäder. 

Studien belyser de olika hinder eller svårigheter som finns med att använda dessa 

avtal. Undersökning sker också av om det finns andra regler som påverkar eller 

motverkar privata aktörers initiativ till att bygga LSS-boenden och som därför kan 

behöva ses över. Studien kan därigenom bidra med att öka förståelsen för vilka typer 

av åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra situationen.  

1.2 Frågeställningar  

De grundläggande frågeställningarna i studien är: 

• Hur använder kommunerna exploaterings- och markanvisningsavtal idag för 
att fylla behovet av LSS-bostäder? 

• Vilka problem finns för kommunerna när de reglerar in LSS-bostäder i 
exploaterings- och markanvisningsavtal? 

• Varför visar inte privata aktörer större initiativ att bygga LSS-bostäder? 

• Vilka åtgärder behövs för att stimulera byggandet av LSS-bostäder? 
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1.3 Avgränsningar  

Undersökningen har avgränsats till att studera fyra utvalda kommuner i 

Mellansverige. Kommunerna skriver själva varje exploaterings- och 

markanvisningsavtal som ingås i kommunen, vilket medför att även en enskild 

kommun kan ha stor erfarenhet av de två typerna av avtal.  Vid urvalet av 

byggherrar valdes två stora byggherrar som har omfattande erfarenhet från byggande 

av många LSS-boenden i olika kommuner.  

Studien inriktas främst mot hur bristen på LSS-boenden kan förklaras av regler 

relaterade till byggande. Det innebär att andra rent ekonomiska eller andra faktorer 

inte undersöks ingående. 

1.4 Disposition  

Inledningsvis beskrivs studiens bakgrund och syfte (Kap. 1). Därefter genomförs en 

teorigenomgång (Kap. 2) av tidigare studier och forskning samt de olika typer av 

regler som påverkar byggande av LSS-boenden.  En genomgång görs också av de 

metoder (Kap. 3) som använts för att genomföra studien. Den viktigaste delen av 

studien är intervjuundersökningen med fyra kommuner samt två entreprenörer. I 

resultatavsnittet (Kap. 4) beskrivs utfallet av intervjuundersökningen. Därefter 

analyseras utfallet av undersökningen (Kap. 5) och slutsatser dras om hinder som 

finns för byggande av LSS-boenden samt hur osäkerheten för entreprenörerna kan 

minskas (Kap. 6). Avslutningsvis lämnas förslag till fortsatt forskning (Kap. 7).    
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 LSS-boenden 

LSS-boende har fått sitt namn efter Lagen om Stöd och Service (SFS 1993:387) till 

vissa funktionshindrade. Hultman (2018) menar att intentionen med lagen är att 

personer med funktionsnedsättningar har samma rätt till liv som andra.  

Av Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 (Boverket, 2019) framgår att det råder 

ett stort underskott av LSS-boenden. Det finns tre olika typer av LSS-boenden: 

gruppbostäder, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad (Boverket, 2019). 

Bristen är klart störst när det kommer till gruppbostäder där nästan 140 kommuner 

har underskott 2019 (Figur 1).  

 
Figur 1. Antal kommuner med underskott, balans och överskott av LSS-boenden. Källa: Boverket 

2019. 

Den andra typen av LSS-bostäder är servicebostäder. En servicebostad är en bostad 

där den boende erbjuds hälso- och sjukvård dygnet runt (Socialstyrelsen, 2018). 

Denna typ av bostad liknar till stor del ett gruppboende men med skillnaden att den 

som bor i en servicebostad själv kan ringa efter personal och att den boende har viss 

tidsuppfattning om när personal kommer och besöker bostaden. Brolin (2016) 

berättar om vikten av att dessa boenden ska innebära frihet för de som bor på LSS-

boendet. Denna frihet uppnås framförallt på grund av kraven som lagen ställer. 

Det tredje LSS-boendet är den boendeform som heter ”Annan särskilt anpassad 

bostad”. Enligt Socialstyrelsen (2018) är en annan särskilt anpassad bostad en bostad 

som kommunen anvisar till den behövande. Bostaden är utformad med en viss 

grundanpassning men är utan bemanning, detta innebär att kommunen endast är 

https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/oxnbkoavn7q6zd8jhmb7/BME2019-Diagram_-_L-get_funktionsN.png
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ansvariga för att anpassa bostaden efter individens behov. Dock är kommunen inte 

ansvarig för att bedriva hälso- och sjukvård i just denna bostad.  

Bostadsmarknadsenkäten 2019 (Boverket, 2019) visar att bristen på LSS-boenden är 

störst i de större kommunerna. I Storstockholm har över 80 procent av 

kommunerna en obalans med underskott, i Storgöteborg har närmare 70 procent av 

kommunerna ett underskott av bostäder och i Stormalmö har nästan 60 procent av 

kommunerna ett underskott (Figur 2). I de större högskolekommunerna är läget 

detsamma. 

I de mindre kommunerna är bristen inte lika påtaglig även om problemet existerar i 

flera av dessa. Det är problematiskt att kommunerna trots behovet inte lyckats lösa 

problemet både med hänsyn till vad det betyder för dem som drabbas och till de 

straffavgifter som många kommuner därmed tvingas betala (Boverket, 2019). Vid 

intervju med Uppsala kommun framkom det att Uppsala kommun hade 53 

verkställda beslut om LSS i mars 2019. Dessa 53 verkställda beslut kan kommunen 

få vite för, vilket kan röra betydande belopp. 

 
Figur 2. Andel kommuner med underskott av LSS-boenden – typ av kommun. Källa: Boverket 2019. 

Av undersökningen framgår också att 44 procent av de LSS-boenden som byggs av 

kommunen, att privata byggherrar står för 22 procent, allmännyttan för 22 procent 

och andra byggherrar för 2 procent. I en välfungerande marknad skulle det kunna 

förväntas att utbud och efterfrågan på LSS-boenden med tiden skulle mötas och 

bristen skulle försvinna (Boverket, 2018). Att inte mer än 22 procent av byggandet 

sker va privata aktörer skulle också kunna vara ett tecken på att det finns hinder eller 

osäkerhetsmoment som gör att privata aktörer inte står för en större del. 

Undersökningen visar också att problemet inte är nytt och att det har ökat med 

tiden utan att antalet kommuner som uppger att de har brist på LSS-boenden har 

https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/ve001nfu636kzf7pxhv1/Funkionsned__kn-grupper_Andel.png
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ökat. Mellan 2014 och 2019 har antalet kommuner med underskott ökat från 127 

till 162 stycken (Tabell 1). 

Tabell 1. Utbud av särskilt boende 2014 – 2019 enligt Boverkets bostadsmarknadsenkäter (BME). 

Källa: Boverket 2019. 

 

I en nyligen färdig utredning om LSS (Regeringskansliet 2018) behandlas också 

behoven och problemen kring LSS-boenden. Av denna framgår att antalet personer i 

LSS-boenden har ökat från 21 599 personer till 27 832 personer mellan 2007 och 

2017. Utredningen föreslår också att Boverket och länsstyrelserna i sina uppdrag 

inom samhällsplaneringen särskilt bör uppmärksamma risken för samlokalisering 

mellan LSS-boenden och andra dagliga verksamheter (Regeringskansliet 2018).   

Kommunerna har planmonopol vilket innebär att de är högst ansvariga för 

bebyggelsen i kommunen. Dock kan kommunen inte reglera in LSS-boenden i 

detaljplanerna eftersom att det inte finns någon speciell bestämmelse om just LSS-

boenden. Det som krävs i en detaljplan för att ett LSS-boende ska få byggas är att 

marken ifråga har bestämmelsen Bostäder (B) i detaljplanen. Men kommunen kan 

däremot när en detaljplan är färdig och markanvisningsavtal ska skrivas med 

byggherrar skriva in en avtalspunkt om att ett LSS-boende även skall byggas 

(Gyllberg, 2017). Detta skulle även kunna innebära att kommunen slipper bära 

kostanden för själva uppförandet av LSS-boendet även om de betalar för hyra och 

service. Vad som dock är en förutsättnings är att kommunen äger marken i fråga för 

att ett markanvisningsavtal ska kunna upprättas (Personlig kommunikation, Jill 

Bergefur, 2019) 

Det grundläggande motivet till denna studie är bristen på LSS-boenden. Den är 

välkänd, väldokumenterad, statistiskt underbyggd och har dessutom funnits under 

en lång period. Det är alltså ett problem som behöver en lösning.  

2.2 Tidigare forskning 

Den forskning som finns om LSS-boenden, gruppboenden och andra typer av 

boenden för människor med olika typer av fysiska och eller psykiska funktionshinder 

är inriktad på varför den är viktig för människor och de effekter som uppnås. Brolin 

(2016) forskat om LSS-boenden. Hon har fokuserat på psykiskt sjuka människor och 
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vikten vid att dem får bestämma själva vart de vill bo och hur de vill leva. Det är inte 

bara i Sverige som den här inriktningen finns utan det är en trend i flera länder där 

en övergång sker från att vårda människor på institutioner till gruppboenden. 

Regnier & Denton (2009) beskriver 10 olika principer för design av den här typen 

av boenden och vård. Forskningen visar också att personer som bor i anpassade 

boenden med stöd (supported housing) är mer tillfredsställda med sina vardagliga 

aktiviteter och rankar sitt boende högre än sådana som bor i vanligt boende och får 

stöd i hemmet (Eklund, Argentzell, Bejerholm, Tjörnstrand & Brunt, 2017). 

Även om det gjorts många studier om LSS-boenden generellt sett så är forskning 

begränsad om bristen sådana boenden, vad som påverkar förutsättningarna för 

byggande av LSS-boenden och hur byggandet kan stimuleras. En kanadensisk studie 

(Finkler & Grant, 2011) visade att förekomsten av regler som ställer krav på 

minimiavstånd mellan gruppboenden för handikappade personer kunde bli 

kontraproduktiva och leda till brist på gruppboenden. I Norge har det också varit 

problem med brist på olika typer av vårdboenden, men en studie har visat att riktade 

statliga subventioner kan bidra till att stimulera byggande och med tiden tillgodose 

lokala behov (Hagen & Tingvold, 2017). 

Utöver forskningen som utförts av Boverket och handlar om bristen på LSS-boenden 

i ett stort antal av Sveriges kommuner har Bengtsson och Folkesson (2016) 

undersökt byggprocessen. De har studerat skillnaden mellan när kommunerna 

uppför ett LSS-boende och när privata byggherrar eller andra organisationer bygger 

dessa boenden. En av slutsatserna som de drar är bland annat att byggprocessen för 

dessa boenden tar för långt tid, vilket är något som samtliga aktörer uttryckt. En 

annan relevant faktor för att få fram LSS-boenden är planprocessen och 

effektiviteten i denna. Det finns många studier som pekar på att planprocessen 

generellt från initiering till färdigställande kan ta lång tid, från 29 till 84 månader 

(Sjöstrand och Stanislawska, 2012).  

Vidare har Persson och Nemeth (2006) forskat kring de gemensamhetsutrymmen 

som finns i dessa LSS-boenden. Sedan har även Brolin (2016) forskat om LSS-

boenden. Hon har fokuserat på psykiskt sjuka människor och vikten vid att dem får 

bestämma själva vart de vill bo och hur de vill leva. Hon kommer fram till att det är 

viktigt att skapa boendeformer som stärker dem boendes integritet och autonomi.  

2.3 Regler och förutsättningar för LSS-boenden  

De regler som påverkar LSS-boenden är framförallt Lagen om stöd och service (SFS 

1993:387), Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) samt Socialstyrelsens föreskrifter om 

Bostad med särskild service för vuxna (2002).   
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LSS-boende har fått sitt namn efter Lagen om Stöd och Service (SFS 1993:387) till 

vissa funktionshindrade. LSS är omfattande och reglerar många typer av särskilt stöd 

som människor med olika former av funknedsättning har rätt till. En av de delar som 

LSS reglerar är rätten till boende. I 9§ 9p (SFS 1993:387) står det ”bostad med särskild 

service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna”. I socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) anges också tydliga krav:  

”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta 
i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall 
medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på 
ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. 
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av 
sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende”.  

I socialstyrelsens föreskrifter om Bostad med särskild service för vuxna 

(Socialstyrelsen, 2018) finns det mera exakta regler för gruppboenden som är 

viktiga för dem som ska bygga och driva sådana. Där framgår att en gruppbostad 

bara får var för 3 – 5 och maximalt 6 personer. Föreskrifterna säger också att 

boendet inte ska ha ”institutionell prägel” och att den inte får ligga nära en annan 

gruppbostad och inte heller ligga i anslutning till annan daglig verksamhet. Skälet till 

det är att gruppboendena ska vara som ”vanliga boenden”. Om flera olika typer av 

gruppbostäder, vårdboenden m.m. lades nära varandra ökar risken för att det inte 

blir ett boende som är integrerat i vanliga bostadsområden. Att det nuvarande LSS-

bostäderna också är utformade på detta sätt bekräftas av Persson och Nemeth 

(2006). De beskriver att dessa boenden numera ligger i helt vanliga bostadsområden 

och att det inte går att se utifrån att huset faktiskt är ett LSS-boende. Den här typen 

av krav finns också i andra länder, bl.a. Kanada (Finkler & Grant, 2011). 

2.4 Kommunernas skyldigheter 

Kommunerna är enligt de beskriva reglerna i lagen skyldiga att ordna LSS-boende 

för dem som har fått beslut om att de ska ha det (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). 

Kommunerna är också enligt PBL (SFS 2010:900) skyldiga att ta fram riktlinjer för 

bostadsförsörjning och en plan för hur bostadsförsörjningen ska lösas av kommunen. 

Avsikten är att funktionshinderperspektivet ska lyftas fram i ett tidigt skede för att 

skapa förutsättningar för att hitta bra lösningar för funktionshindrade. Om det läggs 

in i ett senare skede är det svårare att skapa bra lösningar. Frågan om LSS-boenden 

ska också ingå i denna planering. 
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2.5 Legala förutsättningar att använda 

exploaterings- och markanvisningsavtal 

Möjligheterna för kommuner att ställa krav om byggande av LSS-boenden i 

exploaterings- och markanvisningsavtal regleras framförallt i PBL (SFS 2010:900) 

och lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899), men också 

andra regler spelar in. Det gäller framförallt LOU (SFS 2016:1145) eftersom det är 

kommunerna som upphandlar LSS-boenden. 

2.5.1 Markanvisnings- och exploateringsavtal enligt Plan och 

bygglagen  

I exploaterings- och markanvisningsavtal kan kommunen ställa krav av olika slag på 

byggherren och överenskommelse kan göras om viktiga förutsättningar för det 

aktuella byggandet. Det gäller bl.a. fördelning av kostnader och intäkter för 

genomförandet av detaljplaner m.m. Enligt 4§ 1 kap PBL (SFS 2010:900) är ett 

exploateringsavtal ett avtal mellan en kommun och en exploatör gällande 

genomförande av en detaljplan där marken i fråga inte ägs av kommunen. Vidare 

framgår det av 4§ 1 kap PBL (SFS 2010:900) att ett markanvisningsavtal också är ett 

avtal mellan en kommun och en exploatör som gäller bebyggelse. Detta avtal 

innebär att exploatören under en viss angiven tidsperiod och med vissa angivna 

villkor får ensamrätt att förhandla med kommunen gällande överlåtelse eller 

upplåtelse för ett visst av kommunen ägt markområde. I det senare fallet är det alltså 

kommunen som äger marken. 

Det som exploateringsavtalet får och inte får reglera anges i 6 kap 39 – 42§§ PBL. 

För att kommunen ska få teckna exploateringsavtal krävs det att kommunen först 

antar riktlinjer om hur dessa avtal skall vara utformade enligt 39§ 6 kap PBL (SFS 

2010:900). Riktlinjerna måste reglera följande:  

”1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner  
2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan 
ersättning och 
3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna 
av att ingå exploateringsavtal.” (PBL, SFS 2010:900, 6 kap 39§). 

Anledningen till att dessa regler infördes var att minska osäkerheten för 

byggherrarna. I utredningen Ett effektivare plangenomförande (Regeringskansliet 

2012) framhöll utredningen att det måste finnas en bra avvägning mellan 

förutsägbarhet och lagstöd för avtalsförhandlingar och behovet av flexibilitet och 

möjligheten till situationsanpassade lösningar. I propositionen påpekades att otydliga 

regler om vad ett exploateringsavtal ska kunna innehålla och hur förhandlingar ska 
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gå till kan leda till att tidsförluster uppstår och därmed kostnader (Regeringen, 

2014). Därför infördes tydligare regler om exploateringsavtal från 2015.   

Av PBL 40 § framgår det att ett exploateringsavtal får omfatta åtaganden från en 

exploatör att vidta eller finansiera anläggning av gator, vägar och andra allmänna 

platser. Vidare kan anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra 

åtgärder regleras i avtalet. Om detta skall regleras i exploateringsavtalet är det dock 

en förutsättning att åtgärderna är nödvändiga för att detaljplanen skall kunna 

genomföras. Slutligen anger lagen att byggherrens åtaganden ska stå i rimligt 

förhållande till dennes nytta av planen (SFS 2010:900).  

Vad som är mycket viktigt för förutsättningarna att ställa krav om bl.a. LSS-boenden 

är reglerna i 41 § (SFS 2014:900). Där sägs att när ett exploateringsavtal tecknas 

mellan en byggherre och en kommun får exploateringsavtalet inte innehålla 

bestämmelser om ett åtagande att byggherren helt eller delvis bekostar 

byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen enligt lag är 

skyldiga att tillhandahålla. Detta skulle kunna innefatta LSS-boenden eftersom 

kommunerna är skyldiga att tillhandahålla dessa. 

Syftet med reglerna var att hindra att kommunerna vältrar över kostnader på privata 

aktörer för sådant som kommunen är skyldig att ordna och betala för 

(Regeringskansliet 2012). Det skulle kunna tänkas att avtal utformas på ett sätt som 

gör att byggherren i verkligheten inte har något åtagande, t.ex. om 

överenskommelse sker om ett långt hyresavtal. 

Någon motsvarande regel finns inte om markanvisningsavtal, vilket gör att 

begränsningen inte finns där. Det är också logiskt att kommunen har andra 

möjligheter att ställa krav beträffande mark som kommunen äger jämfört med mark 

som är privatägd. 

Eftersom att både exploaterings- och markanvisningsavtal är ett avtal mellan 

kommunen och en exploatör som kan reglera bebyggelse kan dessa avtal vara ett sätt 

för kommunen att få bukt med underskottet av LSS-bostäder. Dock har kommunen, 

som framgått ovan, inte har rätt att reglera vad som helst i dessa avtal. 

Exploateringsavtal får inte innehålla avtalspunkter om att exploatörer skall bekosta 

byggnationen av skola, vår eller omsorg som kommunen enligt lag är skyldiga att 

bekosta själva. Enligt 9 p 9§ LSS (SFS 1993:387) är kommunen skyldiga att förse de 

som fått beslut i enlighet med lagen med ett boende.  

2.5.2 Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) innehåller 

definition av vad ett markanvisningsavtal är och krav om att kommuner som ska 



 

11 

  

använda markanvisningsavtal måste anta riktlinjer för markanvisningar. 

Markanvisningsavtal definieras i 1§ som: 

”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande”.  

Definitionen är väldigt lik den som gäller för exploateringsavtal, men med 

skillnaden att det är kommunen äger marken och att kommunen kan ställa upp 

villkor. 

2.5.3 Lagen om offentlig upphandling  

Lagen om offentlig upphandling, LOU (SFS 2016:1145) reglerar hur myndigheter, 

landsting, kommuner och bolag som dessa äger ska agera när de upphandlar varor, 

tjänster och entreprenader. Lagen säger att kommuner m.fl. måste annonsera alla 

inköp som överstiger en viss nivå och ge intresserade företag möjlighet att lämna 

anbud.   

Med upphandling menas att kommunen köper eller ingår ett skriftligt avtal om att 

köpa t.ex. en entreprenad eller tjänst. I LOU  1 kap 2§ anges att:  

”Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande 
myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som 
vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom 
tilldelning av kontrakt.” (SFS 2016:1145) 

I 15 § sägs vidare att: 

”Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som 
   1. ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera 
leverantörer, och 
   2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av 
byggentreprenad.” (SFS 2016:1145) 

Vid upphandlingen ska kommunen sedan välja den leverantör vars anbud är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga för kommunen. 

  



 

12 

  

3. Metod 

3.1 De grundläggande momenten 

Vid genomförandet av denna studie har en rad moment genomförts för att skapa 

säkerhet, trovärdighet och en grundläggande förståelse för möjligheterna för 

kommunerna att ställa krav på byggande av LSS-boenden.  

Ett urval har gjorts av fyra kommuner som har studerats närmare. Genomgång har 

gjorts av kommunernas riktlinjer för exploaterings- och/eller markanvisningsavtal, 

intervjuer har gjorts med kommunala tjänstemän som arbetar helt eller delvis inom 

det aktuella området och slutligen intervjuer gjorts med byggherrar som arbetar 

med uppförande och/eller förvaltning av LSS-boenden. 

3.1.1 Riktlinjer kring exploaterings- och markanvisningsavtal och 

LSS-boenden 

Genomgången av lagstiftningen om exploaterings- och markanvisningsavtal har varit 

en viktig del av studien då de lägger grunden för att använda sådana dessa avtal, men 

också begränsar möjligheterna att använda dem. Det regleras i Plan- och bygglagen, 

PBL (SFS 2010:900). I Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 

2014:899) definieras och regleras markanvisningar.  En annan lagstiftning som under 

studien har visat sig vara viktig är Lagen om offentlig upphandling, LOU (SFS 

2016:1145) eftersom den påverkar kommunernas möjligheter att i förväg teckna 

avtal med byggherrar om LSS-boenden.  

Om kommunen ska använda sig av exploateringsavtal behöver kommunen enligt 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) anta riktlinjer som anger utgångspunkter och 

mål för dessa avtal. De kommunerna som valts ut har även antagit riktlinjer för 

markanvisningsavtal. Dessa riktlinjer har studerats för att skapa en förståelse för hur 

dessa avtal utformats och förstå om de bidrar till att öka tydligheten och 

förutsägbarheten för byggherrarna.  

Undersökning av om exploaterings- och markanvisningsavtal används och vad de får 

innehålla har varit viktig för att studien ska kunna ta ställning till vad som kan 

regleras i dessa avtal.  

3.2 Genomförandet av de olika momenten 

3.2.1 Urval av kommuner 

Fyra kommuner valdes ut för att studera bristen på LSS-boenden. I urvalet söktes en 

kommun där det inte fanns brist på LSS-boenden och tre kommuner med brist. 

Detta gjordes för att kunna undersöka om det finns några skillnader mellan 
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kommunerna. Avsikten var också att välja olika kommuner med olika 

förutsättningar för att skapa bättre förståelse för vad skillnaderna beträffande bristen 

på LSS-boenden beror på. Under studiens gång visade det sig att en av de kommuner 

som har brist har vidtagit åtgärder som kommer att avhjälpa bristen.  

Kommunerna är enligt LSS skyldiga att skapa en balans beträffande LSS-bostäder och 

de är ansvariga för processen. Kommunerna kan också hjälpas genom att privata 

aktörer bygger LSS-boenden, men byggherrana har inte någon lagstadgad skyldighet 

att göra det utan har främst incitament att tjäna pengar genom exploatering av LSS-

boenden. Framförallt var intervjuerna på kommunerna nödvändiga för att 

genomföra denna studie, men intervjuerna med de privata aktörerna var viktiga för 

att förstå brister och de förutsättningar som exploatörer möter. Utan intervjuerna 

hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Samtliga av de som intervjuas 

kommer att få studien skickad till sig via mejl när studien är färdig, Salmon (2007) 

berör vikten av detta. 

Följande kommuner valdes ut; Uppsala, Knivsta, Norrtälje och Gävle. Av de fyra 

kommunerna hade tre av kommunerna brist på samtliga tre kategorier av LSS-

boenden, samtidigt som det i Gävle rådde balans för samtliga tre kategorier LSS-

bostäder. Alla kommuner som valdes ut ligger i Mellansverige, varav två är lite 

större högskoleorter och två är mindre kommuner. Då författaren bor i Uppsala 

valdes kommuner som ligger geografiskt nära.  

Ingen av de intervjuade parterna har önskat att vara anonyma. Det har inte funnits 

något incitament för någon part att vinkla sina svar och många av de frågor som 

ställts kan dessutom kontrolleras. Studiens syfte är bland annat att framföra en 

potentiell lösning på det aktuella problemet med LSS-boenden. Frågorna som har 

ställts i samtliga intervjuer har skickats ut i förväg för att få så tydliga och utförliga 

svar som möjligt. De frågor som ställdes till de olika parterna, kommunala 

tjänstemän och byggherrar, skilde sig delvis år då parterna befinner sig i olika 

situation och har olika roller.  

3.2.2 Intervjuerna med kommuner 

Skälet till att fyra kommuner valdes ut var att öka möjligheten med att finna 

skillnader i hur kommuner hanterar frågan om LSS-boenden jämfört med om endast 

ett par kommuner hade valts ut. Vid intervjuerna deltog ett varierande antal 

personer, men minst en exploateringsingenjör deltog vid varje intervju (se bilaga 

C). Att en exploateringsingenjör alltid deltog var viktigt då dessa personer är djupt 

insatta i exploaterings- och markanvisningsavtalen både när det gäller avtalens 

innehåll och omfattning.  
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Kontakt togs med exploateringsingenjörer på varje kommun via mejl och bokning 

skedde sedan av en intervjutid. På Uppsala kommun och Norrtälje kommun tog 

exploateringsingenjörerna med sig en sakkunnig om LSS-boenden. Detta var möjligt 

eftersom frågorna skickades ut i förväg och att exploateringsingenjörerna bedömde 

att de inte skulle kunna besvara på alla frågor på egen hand. Vid intervjutillfället 

spelades samtliga intervjuer in i dokumentationssyfte. Inspelningarna kommer inte 

att offentliggöras.  

I Uppsala fick författaren möjlighet att träffa tre personer som arbetar på Uppsala 

kommun inom Stadsbyggnadsförvaltningen. I Knivsta intervjuades 

exploateringschefen på Knivsta kommun. I Norrtälje intervjuades två 

exploateringsingenjörer och från Gävle kommun intervjuades en 

exploateringsingenjör. I intervjuerna diskuterades bl.a.om och hur kommunerna för 

in krav om LSS-boenden i markansvisningsavtal och/eller exploateringsavtal, vad 

som i så fall skrivs in i avtalen och vad som inte skrivs in i avtalen. Frågor ställdes 

också om reglerna om avstånd mellan LSS-boenden samt intresse från privata 

aktörer (se bilaga A). 

3.2.3 Intervjuerna med byggherrar 

Intervjuer med byggherrar var viktigt för att skapa en helhetsuppfattning av 

byggandet av LSS-bostäder, de förutsättningar som privata aktörer möter samt hur 

markanvisningsavtal och andra regler påverkar byggandet. I intervjuerna med 

byggherrarna ställdes frågor om de såg några problem med byggande av LSS-

boenden och vad som krävs för att det ska vara intressant för dem att bygga. 

Anledningen till att endast två byggherrar valts ut är att det har bedömts som 

tillräckligt för att ge en bild av de förutsättningar de möter. De två byggherrar som 

valdes ut var Humana och Emrahus.  

Vid intervjuerna med de två privata aktörerna kontaktades företagen per telefon för 

att få reda på vilka personer som bäst skulle kunna besvara frågorna. Frågorna 

besvarades sedan utförligt via mejl. De privata aktörerna har sina kontor i 

Landskrona och Stockholm och det bedömdes att det inte var nödvändigt att besöka 

dessa på plats för en intervju. Detta eftersom att de privata aktörerna fick färre 

frågor än kommunerna och att studiens huvudinriktning är exploaterings- och 

markanvisningsavtal som upprättas av kommunen (se bilaga B). De privata aktörerna 

intervjuades för att få en uppfattning om deras syn på byggandet av LSS-bostäder och 

olika typer av svårigheter som finns relaterade till exploateringsprocessen.  

3.2.3 Etiska ställningstaganden 

Denna studie är varken kontroversiell eller kritiserande mot någon av de parter som 

medverkat i studien och några särskilda komplicerade etiska frågor har inte varit 
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aktuella. Det är dock nödvändigt att notera att denna studie berör byggande av LSS-

boenden och på dessa boenden bor det människor som har mer eller mindre grava 

funktionsnedsättningar. Därför är det viktigt att sakliga beskrivningar görs av dessa 

människor.  

3.3 Etik och Hållbarhet  

Frågan om funktionshindrades rättighet till ett socialt och mänskligt liv där de får 

sina grundläggande behov är en viktig social hållbarhetsfråga. Att lösa bristen på 

LSS-boenden kommer därför att bidra till social hållbarhet.  

Denna studie innehåller beskrivningar av den rätt till boende, stöd och service som 

människor med funktionsnedsättning har. Eftersom människorna i fråga är sjuka så 

är det viktigt att vara försiktig när man uttrycker sig kring vad som är den bästa 

lösningen för dem. Däremot är studiens syfte att granska byggandet av LSS-bostäder 

och på så sätt försöker avhjälpa bristen på dessa boenden. 
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4. Resultat 

4.1 Kommunala riktlinjer för markanvisningsavtal 

Som ett led i denna undersökning har de studerade kommunernas riktlinjer för 

exploateringsavtal inhämtats och analyserats. Alla fyra studerade kommuner hade 

antagit sådana riktlinjer. 

4.1.1 Uppsala kommuns riktlinjer för markanvisningsavtal 

Uppsala kommun har tagit fram riktlinjer för markanvisningsavtal som tecknas i 

kommunen (Uppsala kommun, 2018). Detta dokument är relativt omfattande i 

jämförelse med de andra kommunerna och Uppsala kommun har även tagit fram ett 

preciserande dokument, ”Uppsalamodellen för markanvisningar”, som mer i detalj 

vad markanvisningsavtalen ska innehålla (Uppsala kommun, u.å).  

I riktlinjerna för markanvisningar finns det villkor om att tidsbegränsningen för ett 

markanvisningsavtal maximalt får vara 2 år och att kommunen kan medge att 

markanvisningen blir förlängd om byggaktören varit aktiv och förseningen inte beror 

på byggaktören (Uppsala kommun, 2018). Byggaktören är skyldig att aktivt och i 

samverkan med kommunen medverka i arbetet med bebyggelse- och 

genomförandeplanering, även i eventuella medborgardialoger initierade av 

kommunen själva skall byggaktören medverka.  

Om byggaktören inte förmår eller om det är uppenbart att byggaktören inte verkar 

för att genomföra projektet i den mån som avsågs vid markanvisningstillfället får 

kommunen avbryta markanvisningen. Detta kan också ske om kommunen och 

byggaktören inte kan komma överens om villkoren för marköverlåtelsen (Uppsala 

kommun, 2018). 

Om kommunen erhåller ny kunskap om förutsättningarna för ett 

projektgenomförande för markområdet i fråga under avtalstiden, har kommunen 

rätt att bryta markanvisningen. Eller så kan kommunen välja att anpassa den aktuella 

markanvisningen efter de nya förutsättningarna. 

Om kommunen återtar markanvisningen har inte byggaktören rätt till någon 

ersättning. En markanvisning får inte heller överlåtas men överlåtelse till bolag inom 

samma koncern kan dock vara möjlig efter skriftligt meddelande från en kommun.  

I en markanvisning där kommunen anvisar att det ska byggas bostäder och/eller 

lokaler för särskilda behov är byggaktören skyldig att utföra bygget om kommunen 

begär detta.  

I övrigt så ska markanvisningen reglera anvisningens geografiska avgränsning, 

projektmål som funktioner och innehåll samt kvalitets och hållbarhetsaspekter. Även 
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fastighetsrättsliga åtgärder, parternas åtaganden, kostnads- och ansvarsfördelning 

skall finnas med i markanvisningen. Slutligen ska det finnas en formel för indexering 

av markpris samt principer för marköverlåtelse och beräkning av köpeskilling. 

Mark- och exploateringsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen är den 

avdelningen som tar fram och ingår dessa avtal, mark och exploateringsavdelningen 

är även byggaktörens främsta kontakt under markanvisningen. Det är även denna 

avdelning som sedan tecknar köpeavtalet som ersätter markanvisningsavtalet.   

Kommunen följer upp markanvisningen och säkerställer att byggaktören fullföljer 

sina åtaganden. För att detta ska fungera krävs ett aktivt engagemang och en god 

dialog mellan byggaktören och kommunen för kvalitetssäkring och uppföljning av 

projektet.  

Uppsalamodellen för markanvisningar (Uppsala kommun, u.å) beskriver vidare att 

Uppsala kommun arbetar för att skapa goda konkurrensförhållanden på marknaden 

för att främja en balanserad byggtakt. Syftet är att upprätta hållbarhet i 

stadsbyggandet och etablera en god samhällsservice. Vikt läggs också vid att skapa en 

variation i ägande- och upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper i hela 

kommunen. För att uppnå detta kan kommunen teckna så kallade avsiktsförklaringar 

med aktörer som är nya på uppsalamarknaden.  

Här nämns även LOU för första gången i riktlinjerna som Uppsala kommun tagit 

fram för markanvisningar. När det ett markområde exploateras och där kommunen 

avser att hyra in sig för att utföra kommunal verksamhet måste detta 

konkurrensutsättas i den mån LOU kräver.  

Slutligen värnar Uppsala kommun om det långsiktigt samhällsekonomiska 

perspektivet och ett robust samhällsbyggande. En grundläggande strävan om 

varierande boendeformer och ett brett bostadsutbud för att tillfredsställa behoven 

hos många olika målgrupper. 

4.1.2 Knivsta kommuns riktlinjer för markanvisningsavtal 

De riktlinjerna som Knivsta kommun antagit för markanvisning anger ett antal 

utgångspunkter som gäller när en byggaktör blir anvisad mark av kommunen. 

Utgångspunkterna anger att kommunen vill utvecklas enligt deras ”Vision 2025” och 

hålla de mål som sats upp om att växa på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

hållbart sätt. Det finns en ambition om att uppnå en bättre balans mellan antalet 

arbetsplatser och antalet invånare. Kommunen lägger också vikt vid att skapa en 

mångfald av byggaktörer inom kommunen (Knivsta kommun, 2016). Byggaktörerna 

och kommunen ska tillsammans utveckla staden beträffande storlek och gestaltning 

med varierande upplåtelseformer och innehåll. Kommunen ser positivt på 

byggaktörernas kreativitet, i samverkan med kommunen, invånarna och näringslivet 



 

18 

  

vill de skapa en så attraktiv stad som möjligt. Ett markanvisningsavtal kan tecknas för 

maximalt 2 år och en markanvisning är inte ett löfte från kommunen att sälja 

marken.  

Det finns ett antal styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige som har 

inverkan på samhällsplaneringen. Det handlar exempelvis om översiktsplan, 

energistrategi, miljöprogram, bostadsförsörjningsprogram och trafikstrategi (Knivsta 

kommun, 2016). 

Kriterier för markanvisning i kommunen är följande; hållbarhet i alla bemärkelser, 

gestaltning, funktion, nytänkande, referensprojekt och kulturmiljö. Utöver detta 

förklaras att markpriset i det flesta fall ska grundas på en opartisk expertvärdering. I 

övrigt definieras vad som menas med en markanvisning, olika metoder vid 

markanvisning, rutiner för handläggning och ansvar inom Knivsta.  

4.1.3 Gävle kommuns riktlinjer för markanvisningsavtal 

Inledningsvis fastställs att kommunens målsättning är att i samverkan med olika 

byggaktörer utveckla och stärka samarbetet för att skapa en effektivare process som 

leder till ett ökat byggande och lägre kostnader.  

Villkoren som Gävle kommun anger är att kommunen inte kan garantera en 

byggaktör byggrätter vid en markanvisning om inte detaljplan som vunnit laga kraft 

föreligger. En markanvisning är tidsbegränsad på två år, om projektet blir försenat 

och detta inte beror på byggaktören kan kommen medge att markanvisningen 

förlängs. Om det är uppenbart att byggaktören inte kan eller inte har den ambition 

som krävs för att slutföra projektet kan kommunen återta markanvisningen utan att 

betala ersättning till byggaktören. Om det visar sig att en markanvisning inte längre 

är genomförbar skall markanvisningen avslutas, kommunen och byggaktören bär då 

sina egna kostnader (Gävle kommun, 2016).  

Samhällsbyggnadsutskottet på kommunen är den avdelningen som fattar beslut och 

ingår markanvisningsavtal med en byggaktör, avtalet får ej överlåtas till annan om 

inte kommunen gett sitt godkännande. Byggaktören måste även uppfylla de 

ekonomiska krav kommunen ställer, aktören får inte heller vara i försatt i konkurs 

eller likvidation, vara föremål för ansökan om konkurs, vara dömd för brott i sin 

yrkesutövning, gjort sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller ha brister i 

sina föreskrifter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt. 

4.1.4 Norrtälje kommuns riktlinjer för markanvisning    

Det första som anges i riktlinjerna är de olika metoderna för markanvisning följt av 

hur en byggaktör ska gå till väga om denne önskar att bli anvisad en bit mark för 

bebyggelse av kommunen. Om priset för marken inte har varit konkurrensutsatt ska 
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priset bestämmas med hjälp av en opartisk expertvärdering men priset justeras sedan 

vid tillträdespunkten i enlighet med markanvisningsavtalets uppgifter om detta. 

Normalt innehåller avtalet markanvisningens avgränsning, byggaktörens förslag till 

bebyggelse, föreslagen bebyggelsevolym, krav på upplåtelseform samt kända villkor 

vid marköverlåtelsen. Markanvisningsavtalet får inte heller överlåtas utan 

kommunens skriftliga medgivande. Enligt Norrtälje kommun (2017) besitter 

kommunen även rätten att återta markanvisningen om byggaktören inte har 

ekonomiska förutsättningar eller intentioner att genomföra det som avsågs vid 

avtalstillfället, detta ger ej byggaktören rätt till någon form av ersättning. 

4.2 Intervjuer med kommunerna 

Av de fyra kommuner som valdes ut i denna studie hade tre brist på LSS-boenden, 

men en av dessa tre visade sig ha vidtagit åtgärder som kommer att avhjälpa bristen. 

En kommun hade i huvudsak täckt sitt behov.  

4.2.1 Regleras LSS-boenden i markanvisningsavtal? 

Alla fyra intervjuade kommuner uppger att de reglerar frågan om LSS-boenden i 

markanvisningsavtal.   

4.2.1.1 Knivsta kommun 

Av intervjun med exploateringschefen i Knivsta framgår att man där ofta reglerar in 

olika typer av boenden i markanvisningsavtalen. Så det används som ett verktyg för 

att möta behovet. 

4.2.1.2 Uppsala kommun 

Exploateringsingenjörerna i Uppsala berättade att kommunen är relativt aktiva med 

att använda markanvisningsavtal. I markanvisningsavtalen styr kommunen ganska 

mycket över det som byggs, vilket är möjligt eftersom det byggs på kommunens 

mark.  

När det sedan gäller LSS-boenden har kommunen under de senaste åren arbetat 

relativt mycket med markanvisningar där syftet har varit att det ska byggas LSS-

bostäder. Dock berättade exploateringsingenjören att det arbetet för tillfället har 

stannat av något på grund av det uppstått tveksamheter kring gränsdragningen i 

förhållande till LOU. Kommunen uppger att LOU är den största haken idag för att 

kunna ställa krav om byggande av LSS-boenden. Det leder till att det har blivit svårt 

för kommunen att reglera in LSS-bostäder i markanvisningsavtal. Anledningen till 

varför det är svårt för kommunen att reglera in LSS-bostäder i 

markanvisningsavtalen är för att kommunen vill ställa krav på LSS-boendets 

utformning. Kommunen vill ofta att LSS-boendet ska se ut på ett visst sätt och vara 
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ett visst antal kvadratmeter stort. Om kommunen ställer sådana krav i ett 

markanvisningsavtal måste byggnationen upphandlas enligt LOU. 

Under våren 2019 arbetade Uppsala kommun med att ta fram ett funktionsprogram 

syftar till att ange hur ett LSS-boende skall vara utformat. Med hjälp av ett sådant 

program kan tydliga klara regler fastställas som gäller generellt för LSS-boenden och 

därigenom behöver sådana krav inte ställas i varje enskilt fall. Med hjälp av 

funktionsprogrammet är förhoppningen att det ska bli lättare för kommunen att 

teckna ett markanvisningsavtal med en exploatör och att det då inte heller blir 

nödvändigt att göra en upphandling enligt LOU. 

4.2.1.3 Norrtälje kommun 

I Norrtälje kommun angavs att det är möjligt att reglera in LSS-boenden i 

markanvisningsavtal, men att det inte är aktuellt att teckna sådana avtal för tillfället 

då man börjar få bukt med bristen. Just nu råder visserligen ett underskott, men de 

planer som nu föreligger kommer att hantera underskottet på sikt. Kommunen 

överlåter inte marken till exploatören innan exploatören ansöker om bygglov, vilket 

betyder att kommunen har lagfarten på fastigheten som hållhake. Det medför att om 

exploatören inte ansöker om bygglov för det som avses i markanvisningsavtalet säljs 

inte heller marken till exploatören.  

Dock nämndes att det kan vara ett problem med gestaltningen om ett LSS-boende 

ska byggas in i ett större projekt där boendet behöver passa in ihop med den övriga 

bebyggelsen. 

Norrtälje kommunen medger att de har en brist på LSS-boenden men att det inte 

längre är aktuellt att arbeta aktivt med att reglera in dessa boenden i 

markanvisningsavtal. Planläggningen för dessa boenden framöver täcker in det behov 

som kommunen har idag och bristen kommer därmed att lösas på sikt. Lagfarten för 

en fastighet är något som kommunen använder när de ställer krav om exempelvis 

LSS-boenden. Kommunen beviljar helt enkelt inte lagfarten på fastigheten förrän 

byggaktören skickat in ett bygglov för det som avses i markanvisningsavtalet. På så 

sätt kan kommunen styra byggaktören att bygga det som kommunen vill. Det som 

däremot kan vara svårt att ställa krav på i ett markanvisningsavtal är gestaltning, dvs. 

utseendet. Exploateringsingenjörerna berättade även att det skulle vara svårt att 

reglera in dessa boenden i exploateringsavtal just på grund av att de inte har 

lagfarten som påtryckningsmedel vid ett exploateringsavtal. 

4.2.1.4 Gävle kommun 

I Gävle kommun rådde det en balans på samtliga tre kategorier av LSS-boenden, 

men exploateringsingenjören berättade att det kan bli aktuellt att reglera in LSS-

boenden i just markanvisningsavtal. När kommunen har planlagt för ny bebyggelse 
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har de, trots balansen, tagits viss höjd för att kunna bygga ytterligare LSS-boenden 

med kort varsel. Ett exempel som nämndes var ett mindre villaområde som nyligen 

exploaterats där kommunen styckade av 30 stycken småhustomter och sedan 

markanvisade dessa till tre olika byggaktörer. Två av dessa 30 tomter sparades för att 

i framtiden kunna bygga ett LSS-boende om det skulle bli nödvändigt. Marken är 

redan planlagd och klar för att bygga på och det är endast ett bygglov som behövs. 

Kommunen ägde fortfarande marken så det fanns inte heller någon risk för att någon 

annan bebyggelse skulle uppföras på tomten. 

4.2.2 Vad skrivs in i markanvisningsavtalen? 

I Knivsta anges i avtalet med exploatören att kommunen har intentionen att köpa 

eller hyra LSS-boendena om exploatören bygger. Detta eftersom det i denna fas inte 

får förbinda sig att hyra eller köpa det aktuella boendet. Vilket typ av boende som 

regleras in i avtalen varierar, men ett LSS-boende kan vara ett sådant boende som 

regleras in i markanvisningsavtal. I Uppsala gjorde man också så tidigare, men hade 

nu upphört tillsvidare till följd av risken för att det skulle vara i konflikt mer LOU. I 

Norrtälje och Gävle har man också gjort så tidigare, men det var inte aktuellt för 

närvarande eftersom bristen var avhjälpt eller på väg att avhjälpas. 

I Knivsta framhölls att det är viktigt är att det endast anges att kommunen har 

intentionen att hyra eller köpa LSS-boendet om exploatören bygger det. Det 

innebär att kommunen inte är formellt bunden att köpa eller hyra. När det sedan 

kommer till det aktuella köpeavtalet för den avsedda marken, när byggaren köper 

marken av kommunen, skrivs det däremot tydligt in att kommen ska köpa eller hyra 

ett antal lägenheter som ska användas som exempelvis LSS-boende. För 

byggherrarna upplevs det som positivt att ha en så pass trygg och stabil kund som 

kommunen är. 

4.2.3 Vad regleras inte i markanvisningsavtalen? 

I Knivsta uppgavs att det skulle kunna vara en fördel att ställa andra krav än bara att 

det ska byggas en viss typ av boenden, exempelvis om det finns önskemål om 

exempelvis om olika typer av tekniska krav. Det skulle exempelvis kunna ha att göra 

med precisera tekniska funktioner och önskemål, hur energieffektiva och hållbara 

byggnaderna är, exteriör, etc. Den uppfattningen framfördes också av Uppsala, som 

arbetade med att ta sitt funktionsprogram för LSS-boenden. Kommunerna skulle 

kunna ha sådana önskemål för att stimulera någon viss typ av byggande, exempelvis 

hållbara fastigheter. Det kan också vara viktigt för kommunens framtida kostnader 

om de själva kommer att hyra eller äga bostäderna. I Knivsta bedömdes det dock 

inte vara möjligt att reglera sådant i markanvisningsavtalen, vilket är en nackdel. Ett 

önskemål skulle exempelvis kunna vara att kommunen har höga krav på att 
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byggnaderna ska vara särskilt energisnåla. Sådana höga tekniska krav får kommunen 

dock inte ställa.  

4.2.4 Reglerna om avstånd mellan LSS-boenden och deras storlek 

I Knivsta beskrev man problematiken med krav om att LSS-boenden inte får ligga 

för nära varandra. Problemet är att om ett fristående LSS-boende skall byggas 

behöver tomten vara väldigt stor för att boendet skall få plats. Det är ett problem 

eftersom det i villaområdena i Knivsta inte finns så många tomter som har den 

storlek som krävs. Sedan är det ofta så att om det finns stora tomter så ligger de ofta 

i samma område. Det medför att om en lämplig tomt ändå blir tillgänglig så brukar 

det ofta redan ligga ett annat LSS-boende i närheten. Detta eftersom det i 

villaområden med större tomter så finns det oftast redan ett LSS-boende just på 

grund av att det är större tomter än normalt i det villaområdet. 

I de övriga intervjuade kommunerna tog man inte upp detta som ett problem. 

4.2.5 Regleras LSS-boenden i exploateringsavtal?  

Samtliga intervjuer på samtliga kommuner har det tydligt framgått att det i ett 

exploateringsavtal är betydligt svårare, om inte juridiskt omöjligt att ställa krav på 

LSS-boenden. Detta är på grund av att det inte är kommunen som inte äger marken 

och att de då inte kan eller får reglera in LSS-boenden. Även om kommunen ställer 

krav på ett LSS-boende så kommer det planläggas som bostäder och här kan alltså 

exploatören själv välja vilken typ av bostad som skall byggas. 

4.2.6 Intresse från privata aktörer 

Privata aktörer borde rimligtvis ha ett stort intresse för att bygga LSS-boenden om 

förutsättningarna är bra genom att det är lönsamt. Vad som skulle kunna försvåra är 

om osäkerheten är stor, exempelvis om kommunen kommer att hyra bostäderna 

samt om det kommer kostsamma krav som är svåra att förutse. 

4.2.6.1 Knivsta kommun 

I Knivsta upplever man att de privata byggherrarna visar en ganska stor vilja att 

bygga LSS-bostäder, men att det ganska sällan leder till att ett LSS-boende byggs. De 

privata exploatörerna kontaktar Knivsta kommun och frågar om kommunen har 

någon tomt som de kan få bygga ett LSS-boende på, vilket är något som sällan går då 

kommunen inte har ett lager med tomter att bygga LSS-boenden på.  

4.2.6.2 Uppsala kommun 

I Uppsala är upplevelsen att frågan om privata exploatörers vilja till att bygga LSS-

boenden inte alltid är så stor eller upplevs som positiv. Det händer ganska ofta att 

exploatörer reagerar negativt på att bygga ett LSS-boende i ett flerbostadshus 
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eftersom de är oroliga över vilka som kommer att flytta in på LSS-boendet och att 

det ska ogillas av andra hyresgäster.  

Ett annat problem som kommunen tog upp även i detta sammanhang är LOU och 

att kommunen inte kan ställa krav på utformningen utan att gå emot LOU. De krav 

som kommunen skulle vilja ställa och som går utöver de krav som lagen anger kan 

bland annat gälla ljus, ljud, färgsättning och andra krav för att utforma en lugn miljö 

på LSS-boendet. Om kommunen inte kan ställa några krav på utformningen kan inte 

heller kommunen garantera att de kommer att hyra in sig på LSS-boendet. Vad 

exploatören då kan göra är att bygga LSS-boendet på spekulation, dvs. att de bygger 

boendet utan en garanti från kommunen att de kommer hyra in sig. I Uppsala 

menade man dock att intresset från exploatörer att bygga på spekulation inte är så 

stort. 

4.2.6.3 Norrtälje kommun 

Norrtälje menade att privata aktörer visat initiativ och vilja att bygga dessa typer av 

boenden och att kommunen ser positivt på detta. Som tidigare nämnts har dock 

kommunen redan planlagt så många LSS-boenden som behövs för att få bukt med 

bristen på dem. 

4.2.6.4 Gävle kommun 

I Gävle upplever kommunen viljan och intresset från privata aktörer är mycket stort 

och de lokala byggaktörerna är väldigt pigga på att bygga det som marknaden 

efterfrågar. Detta är också något som kommunen ser väldigt positivt på.  

4.3 Intervjuer med privata aktörer 

4.3.1 Ser ni några svårigheter med att bygga LSS-boenden?  

På Humana uppgavs att de kontinuerligt bygger LSS-boenden och att det inte är 

några svårigheter i själva byggandet. Men om kommunen kräver sprinkler och 

omhändertagande av dagvatten kan detta vara ett problem för bygget. Sprinkler är 

enligt Presto (u.å.) ett mycket effektivt släckningssystem i händelse av brand. Den 

ekonomiska kalkylen är ibland svår att få ihop i större städer på grund av att 

markpriserna är högre i storstäder. Vad som också spelar roll är om det är hög eller 

lågkonjunktur i byggbranschen eftersom det påverkar byggkostnaderna mycket. 

På Emrahus uppgav man att det är svårt att hitta fastigheter som är tillräckligt stora 

för att det ska vara möjligt att bygga ett LSS-boende. De få markanvisningar som 

kommunen har för LSS-boenden räcker heller inte för att täcka det årsbehov som 

finns. Bygglovshandläggningen upplevs också som krånglig då bygglovshandläggare 

inte besitter den kunskap som krävs. Det leder till att byggloven ofta blir 
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överklagade trots att Emrahus informerar kommunen om vad som ska byggas. Av 

det skälet tar det därför ofta långt tid från det att projektet med ett LSS-boende 

inleds till att det står klart.  

Svårigheterna skiljer sig dock från kommun till kommun. Det beror framförallt på 

hur det politiska läget är i kommunen och hur stor brist kommunen har på dessa 

boenden.  Det finns även skillnader från kommun till kommun i inställningen till 

privata aktörer.  

4.3.2 Vad krävs för att ni ska vara intresserade av att bygga ett LSS-

boende? 

Det som krävs för att Humana ska bygga en LSS-bostad är framförallt två saker. En 

förutsättning att det finns ett behov av LSS-bostäder. Det andra är att kommunen är 

villig att anvisa mark genom en markanvisning. Om det finns ett behov av LSS-

bostäder och kommunen anvisar mark genom en markanvisning och Humana väl 

bestämmer sig att för att bygga LSS-boendet så bygger Humana i 99 fall av 100 på 

spekulation. De innebär att Humana inte är garanterade en hyresgäst i dessa fall.  

Det som krävs för att Emrahus ska bli intresserade av att bygga ett LSS-boende är att 

det finns en efterfrågan och även en beställning från en privat aktör. De bygger inte 

på spekulation då detta är en för stor investering om de inte har en garanti på att 

boendet blir uthyrt. 
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5. Diskussion 

Bristen på LSS-boenden har funnits under en längre tid, är både välkänd och 

väldokumenterad, kommunerna är även väl medvetna om den. Lösningen på denna 

brist är väldigt enkel att uttrycka i ord ”bygg mer LSS-boenden”, dock är den 

uppenbarligen betydligt svårare att lösa i praktiken.  

5.1 Användningen av exploaterings- och 

markanvisningsavtal – problem och möjligheter 

Studien visar att det är markansvisningsavtal som är aktuella för att hantera bristen 

på LSS-boenden. Undersökningen visar att markanvisningsavtal är ett viktigt verktyg 

för att avhjälpa denna brist, men det finns också vissa svårigheter med att reglera in 

dessa boenden i markanvisningsavtalen. Det största juridiska problem som 

kommunerna enligt intervjuerna ställs inför är LOU eftersom den lagstiftningen 

kräver att kommunen alltid ska upphandla en byggentreprenad om kommunen också 

ska ställa krav på byggnaden och avtalar om att hyra in sig i den eller att köpa den. 

Då måste andra aktörer bjudas in i upphandlingen. Av det skälet kan en kommun 

inte förbinda sig att hyra eller köpa ett LSS-boende i det skede när 

markanvisningsavtalet ingås. Däremot kan kommunen meddela sin avsikt. Det gör 

att entreprenören har ett risktagande, vilket försvårar för privata aktörer. Det kan 

också göra att det framförallt är stora och ekonomiskt starka aktörer som har 

möjlighet att ta den risken. Intervjuerna visade dock att entreprenörerna tycks vara 

villiga att ta risken om det finns en tydlig brist på LSS-boenden eftersom det då är 

mycket troligt att det kommer vara att möjligt att hyra ut, i vart fall om man bygger 

enligt de krav eller önskemål som kommunen har och om en markanvisning sker. 

Detta kan leda till att processen för att bygga ett LSS-boende blir längre, men det 

kan också ha en positiv aspekt. Att en byggaktör får ensamrätt att på ett av 

kommunen anvisat markområde uppföra ett LSS-boende som kommunen avser att 

hyra in sig i ger entreprenören ett slags monopol då andra byggaktörer inte kan vara 

med och lägga anbud. Sammantaget kan det ändå konstateras att LOU i detta 

sammanhang blir ett problem just eftersom processen blir längre. Det kan också leda 

till att vissa projekt inte blir av, vilket medför att bristen på LSS-boenden tar längre 

tid att lösa. 

Ett till problem med markanvisningar är att kommunernas riktlinjer för 

markanvisningar är väldigt generella vilket leder till en större osäkerhet och en 

större risk för byggaktörerna. Syftet med att förtydliga PBL var att minska 

osäkerheten och därmed kostnaderna genom att skapa tydligare spelregler. 

Genomgången av kommunernas riktlinjer visade att de var väldigt generella och 

innehöll principer och visioner mer än tydliga spelregler. De som var mest 
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omfattande var Uppsala kommuns riktlinjer och de ger troligen bättre stöd, men det 

är tveksamt om det verkligen är så tydliga att osäkerheten minskas mycket. 

Undantaget är reglerna kring hur länge entreprenören har ensamrätt och vad som 

händer om entreprenören inte lever upp till kraven.   

Det framgår också av intervjuerna på de olika kommunerna i den gällande 

lagstiftningen (PBL) att det inte går att reglera in LSS-boenden i exploateringsavtal, 

eller i vart fall att kommunerna tolkar att det inte kan ske. Lagen säger att 

kommunen varken helt eller delvis får låta en privat aktör bekosta byggnation avsedd 

för skola, vård eller omsorg. Det skulle möjligen gå att ta fram ett avtal som innebär 

att det i praktiken inte är entreprenören som i praktiken bekostar byggandet av LSS-

boendet och vältrar över kostanden på en privat aktör. Det skulle exempelvis kunna 

ske genom ett väldigt långt hyresavtal. Men ingen kommun har tolkat det som om 

det skulle vara möjligt. Även om denna regel inte skulle finnas skulle det ändå bli 

svårt för kommunerna att reglera in detta i just exploateringsavtalen. Vid ett 

exploateringsavtal är det inte kommunen som äger marken utan den ägs av en privat 

aktör. Att kommunen skulle tvinga denna privata aktör att bygga ett LSS-boende på 

sin egna mark är knappast en demokratisk lösning på problemet. Kommunen har 

inte heller lagfarten som hållhake på byggaktören vilket de har vid markanvisningar.  

5.2 Svårigheterna med att bygga LSS-boenden – de 

privata aktörerna 

Det är uppenbart att det finns vissa svårigheter i processen vid byggnation av LSS-

boenden, dessa problem går att dela upp i tre kategorier. Det första problemet kan 

var kommunen i sig och tydligheten i de krav som kommunen ställer. Om man som 

i fallet i Uppsala tar fram ett program med väldigt tydliga krav på hur LSS-boenden 

ska vara utformade så minskar osäkerheten för privata aktörer. Det skulle å andra 

sidan kunna göra att det finns fler potentiella boenden som inte blir av på grund av 

att det inte exakt möter kraven, t.ex. vid ombyggnad av befintliga hus.  

Det andra problemet är helt och hållet kopplat till för höga kostnader, vilket kan 

bero på höga markpriser, att konjunkturläget gör att byggkostnaderna går upp så 

mycket att det inte går att få projekt lönsamma eller att krav ställs som fördyrar 

mycket, t.ex. att installera sprinklersystem. Det tredje problemet är en kombination 

av dessa. Emrahus vittnade bland annat om att bygglovshandläggare inte besitter 

tillräcklig kunskap, vilket lett till att bygglov blivit överklagade. Detta är ett konkret 

exempel på varför processen tar längre tid än den borde och i sådana fall ligger 

orsaken till tidsfördröjningen hos kommunen.  

De privata aktörerna såg inga problem med själva byggnationen av LSS-boenden, 

men däremot att vägen dit kan vara något krångligare. De angav att problemen 
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skiljer sig ganska mycket från kommun till kommun. Kraven kan skilja sig på många 

sätt och kan gälla krav på olika installationer, utformning, färgsättning krav kring 

miljö m.m. Det kan skapa problem i bygglovshandläggningen och dålig 

kommunikation kan bidra till att ärenden drar ut på tiden. Emrahus tog också upp 

problemet med att hitta tomter som är tillräckligt stora. Humana berättar även att 

det politiska läget inom kommunen, hur stor bristen är, om byggbranschen är i hög- 

eller lågkonjunktur och slutligen att markpriserna kan vara för höga i det större 

kommunerna. 

Emrahus och Humanas krav på ett projekt skiljer sig något, men en uppenbar 

förutsättning är grundläggande för båda aktörerna och det är att det ska finnas ett 

tydligt behov av ett LSS-boende och att mark anvisas. En skillnad är att Humana är 

beredda att bygga ett LSS-boende utan en garanti från kommunen att de kommer 

hyra in sig, dvs att de bygger på spekulation. Emrahus ängar sig inte åt att bygga på 

spekulation då de anser att risken blir för stor. För att Emrahus ska bli intresserade 

av att bygga krävs det att kommunen anvisar en bit mark och att de har en 

garanterad hyresgäst. Tydliga regler som Uppsala kommuns funktionsprogram 

skulle kunna leda till att privata aktörer som Emrahus vågar bygga mer på 

spekulation i framtiden.  

5.3 Möjliga åtgärder 

Uppsala kommun har en tydlig brist på LSS-boenden vilket de själva har insett och 

arbetar aktivt för att lösa. Kommunen har tidigare reglerat in LSS-boenden i 

markavisningsavtal, dock har det på senare tid blivit osäkerheter i gränsdragningen 

mot LOU när kommunen också vill ställa krav på boendet. Däremot har kommunen 

nu arbetat fram en lösning på detta. Fastighetsavdelningen på Uppsala kommun är i 

slutskedet av att ta fram ett funktionsprogram som anger de krav kommunen har på 

LSS-boenden. Funktionsprogrammet kommer ge de privata byggaktörerna en 

trygghet i form av en kravlista som behöver mötas vid byggnation av ett LSS-

boende. Detta kan leda till att privata byggaktörer vet mer exakt vilka krav 

kommunen stället och att de därför vågar bygga ett LSS-boende på spekulation. 

Författaren av denna studie anser att detta funktionsprogram är en långsiktigt viktig 

och bra lösning då programmet kommer se till att framtida LSS-boenden byggs på 

ett ändamålsenligt sätt med en hög trivselgrad. Det hanterar också den nackdel som 

finns med att bara ha generella riktlinjer. 

Det kan vara lätt att dra förhastade slutsatser om situationen och påstå att 

kommunen gjort tillräckligt när man inte har uppfyllt behovet av LSS-bostäder. 

Detta särskilt med tanke på att kommunen enligt lag är skyldiga att betala vite till 

länsstyrelsen för varje person som inte får något LSS-boende. Dock behöver det 

poängteras att det inte är särskilt enkelt att på kort tid bygga upp ett större bestånd 
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av LSS-bostäder, i synnerhet av den kvalitet som tycks vara Uppsala kommuns 

målsättning. Det tar långt tid för kommunen att hitta mark, att sedan planlägga den 

och slutligen bygga LSS-boendet. Intressant var att man i Gävle aktivt försökt att 

förbereda detta i tidigt skede genom att identifiera och ”spara” mark där man kan 

bygga om behov uppstår.   

Gävle kommun är den enda kommun i denna studie som inte har en brist på LSS-

boenden utan de har istället en balans på LSS-boenden. Gävle kommun har ett stort 

intresse från privata aktörer att bygga det som marknaden efterfrågar och detta är en 

av anledningarna till att det råder en balans på LSS-bostäder. En slutsats man kan dra 

är att  den balans på LSS-bostäder som Gävle har beror på att kommunen har arbetat 

i förebyggande syfte. Ett exempel på det är att kommunen nyligen markanvisat 30 

stycken småhustomter för småhusbebyggelse. Av dessa 30 tomter sparade sedan 

kommunen 2 stycken tomter om kommunen i framtiden skulle behöva bygga 

ytterligare LSS-boenden. Marken är redan planlagd, så det enda som krävs är en 

bygglovsansökan.  

En annan regel som kan spela roll för möjligheten att få fram tillräckligt många LSS-

boenden är reglerna om att det inte ska ligga för nära varandra och inte heller får 

inrymma för många personer. Den kanadensiska studien av Finkler & Grant (2011) 

visade just att förekomsten av regler som ställer krav på minimiavstånd mellan 

gruppboenden för handikappade personer kunde bli kontraproduktiva och bidrog till 

bristen på gruppboenden i Kanada. 

Det problemet lyftes också fram i Knivsta. LSS-boenden kan dels byggas in i ett 

våningsplan på ett nytt lägenhetshus eller byggas som ett helt fristående hus, men då 

krävs det en relativt stor villatomt. Om man anvisar LSS-boenden i nyproducerade 

flerfamiljshus så kan reglerna begränsa möjligheten att bygga tillräckligt många 

boenden. Problemet uppstår också när LSS-boenden byggs fristående villor då det är 

då väldigt svårt att hitta en tomt som är tillräckligt stora. Ofta ligger stora tomter i 

samma område och när en lämplig väl hittats så ligger det ofta redan ett LSS-boende 

i närheten. Reglerna som syftar till att se till att LSS-boenden inte klumpas ihop för 

mycket bidrar också delvis till att försvåra att hantera underskottet av LSS-boenden. 

En förändring av dessa regler skulle kunna underlätta byggandet av LSS-boenden.  

5.4 Sammanfattning 

Det konstateras att byggandet av LSS-boenden har en för långsam takt. Det står 

också klart att det är kommunerna som halkat efter med byggandet av LSS-boenden 

då de enligt lag är skyldiga att ha en balans på dessa bostäder. Under studiens gång 

har ett positivt intryck växt fram av att samtliga kommuner ser och erkänner att 

bristen finns och att de även har planerat att lösa bristen. Det finns också skäl till att 
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byggprocessen tar tid och att de inom kommunens samhällsbyggnadsavdelningar har 

långa tidsperspektiv. Situationen försvåras också av att det flera olika lagar och regler 

som motverkar varandra, vilket komplicerar mycket. Ett exempel är LOU som 

försvårar möjligheterna att skapa säkerhet för entreprenörerna och ett annat är 

reglerna om hur tätt LSS-boenden får ligga och hur stora de får vara. De reglerna har 

bra syften men de skapar andra problem. 

Dock måste det sägas att bristen på LSS-boenden inte är ett nytt problem, det är 

välkänt och väldokumenterat och många kommuner har inte klarat av att täcka 

behoven. Kommunerna tvingas betala betydande viten för varje person som inte ges 

plats på ett LSS-boende. Detta är något som är oetiskt mot alla som betalar in skatt 

till kommunen varje månad men framförallt är de oetiskt mot de personer som inte 

får en plats på ett LSS-boende. Ett boende är högst nödvändigt för att dessa personer 

ska få uppleva samma människovärde som gemene man.  
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6. Slutsatser 

6.1 Kommunernas användning av exploaterings- och 

markanvisningsavtal 

Studien visar att kommunerna kan använda sig av och också aktivt använder 

markanvisningsavtal för att styra byggandet och avhjälpa bristen på LSS-boenden. 

Alla fyra kommuner i studien gör så. Kommunerna vittnar också om att de inte 

ägnar sig åt att reglera in LSS-boenden i exploateringsavtal, detta är även något som 

lagstiftningen hindrar. Det skulle ha kunnat vara möjligt kommunerna att försöka 

hitta vägar att använda exploateringsavtal utan att bryta mot de regler som PBL 

ställer upp om att kommunerna inte får vältra över kostnader på privata aktörer för 

sådant som kommunen ansvarar för att ordna och betala, men det ingen av de 

undersökta kommunerna gjorde det.  

6.2 Problem vid reglering av LSS-boenden via 

exploaterings- och markanvisningsavtal 

Ett problem vid byggandet av LSS-boenden är reglerna i  LOU som kräver att en 

offentlig upphandling måste göras om kommunen ska ingå ett avtal med en 

entreprenör om att hyra eller köpa det LSS-boende som entreprenören bygger. 

LOU har bra syften, men det försvårar byggande av LSS-boenden. Det beror på att 

en kommun inte kan avtala med en byggherre om att hyra eller köpa LSS-boendet 

när markanvisningsavtalet ingås. Det gör att byggherrarna inte kan vara helt säkra på 

att de kommer att få LSS-boendet uthyrt eller sålt. Det problemet hänger också ihop 

med att LSS-boenden ofta är dyrare att bygga pga. att olika anpassningar behöver 

göras för människor med funktionshinder. Det finns då en risk för att en byggherre 

inte kan få tillräckligt betalt om boendet ska hyras ut för annan användning än LSS.  

Ett annat problem är de lagstadgade kraven på ett LSS-boende och kravet om att 

LSS-boenden inte får ligga geografiskt nära varandra. Även om det finns goda skäl 

till kravet så är det också något som motverkar möjligheten att möta behoven av 

LSS-boenden. 

6.3 Entreprenörernas intresse 

Bristen på LSS-boenden skulle kunna tolkas som att entreprenörerna inte har 

tillräckligt starkt intresse eller att förutsättningarna inte är tillräckligt bra för dem. 

Det finns dock ett tydligt intresse, men det finns också problem som påverkar 

byggandet. Det gäller osäkerheten som skapas av att kommunen inte kan förbinda 

sig att hyra eller köpa ett LSS-boende när markanvisningsavtal skrivs och den 
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osäkerhet som också kan finnas om de exakta krav som kommunen kan ha om 

boendets utformning.  

6.4 Åtgärder för att stimulera byggandet av LSS-

bostäder 

En åtgärd som kommunerna visade sig använda för att minska byggentreprenörernas 

osäkerhet om möjligheten att hyra ut eller sälja LSS-boendet vara att uttala sina 

intentioner för byggherrarna och peka på det behov som finns, även om ett avtal inte 

kan ingås. För byggarna innebär detta trotsallt en osäkerhet och de tvingas i alla fall 

till en del bygga på spekulation. Den andra risken om kommunernas krav på LSS-

boenden kan hanteras genom att kommunerna tydliggör dessa krav på olika sätt i 

program eller riktlinjer. Uppsala kommuns arbete med detta är ett intressant 

exempel och det är sannolikt ett bra sätt att minska osäkerheten och stimulera 

byggandet. En tredje metod för att arbeta med bristen som framkom i studien är att 

kommunen redan i tidigt skede planerar för LSS-boenden och sparar tomter som är 

förberedda och enkelt kan användas för LSS-boenden när behovet uppkommer.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 

Det finns flera områden där författaren i denna studie känt att det finns en öppning 

till fortsatt forskning. Att forska om hur olika kommuner förhåller sig till Lagen om 

offentlig upphandling i samband med markanvisningsavtal där LSS-boenden 

inkluderas är ett sådant område. Man kan undersöka närmare hur fler kommuner 

hanterar frågan och vad man kan göra för att minska osäkerheten för byggherrar utan 

att bryta mot LOU. En annan möjlighet är att göra en bredare studie där fler 

kommuner undersöks och perspektivet vidgas till att även täcka andra typer av 

sociala boenden såsom äldreboenden m.m.   

Ytterligare ett område där fortsatt forskning skulle vara intressant är kommunernas 

inställning till privata byggherrar och hur byggherrar ser på vad som skulle kunna 

påverka byggandet av LSS-boenden. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

33 

  

Referenser 

Bengtsson, A., & Folkesson, O. (2016). Boende för funktionshindrade personer – ett 
fokus på tillgänglighet samt byggbeställarens processer. (Kandidatarbete, Chalmers 
tekniska högskola, Göteborg) Hämtad från 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/237970/237970.pdf   

Boverket (2018). Bostadsmarknadsenkäten 2018. Hämtad 2019-03-04 från 
https://www.boverket.se/contentassets/44b828c304f24b46ba69a1f293c24a97/b
ostadsmarknadsenkaten-2018.pdf 

Boverket (2019). Bostadsmarknadsenkäten 2019. Hämtad 2019-04-20 från 
https://www.boverket.se/contentassets/44b828c304f24b46ba69a1f293c24a97/b
ostadsmarknadsenkaten-2019.pdf 

Brolin, R. (2016). Jag kan öppna fönstret när jag vill. (Doktorsavhandling, 
Linneuniversitetet, Växjö) Hämtad från http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:957327/FULLTEXT02.pdf 

Eklund, M., Argentzell, E., Bejerholm, U., Tjörnstrand, C. & Brunt, D. (2017). 
Wellbeing, activity and housing satisfaction – comparing residents with psychiatric 
disabilities in supported housing and ordinary housing with support. BMC Psychiatry 
17:315. Hämtad från: 
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-017-1472-
2 

Finkler, L., & Grant, J. (2011). Minimum separation distance bylaws for group 
homes: The negative side of planning regulation. Canadian Journal of Urban Research, 
20(1), 33-56. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=10& 
sid=02218f46-814b-4980-a59c-a5e3b14f5471%40sessionmgr102 

Gyllberg, J. (2017). Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen: 
Vilka är framgångsfaktorerna? (Examensarbete, KTH, Stockholm) Hämtad från 
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.747808!/Samarbetet%20mellan%20kommun
en%20och%20byggherren%20i%20detaljplaneprocessen%20Vilka%20är%20framg
ångsfaktorerna_Johan_Gyllberg.pdf 

Gävle kommun (2016). Riktlinjer för markanvisningar. Hämtad 2019-03-16 från 
http://old.gavle.se/PageFiles/231782/Författningssamling/Riktlinjer%20för%20
markanvisning(273740)%20(0).pdf 

Görtz, I., Sjöberg, E-B. (2018). Komplext att bygga ut LSS-boenden. Hämtad från 
https://www.affarsliv.com/asikter/debatt/komplext-att-bygga-ut-lss-boenden-
om5315755.aspx 

Hagen, T. P. & Tingvold, L. (2017). Planning future care services: Analyses of 
investments in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health, 
September 15, 2017. Hämtad från: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494817730996?journalCode
=sjpc 



 

34 

  

Hultman, L. (2018) Live life! Young peoples’ experience of living with personal assistance 
and social workers’ experiences of handling LSS assessments from a Child perspective. 
(Doktorsavhandling, Karolinska Institutet, Stockholm). Hämtad från 
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46286/Thesis_Lill_Hu
ltman.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Knivsta kommun (2016). Riktlinjer för markanvisningar i Knivsta kommun. Hämtad 
2019-03-15 från https://www.knivsta.se/-/media/Files/Kommun-politik/Planer-
styrdokument/policyer-strategier/Riktlinjer_markanvisning_antagna_KF.ashx 

Norrtälje kommun (2017). Riktlinjer för markanvisningar i Norrtälje kommun. Hämtad 
2019-03-16 från https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MRk-
JUEGfEcJ:https://www.norrtalje.se/globalassets/kommun-och-politik/moten-
handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktige-sammantrader/dagordning-for-
sammantradet-den-28-augusti-2017/13c-riktlinjer-for-markanvisningar_utkast-
0.3.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=safari 

Persson, J., & Nemeth, S. (2006) Gemensamhetsutrymmet – En mötesplats på gott och 
ont. (Examensarbete, Malmö Högskola, Malmö) Hämtad från 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/2136/Vårt%20examensarbete.pdf?s
equence=1 

Presto. (u.å). Sprinkler. Hämtad 2019-05-15 från 
http://www.presto.se/sprinklersystem-brand/  

Regeringen (2014). En enklare planprocess (Prop. 2013/2014:126) 

Regeringskansliet (2012). Ett effektivare plangenomförande (SOU 2012:91). 
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.  

Regeringskansliet (2018). Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 
2018:88). Stockholm: www.nj.se/offentligapublikationer 

Regnier, V. & Denton, A. (2009). Ten new and emerging trends in residential group 
living environments. NeuroRehabilitation 25 (2009). Hämtad från:  https://content-
iospress-
com.eu1.proxy.openathens.net/download/neurorehabilitation/nre00514?id=neur
orehabilitation%2Fnre00514 

SFS (1993:387) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: 
Socialdepartementet. 

SFS (2001:453). Socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

SFS (2010:900). Plan- och bygglagen. Stockholm: Näringsdepartementet. 

SFS (2014:899). Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Stockholm: 
Finansdepartementet. 

SFS (2016:1145). Lagen om offentlig upphandling.  Stockholm: Finansdepartementet. 

https://content-iospress-com.eu1.proxy.openathens.net/download/neurorehabilitation/nre00514?id=neurorehabilitation%2Fnre00514
https://content-iospress-com.eu1.proxy.openathens.net/download/neurorehabilitation/nre00514?id=neurorehabilitation%2Fnre00514
https://content-iospress-com.eu1.proxy.openathens.net/download/neurorehabilitation/nre00514?id=neurorehabilitation%2Fnre00514
https://content-iospress-com.eu1.proxy.openathens.net/download/neurorehabilitation/nre00514?id=neurorehabilitation%2Fnre00514


 

35 

  

Salmon, A. (2007). Walking the talk: How participatory interview methods can 
democratize research. Qualitative health research, 17(7), 982-993. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1049732307305250 

Sjöstrand, C., & Stanislawska, D. (2012). Planprocessen – En nulägesanalys: Kommuners 
och exploatörers åsikter kring planarbetet. (Examensarbete, KTH, Stockholm) Hämtad 
från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:530490/FULLTEXT01.pdf    

Socialstyrelsen (2018). Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Hämtad 2019-
03-20 från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20981/2018-
6-12.pdf 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2002:9, Bostad med särskild service för 
vuxna 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade. Hämtad från 
https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2002-9 

Uppsala Kommun (2018). Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala kommun. Hämtad 
2019-03-15 från 
https://www.uppsala.se/contentassets/26953de85b364196adc3340e95900d42/ri
ktlinjer-markanvisning-17-sep-2018.pdf 

Uppsala Kommun (u.å). Uppsalamodellen för markanvisningar. Hämtad 2019-03-15 
från 
https://www.uppsala.se/contentassets/23dd42a361e147f88c4dd26bdb1f0252/up
psalamodellen-for-markanvisning-ks-dokument.pdf 

 

 

 

  



 

36 

  

Bilaga A: Intervjufrågor - kommuner 

1. Ser ni att exploaterings- och markanvisningsavtal är ett potentiellt verktyg 

för att fylla behovet av LSS-bostäder? 

2. På vilket sätt använder ni er av exploaterings- och markanvisningsavtal för 

att fylla behovet av LSS-boenden? 

a. Hur går ni tillväga och vad är viktigt att tänka på när man ställer 

krav? 

b. Vad fungerar och vad fungerar inte? 

3. Finns det några andra metoder ni använder för att stimulera eller se till att 

privata byggherrar bygger LSS-boenden? 

4. Vilka åtgärder anser ni är det viktigaste för att fylla behovet av LSS-bostäder? 

5. Ser ni några problem i byggandet av LSS-boenden? Vilka är dessa problem? 

6. Finns det enligt er några juridiska komplikationer med att bygga LSS-

boenden 

7. Hur ser ni på privata byggherrars initiativ att bygga LSS-boenden? 

8. Ställer man krav om LSS-boenden i kombination med andra typer av krav 

om sociala behov, t.ex. äldreboenden, skolor etc? 

9. Varför bygger inte privata byggherrar fler LSS-boenden? Kan ni stimulera 

detta på något sätt? 

10. Tycker ni att byggherrarna är rimliga vid förhandling om hyra och 

utformning? 

11. Hur många platser till behöver ni för att skapa en balans på gruppbostäder? 

12. Finns det några särskilda krav på LSS-boenden mer än dem som lagen anger? 

Har ni inom kommunen några särskilda föreskrifter? 

13. I hur stor utsträckning skulle du säga att exploaterings- och 

markanvisningsavtalen reglerar bebyggelsen? 
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Bilaga B: Intervjufrågor - entreprenörer 

1. Ser ni några svårigheter med att bygga LSS-boenden?  

2. Är det svårt för er att få ihop den ekonomiska kalkylen vid byggandet av 

LSS-boenden?  

3. Skiljer sig svårigheterna med att bygga LSS-boenden i olika kommuner? Om 

ja, på vilket sätt?  

4.  Vad krävs för att ni ska vara intresserade av att bygga ett LSS-boende? 

5. Hur ser ni på lagstiftningen som omfattar byggandet av LSS-boenden? 

6. Tycker ni att kommunerna ställer för höga, för låga eller rimliga krav på de 

LSS-boende ni vill bygga? 

7. Är kommunen rimliga vid förhandling av hyra och utformning?  

8. Bygger ni LSS-boenden på spekulation (dvs att ni bygger innan ni vet om ni 

kommer att få den uthyrd)? Varför, varför inte?  
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Bilaga C: Intervjuer 

Tabell 1. Intervjuundersökningen 

 Datum  Kommun/ 
Företag 

Befattning  

Intervju 1 2019-04-23 Knivsta Exploateringschef 
Intervju 2 2019-05-02 Uppsala Projektledare, Mark och exploatering 

   Strateg, Fastighetsavdelningen 
   Projektledare, Mark och exploatering 

Intervju 3 2019-05-08 Gävle Exploateringsingenjör 
Intervju 4 2019-05-13 Norrtälje Exploateringsingenjör 

  Norrtälje Exploateringsingenjör 
Intervju 5 2019-05-23 Humana Biträdande fastighetschef 
Intervju 6 2019-05-24 Emrahus Produkt- och affärsutvecklare 
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