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Nr 251.
Utlåtande
angående stadens övertagande av Bostadsföreningen Hyreshus'
u. p. a. verksamhet.
I skrivelse till stadsfullmäktige den 19 maj 1953 har fastighetsnämnden — under hänvisning till ett av fastighetskontoret avgivet tjänsteutlåtande, vari redovisats en av kontoret verkställd utredning rörande Bostadsföreningen Hyreshus' u. p. a. ekonomiska ställning in. in. — hemställt, att stadsfullmäktige måtte dels bemyndiga fastighetsnämnden att
vidtaga erforderliga ågärder för bildande av ett nytt kommunalt bostadsföretag, avsett att övertaga nämnda bostadsförenings tillgångar och skulder samt att fullfölja dess verksamhet, dels anvisa fastighetsnämnden ett
anslag av 500,000 kronor för inlösen av föreningens andelskapital samt för
tecknande av aktiekapitalet i det föreslagna nya bolaget, dels ock uppdraga åt drätselnämnden att vid bolagsstämmor med berörda bolag svara
för stadens aktier.
Fastighetskontorets ovannämnda tjänsteutlåtande, som är dagtecknat
den 11 maj 1953, innehåller i huvudsak följande.
Vid sammanträde den 19 augusti 1952 beslöt fastighetsnämnden på förslag av
nämndens ordförande att låta verkställa en närmare utredning rörande Bostadsföreningens Hyreshus' u. p. a. ekonomiska ställning, den nuvarande produktionsformens effektivitet samt hur föreningens hittillsvarande organisation fungerat.
Den av fastighetsnämnden beslutade utredningen föranleddes närmast av en
av föreningens styrelse gjord anmälan till nämnden rörande vissa inom föreningen
inträffade förhållanden samt framlagt förslag om att staden skulle insätta det
ytterligare kapital i föreningen, som med hänsyn till föreningens utvidgade verksamhet påfordrats av bostadsstyrelsen och som föreningens andelsägare icke ansåges själva kunna anskaffa.
Fastighetsnämndens beslut avsåg närmast ett uppdrag åt kontoret att framlägga förslag om utredningens utförande. Då emellertid en ökning av föreningens
andelskapital genom insättning av kommunala medel i den omfattning, som
bostadsstyrelsen krävt, i realiteten innebure en kommunalisering av företaget
och då ett förslag härom till stadsfullmäktige förutsatte en redovisning av föreningens ekonomi och uppnådda resultat, har kontoret, som i denna fråga samrått
med nämndens ordförande, funnit lämpligt att de för en dylik redovisning erforderliga utredningarna verkställas inom kontoret och att denna redovisning gives
sådan omfattning och innehåll, att därigenom fullgöres jämväl det av fastighetsnämnden avsedda utredningsuppdraget.
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Innan fastighetskontoret närmare ingår på en redovisning av föreningens verksamhet och ekonomi samt uppnådda resultat, torde en kortfattad redogörelse böra
lämnas angående föreningens tillkomst och ändamål.
I den programförklaring, som upprättades innan föreningen bildades, förklarade initiativtagarna, att man ämnade genomföra ett byggnadsprojekt, varvid man
med utnyttjande av alla till buds stående medel skulle söka åstadkomma så låga
hyror som möjligt. För att nå detta syfte hade man tänkt sig att bilda en förening, som skulle verka utan privata vinstintressen. Frånvaron av sådana intressen skulle markeras genom att samtliga föreningsandelar deponerades förslagsvis hos fastighetsnämnden. Stadgarna borde göras upp efter en typ, som
berättigade föreningen till tertiärlån inom 95 % av anskaffningskostnaden och
om möjligt skulle föreningen utverka erkännande som s. k. allmännyttigt bostadsföretag, varigenom man skulle bli berättigad att upptaga tertiärlån inom 100 %
av anskaffningskostnaden.
Vid konstituerande sammanträde den 16 oktober 1946 bildades föreningen
under firma Bostadsföreningen Hyreshus u. p. a. Samma dag blev föreningen
registrerad hos överståthållarämbetet. Var och en av de fem föreningsmedlemmarna tecknade sig för en andel å 100 kronor, varför det sammanlagda andelskapitalet sålunda uppgick till 500 kronor. Enligt ett senare beslut skulle andelskapitalet utgöra 15,000 kronor, tecknat av föreningens medlemmar med 3,000
kronor vardera. Denna utökning av andelskapitalet är att se mot bakgrunden
av bostadsstyrelsens krav att också allmännyttiga bostadsföretag måste förfoga
över åtminstone något eget start- och driftkapital, som regel 1/2 % av fastighetsbeståndets värde. Enligt de vid det konstituerande sammanträdet antagna stadgarna skulle föreningens uppgift vara »att äga och förvalta hus samt däri för
bestämd tid upplåta lämpliga bostäder åt medlemmarna». Styrelsen skulle bestå
av en till fyra personer. Utdelningen skulle begränsas till högst fem procent för
år å tillskjutet kapital, varjämte bestämdes, att ersättning till ledare och anställda
icke finge överstiga vad som utgjorde skälig ersättning för utfört arbete. Därest
statligt tertiär- eller tilläggslån beviljades föreningen i sådan omfattning, som
kommun kunde erhålla, skulle gälla, att en ledamot av styrelsen samt en revisor
jämte suppleant för dessa skulle utses av fastighetsnämnden, att föreningen underkastade sig den ekonomiska kontroll, som kommunen kunde vilja utöva, samt att
vid likvidation medlemmarna skulle återfå högst det belopp, som svarade mot
deras kapitaltillskott.
Vissa ändringar av de ursprungliga stadgarna ha sedermera vidtagits. Sålunda
beslöt föreningen vid sammanträde den 22 november 1946 bland annat, att styrelsen skulle bestå as en till fem personer, av vilka föreningen skulle välja högst
två samt, om statligt tertiär- eller tilläggslån beviljades föreningen i sådan omfattning, som kommun kunde erhålla, tre jämte lämpligt antal suppleanter för
dem av fastighetsnämnden. Utdelningen begränsades till högst tre procent för
år å tillskjutet kapital.
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Vid föreningssammanträde den 12 januari 1947 ändrades stadgarna ånyo.
Ändringarna inneburo — under förut angivna förutsättning beträffande tertiäreller tilläggslån — att styrelse- och revisionsberättelse skulle överlämnas till
fastighetsnämnden, att andelarna finge överlåtas först efter godkännande av
fastighetsnämnden samt att nämnden skulle äga rätt att inlösa föreningsandelarna
till pari.
Efter samråd med statens byggnadslånebyrå i syfte att möjliggöra föreningens
godkännande som allmännyttigt bostadsföretag beslöt föreningen den 27 oktober
1947 angiva föreningens ändamål på följande sätt: »Föreningen har till uppgift
att under samverkan med och tillsyn av Stockholms stads fastighetsnämnd samt
genom stöd av genom nämnden förmedlade statliga lån förvärva fastigheter eller
tomträtt till tomter i syfte att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar samt däri för bestämd tid
upplåta lämpliga bostäder åt medlemmarna och andra. Föreningen, som skall
vara ett allmännyttigt bostadsföretag, skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd.» Vidare innehålla stadgarna bestämmelse om att lägenheterna skola upplåtas som hyreslägenheter, att föreningens fastigheter skola som regel uppföras i egen regi, att lägenheterna ställas till Stockholms stads bostadsförmedlings förfogande i och för uthyrning, att Stockholms stads fastighetsnämnd äger rätt att inlösa samtliga
andelar till dessas nominella belopp samt att fastighetsnämnden jämväl äger rätt
inlösa föreningens fastigheter eller tomträtter. Härjämte bestämdes, att antalet
styrelseledamöter skulle utgöra fem ordinarie jämte minst två och högst fem
suppleanter. Två ledamöter och suppleanter skulle väljas efter förslag av fastighetsnämnden. Beslut finge ej fattas utan närvaro av någon av de på nämndens
förslag utsedda ledamöterna eller suppleanterna. Vid beslut i frågor av principiell
innebörd eller större ekonomisk räckvidd skulle två av de på nämndens förslag
utsedda ledamöterna vara närvarande. Vidare skulle styrelsen utse verkställande
ledamot, som enligt styrelsens direktiv skulle organisera och leda föreningens
verksamhet och handleda den löpande förvaltningen. Val av verkställande ledamot skulle godkännas av fastighetsnämnden.
Den 23 maj 1950 bestämdes sådan ändring av stadgarna, att de på fastighetsnämndens förslag valda styrelseledamöterna skulle vara tre jämte tre suppleanter
mot tidigare två ordinarie och två suppleanter.
Som av det ovanstående torde ha framgått är berörda företag icke en bostadsförening i den meningen, att det bygger bostäder åt egna medlemmar utan uthyr
producerade lägenheter genom stadens bostadsförmedling på samma sätt som
exempelvis de kommunala bostadsbolagen.
Slutligen må nämnas, att föreningen blivit erkänd såsom allmännyttigt bostadsföretag och erhållit statliga lån i den ordning, som för dylika företag stadgats.
_ Som inledningsvis antytts uppfyller föreningen icke de av bostadsstyrelsen
uppställda fordringarna i fråga om förhållandet mellan insatskapital och förvaltat
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fastighetskapital. Krav om utökning av föreningens insatskapital framfördes på
grund härav från bostadsstyrelsens sida i samband med prövningen av viss föreningen berörande lånefråga. Detta föranledde fastighetskontoret att i tjänsteutlåtande den 27 juni 1952 till fastighetsnämnden föreslå, att staden skulle inlösa
föreningens andelskapital, 15,000 kronor, samt i samband därmed antingen genom
ställande av förlagsmedel till föreningens förfogande eller genom utökning av
andelskapitalet öka föreningens kapitaltillgångar till av bostadsstyrelsen påfordrat
belopp. Med hänsyn till värdet av föreningens dåvarande fastighetsbestånd avsåg
denna kapitalökning ett belopp av cirka 250,000 kronor. Kontorets ifrågavarande
förslag godkändes av fastighetsnämnden vid sammanträde den 1 juli 1952.
Sedan fastighetsnämnden sålunda för sin del i princip beslutat förorda ett
stadens övertagande av Bostadsföreningen Hyreshus, har det ur olika synpunkter
framstått som ett önskemål, att detta övertagande kunde ske utan längre tidsutdräkt. Kontoret har därför också haft för avsikt att så snart som möjligt framlägga för ett sådant övertagande betingad utredning. Emellertid har det synts
kontoret nödvändigt att ha tillgång till aktuella och fullständigast möjliga uppgifter rörande föreningens ekonomi. Underlag härför fick kontoret också genom
den genomgång av föreningens räkenskaper fram till den 1 september 1952, som
på uppdrag av föreningens styrelse verkställdes av föreningens revisorer. På
grund av en betydande arbetsanhopning på kontoret samt svårigheterna att frigöra för utredningen erforderlig arbetskraft eller utanför kontoret anskaffa för
uppgiften lämplig sådan, kunde emellertid kontoret icke omedelbart igångsätta
utredningsarbetet. Vidare ansågs lämpligt att resultatet av den undersökning,
som fastighetsnämnden i samband med den här ifrågavarande utredningen uppdragit åt en särskild femmannakommission beträffande vissa speciella, bostadsföreningen berörande spörsmål, förelåge, innan frågan om föreningens övertagande underställdes stadsfullmäktige. Denna undersökning föreligger numera och
anmäldes vid fastighetsnämndens sammanträde den 28 februari 1953. När fastighetskontoret sedermera upptog arbetet med den av fastighetsnämnden avsedda
utredningen rörande bostadsföreningens ekonomi m. m., syntes det kontoret önskvärt att bedömandet kunde baseras på aktuellare uppgifter än den ovannämnda
sammanställningen av föreningens räkenskaper per den 1 september 1952. På
grund härav ansågs lämpligt att avvakta föreningens bokslut för år 1952, vilket
enligt uppgift kunde väntas föreligga före utgången av mars månad 1953. Den
utredning, som kontoret nedan framlägger, är sålunda grundad på det för föreningen upprättade bokslutet för år 1952 samt den balansräkning per den 31
december 1952, som godkänts av föreningens styrelse.
Av nämnda balansräkning, som här bilägges (bilaga 1), inhämtas följande.
Enligt balansräkningen har företagets totala byggnadsproduktion dragit en
sammanlagd byggnadskostnad av kronor 84,764,773: 69. Av denna produktion
avser kronor 74,768,420: 83 egna byggnadsprojekt, medan resterande kronor
9,996,352: 86 avser sådana byggnader, som föreningen uppfört i egenskap av
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entreprenör åt Aktiebolaget Stockholmshem och Sociala Bostadsaktiebolaget
Västertorp.
Av föreningens egna byggnadsobjekt hade den 31 december 1952 endast slutvärderats tvenne objekt, Hökarängen och nordvästra Kärrtorp. Dessa objekt äro
i balansen upptagna till kronor 12,117,239: 99, därvid dels medräknats kostnadsreserver å kronor 86,460: 22, dels frånräknats värdeminskningsfonder å kronor
252,760: 01. Ej slutligt värderade, egna objekt äro upptagna till sammanlagt kronor 62,299,306: 05, varvid frånräknats värdeminskningsfonder å sammanlagt
185,575 kronor.
De i balansen redovisade egna byggnadsobjekten äro sålunda upptagna med
med följande nettovärden:
Slutvärderade objekt
Ej slutvärderade, delvis ej avslutade objekt

kr. 12,117,239: 99
» 62.299,306: 05
Kronor 74,416,546: 04

För bedömande av skäligheten av det i balansen upptagna byggnadsvärdet för
egna byggnadsobjekt redovisas här nedan finansieringen av de egna byggnadsobjektens totala byggnadskostnader, kronor 74,768,420: 83.
Fastighetslån
Byggnadskreditiv
Övriga skulder (kortfristiga)

kr. 29,434,595: 86
» 39,458,300: —
5,875,524: 97
»
Kronor 74,768,420: 83

Enligt en den 31 december 1952 gjord ny värdering av vissa pågående byggnadsobjekt förelåg emellertid underlag för en höjning av byggnadskreditiven med
2,915,000 kronor, varigenom de kortfristiga skulderna kunnat minskas med
samma belopp eller till kronor 2,960,524: 97 och byggnadskreditiven höjas med
motsvarande belopp till 42,373,300 kronor.
Det förhållandet, att lån och byggnadskreditiv icke helt täcka de bokförda
byggnadskostnaderna utan att i runt tal 6 miljoner kronor redovisas som obetalda
kostnader, kan synas betänkligt men behöver icke i och för sig vara oroande,
då värderingarna givetvis icke alltid kunna vara å-jour med byggnadsverksamhetens fortskridande och de preliminära värden, på vilka byggnadskreditiven
baseras, av naturliga skäl måste hållas i underkant, särskilt i tider med tendens
till sjunkande byggnadskostnader. Förhållandet kan emellertid medföra den
allvarliga konsekvensen, att de byggande företagen få mer eller mindre permanenta likviditetssvårigheter. Detta framträder speciellt beträffande ett företag
som Hyreshus, där det egna kapitalet är mycket obetydligt och där nyproduktionen är avsevärd i förhållande till redan färdigställda byggnader, varför förvaltningsmedel endast i obetydlig omfattning står till förfogande för verksamheten. Såvitt nu kan bedömas torde dock likviditetssvårigheterna kunna förväntas
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komma att minska, i den mån byggnadskostnadsnivån stabiliserar sig. Det kommer nämligen då att finnas större förutsättningar för följsamhet mellan kreditivvärderingarna och de verkliga byggnadskostnaderna.
De byggnadskostnader, som redovisats av föreningen, ha hittills kunnat godtagas vid fastighetskontorets värderingar. Det bör dock beaktas, att för närvarande endast föreningens båda första byggnadsobjekt, Hökarängen och nordvästra Kärrtorp, blivit slutvärderade. Beträffande byggnadskostnaderna för övriga
byggnadsobjekt avser kontoret att nedan återkomma.
Vad beträffar de i balansen angivna redovisningsreserverna å de slutvärderade byggnadsobjekten, sammanlagt kronor 86,460: 22, motsvara dessa belopp
skillnaden mellan slutvärdena och de bokförda byggnadskostnaderna. Dylika
reserver äro avsedda för bekostande av sådana kompletteringar och förbättringar
å byggnaderna, som kunna visa sig erforderliga efter slutvärderingarna och som
icke lämpligen kunna räknas som underhållsåtgärder.
Den totala anskaffningskostnaden för maskinverkstad, maskiner och verkstadsinventarier, bodar och motorfordon, som i balansen upptagits till ett sammanlagt värde av kronor 366,268: 39, har utgjort kronor 1,008,952: 23, varför sammanlagda av- och nedskrivningarna uppgått till kronor 642,683: 84. Med hänsyn till
det vid inventering konstaterade brukningsvärdet torde de i balansen upptagna
nettovärdena för berörda tillgångar vara betryggande.
Såsom framgår av balansen finnas utestående fordringar å tillhopa kronor
105,655: 21 å vissa sådana byggen, som föreningen enligt uppdrag utfört åt andra
byggnadsföretagare. Den största fordran berör byggnadsuppdraget i kvarteret
Hanen åt Aktiebolaget Stockholmshem. Då detta bygge avslutats först under
1952, torde intet vara att erinra mot att uppgörelsen härom vid årsskiftet ännu
ej var slutligt reglerad. Däremot synes det ha varit möjligt att slutligt reglera
de båda övriga uppdragen, åt Sociala Bostadsaktiebolaget Västertorp i Västertorp
och åt Aktiebolaget Stockholmshem i Solberga, vilka slutfördes redan under 1951.
Med hänsyn till att slutuppgörelser icke föreligga kan icke för närvarande bedömas det ekonomiska resultatet för föreningen av berörda entreprenadbyggen. Anledning synes för övrigt föreligga att ställa frågan, huruvida företaget, med hänsyn
till de risker, som äro förknippade med dylika byggnadsuppdrag, samt till att
företaget icke disponerar några medel för täckande av eventuella förluster i samband därmed, bör i fortsättningen åtaga sig uppdrag av ifrågavarande slag.
I företagets materialgård befintligt lager av byggnadsmaterial av olika slag
har upptagits till ett värde av kronor 260,798: 42. Detta lager har varit föremål
för värdering av utomstående sakkunnig, som ansett att värdet bör minskas
med cirka 20,000 kronor.
Vad beträffar under fordringar upptagna depositionsavgifter å 4,400 kronor
avser detta belopp säkerheter för vissa rekvisitioner hos elektricitetsverket, gatukontoret och vattenledningsverket i samband med nybyggnadsverksamheten.
1 posten diverse fordringar å kronor 307,865: 39 ingår bland annat en fordran
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å cirka 170,000 kronor för inträffad brandskada å en förrådsbarack i Bagarmossen. Denna brandskadeersättning har numera utbetalats till föreningen.
Beloppet kronor 158,204: 05 under rubriken diverse interimistiska poster avser
i huvudsak beräknade fordringar för kommunala s. k. kontantsubventioner
(72,000), förfallna, ej betalda hyror (31,000), fordran för bränsletillägg (15,000)
samt bränslelager (39,000).
Under rubriken spärrat tillgodohavande äro upptagna tvenne depositioner å
dels 40,000 kronor till Cementa för cementleveranser enligt avtal, dels 35,000
kronor till vattenledningsverket för vattenleveranser.
Vad beträffar i balansen upptagna skulder må följande framhållas.
Med hänsyn till omfattningen av företagets verksamhet samt förvaltade
fastighetsbestånd måste föreningens eget kapital och fonder anses omfatta ett
alltför ringa belopp. Beträffande andelskapitalet kommer nedan att föreslås en
väsentlig ökning av beloppet i samband med stadens avsedda inlösande av företaget, varför icke torde finnas skäl att här ytterligare ingå på frågan. Att fondbildningen varit så obetydlig torde bland annat sammanhänga med skattebestämmelserna, som i hög grad försvåra dylika avsättningar.
Värdeminsknings fonden avser gjorda avskrivningar å ej slutredovisade byggen,
vilka avskrivningar verkställts enligt skattemässiga regler.
Beträffande fastighetslån och byggnadskreditiv märkes, att de färdiga byggnaderna i relativt liten omfattning ha ordnade fastighetslån utan i betydande
utsträckning alltjämt finansieras genom byggnadskreditiv hos staden. Till en
del sammanhänger detta med svårigheterna att erhålla lån men beror också på
att företaget icke kunnat med önskvärd snabbhet prestera slutberäkningar av
byggnadskostnaderna och därför icke haft möjlighet att erhålla slutvärdering
och få tertiärbelåningen ordnad. Med hänsyn till företagets ekonomi är det angeläget, att slutvärdering och reglering av lånen sker snarast möjligt. Varje förlängning av tiden mellan färdigställandet och den slutliga belåningen innebär
en direkt belastning av byggnadsföretagarens ekonomi, dels genom den ränteförlust, vilken uppkommer på grund av att ränta även måste erläggas å den del
av det i byggnaden investerade kapitalet, som sedermera kommer att bestridas
genom tilläggslån och denna ränteutgift endast för en tid av tio månader får
inräknas i byggnadskostnaderna, dels genom att ränteeftergift icke medgives å
kreditivmedel utan endast å slutligt ordnade lån. Även ur likviditetssynpunkt är
det angeläget att den slutliga belåningen ordnas utan tidsutdräkt. Med den utveckling av byggnadskostnaderna, som ägde rum under åren 1950-1952, ha de
till grund för kreditiven liggande förvärdena som regel kommit att understiga
de slutliga värdena, vilket medfört att kreditiven icke blivit tillräckliga för bestridande av byggnadskostnaderna. Beträffande Hyreshus belysas följderna härav av det i balansen upptagna avsevärda beloppet diverse skulder, eller kronor
5,361,685: 81. Även om hänsyn tages till att, såsom ovan nämnts, företaget vid
årsskiftet hade möjlighet att av kreditivet lyfta ytterligare 2,915,000 kronor, som
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sålunda kunde använts för betalande av inneliggande räkningar, måste dock
företagets skuldsättning anses anmärkningsvärt stor. En granskning av specifikationen av skulderna visar, att dessa till väsentlig del gäller specialentreprenörer
och leverantörer. Ett betydande belopp, kronor 1,381,117: 54, avser räntor till
staden å byggnadskreditiv, vilken skuld dock reglerats inom föreskriven tid i
början av 1953. Utnyttjandet av alltför lång kredit hos leverantörer och specialentreprenörer kan givetvis innebära vissa betydande olägenheter, bland annat
kan lätt ett visst beroendeskap inträda och risk för oförmånliga priser och uppgörelser uppstå. Enligt vad som upplysts från föreningen ha likviditetssvårigheterna dock ej medfört, att sedvanliga kassarabatter gått förlorade.
Den redovisade källskatteskulden å 560,728 kronor motsvarar från arbetstagarna avdragna, vid årsskiftet ännu ej förfallna skatter. Posten hyresdepositioner
gäller sådana belopp, som inbetalats av lokalhyresgäster för inredningsarbeten.
Diverse interimistiska poster avser bland annat beräknade, innestående ackordsöverskott och avlöningar (610,000), inbetalda, ej förfallna hyror (149,000),
semesterersättningar (65,000).
Utöver vad som ovan anförts vid respektive poster synes den föreliggande

balansräkningen icke ge anledning till ytterligare kommentarer. Enligt kontorets
förmenande ger granskningen av densamma sålunda icke fog för annat omdöme
än att företagets ekonomiska ställning kan anses tillfredsställande även om dess
likviditet av ovanberörda skäl tid efter annan blir ansträngd. Kontoret måste
dock härvid reservera sig för den eventualiteten, att de byggnadskostnader, som
i balansräkningen redovisats för färdigställda, ännu ej slutvärderade nybyggnader, icke komma att godtagas vid kontorets och bostadsstyrelsens värderingar.
Att avvakta dessa slutvärderingar har icke synts möjligt, då företaget ännu ej
inlämnat vederbörliga ansökningar härom och för övrigt icke, enligt vad kontoret inhämtat, har för värderingarna erforderliga detaljuppgifter färdiga beträffande de olika byggnadsobjekten. Kontoret är medvetet om de svårigheter,
som föreligga att, då det gäller byggnadsprojekt av den storleksordning, varom
här är fråga, snabbt få fram slutliga kostnadsuppgifter för erhållande av slutvärdering. Dessa svårigheter äro naturligtvis speciellt stora vid seriebyggen av
det slag, som de kommunala bostadsbolagen och allmännyttiga bostadsföretagen
bedriva, och där tiden mellan färdigställandet av första och sista huset i ett till
samma panncentral hörande byggnadsprojekt kan vara avsevärd. Ur företagens
ekonomiska synpunkt är det angeläget att slutvärderingarna bli gjorda snarast
möjligt efter färdigställandet. Enligt gällande bestämmelser beträffande de statliga tertiär- och tilläggslånen kommer nämligen, som ovan nämnts, varje tidsutdräkt att medföra belastning å företagets ekonomi. En snar slutvärdering är
även motiverad av att kreditivräntan för närvarande är högre än tertiärlåneräntan och den räntekostnad för underliggande lån, som tack vare den statliga
räntegarantien i samband med tertiärbelåningen i realiteten kommer att utgå.
För att i möjligaste mån eliminera de olägenheter ur ekonomisk synpunkt, som
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bero på svårigheterna för de större byggnadsföretagarna att snabbt kunna få
sina slutvärderingar gjorda, har bostadsstyrelsen efter överläggningar med fastighetskontoret förklarat sig beredd att verkställa slutvärderingar etappvis utan
uppehållande av tidigare krav, att samtliga byggnader, som betjänas av en och
samma panncentral och därför betraktas som ett låneobjekt, skall slutvärderas
och belånas på en gång, sedan kostnaderna för samtliga byggnader föreligga. Den
möjlighet till etappvis slutvärdering och belåning, som sålunda förelegat, synes
föreningen emellertid med hänsyn till den tillämpade organisationen på de olika
byggnadsplatserna icke ha kunnat begagna sig av.
Det må dock i berörda sammanhang omnämnas, att den ifrågavarande etappvisa slutvärderingen av större byggnadsobjekt, som bostadsstyrelsen medgivit, i
fortsättningen torde komma att omöjliggöras genom av statsmakterna nyligen utfärdade ändrade direktiv beträffande hyresberäkningen i nyproducerade byggnader. Enligt dessa direktiv skall i fortsättningen hyran bestämmas för varje
speciellt hus och får icke, såsom i den etappvisa belåningen, bestämmas till den
genomsnittshyra, som framräknas på grundval av de olika deletappernas hyror.
Detta skulle innebära att olika hyror komme att bli gällande inom invidliggande
hus, vilket knappast kan vara godtagbart vare sig ur praktiska eller psykologiska
synpunkter. På grund härav torde i fortsättningen möjligheten av etappvisa slutvärderingar knappast komma i tillämpning beträffande här åsyftade större byggnadsprojekt. Det måste därför anses angeläget, att bostadsföreningen Hyreshus
— liksom övriga dylika större byggnadsproducenter — vidtager åtgärder för att
företaget i fortsättningen utan längre tidsutdräkt kan erhålla slutvärdering å
sina byggnadsprojekt.
Vad härefter gäller frågan om den nuvarande produktionsformens effektivitet
torde det i nu förevarande sammanhang närmast ha åsyftats att erhålla besked
om huruvida de byggnadsresultat, som bostadsföreningen Hyreshus uppnått,
kunna anses tillfredsställande vid jämförelse med de resultat, som andra byggnadsföretagare kunna redovisa för jämställda objekt. Kontoret vill till en början,
såsom kontoret förut i olika sammanhang hävdat, framhålla, att jämförelser
mellan av olika företagare uppförda byggnadsprojekt merendels äro mycket
vanskliga att göra, då förhållandena i olika hänseenden oftast utvisa skillnader,
som försvåra dylika jämförelser. Även om korrigeringar vidtagas för att objekten
skola bli jämförbara, torde dock knappast några fullt tillförlitliga och rättvisande
jämförelser kunna åvägabringas, bland annat med hänsyn till svårigheten att
finna helt objektiva metoder för berörda korrigeringar.
Enligt fastighetskontorets mening skulle dock frågan kunna tillfredsställande
belysas genom en redovisning av de av bostadsföreningen uppnådda byggnadsresultaten samt genom ett bedömande av huru dessa resultat ställa sig i förhållande till vad som enligt vunnen erfarenhet kan anses normalt för bebyggelse,
som uppförts under motsvarande tid och som i övrigt kan anses i huvudsak
jämförbar. En dylik jämförelse försvåras dock genom att — såsom förut fram-
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hållits — endast de tvenne första av föreningens byggnadsobjekt blivit slutvärderade, varför man sålunda allenast för dessa har tillgång till exakta och definitiva
siffror. För övriga objekt torde man tills vidare nödgas räkna med de av föreningen själv med ledning av räkenskaperna gjorda, senaste kalkylerna. En på
sådant sätt gjord redovisning av föreningens hittills färdigställda bostadsobjekt
utvisar följande.

Område

Byggnadsår

Genomsnittlig lä genhetsyta
exkl.
till-.

Hyreskostnad
Antal
(exkl. allt
lägen. bränsle,
heter
inkl. trappexkl.
städn.)
tillefter avdrag av
rum
b
alla subv.
TUM
kr/kvm
kvm
,

Byggnadskostnader

Totalt

Per

kbm

Per
kvm
lägenhetsyta

Hyra för
lokaler
av
bostadshyror

S/ utvärderade.

Hökarängen . . . .

1947—

96

67,8

26: 05

2,970,000

91: 05 422: 62

17,69

NV Kärrtorp . . . .

1948
1948—
1950

328

65.1

29:20

9,400,000 1 90: 95 1 410: 63

14.37

396

64,2

32: 36

16,750,000 125: 28 580: 29

18,08

310

61,4

34: 55

14,000,000 142: 07 648: 60

18,01

303

60,8

32: 27

12,500,000 136: 04 618: 86

14,82

Enligt företagets
kalkyler.
Nytorp
Blackeberg
SÖ Kärrtorp . . .

1950—
1952
1950—
1952
1951—
1952

1 Exkl. delkostnad för panncentral, vilken kostnad kan beräknas till cirka 5 kronor
per kbm och cirka 20 kronor per kvm lägenhetsyta.

Vid jämförelse med de byggnadskostnader och hyror, som genomsnittligt gällt
för samtidigt uppförda bostadshus av motsvarande standard och karaktär, kan '
föreningen Hyreshus' ovan redovisade resultat anses fullt tillfredsställande beträffande de båda företag, Hökarängen och nordvästra Kärrtorp, där slutvärdering
föreligger. I båda dessa fall torde byggnadskostnader och hyror ligga ungefär i
paritet med bostäder av samma klass, uppförda vid samma tid. För övriga objekt,
där slutvärdering ännu ej föreligger, kunna några säkra omdömen nu ej lämnas,
men, såvitt nu kan bedömas, ligga resultaten såväl för Nytorp som sydöstra Kärrtorp inom den ram, som kan anses normal för vid motsvarande tid uppförda
bostadskomplex. Däremot måste kontoret tills vidare ställa sig tveksamt beträffande Blackeberg. Den redovisade kostnaden för detta objekt synes förhållandevis hög. Något säkert omdöme härom kan kontoret icke nu avgiva, då vid utbyggnaden av Blackeberg vissa speciella svårigheter på arbetsmarknaden medfört ökade byggnadskostnader och slutsiffror för andra företag därstädes hittills
endast föreligga i begränsad omfattning.
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För bedömande av effektiviteten av bostadsföreningens bostadsproduktiva
verksamhet synes en granskning även böra ske av de byggnadsobjekt, som föreningen såsom entreprenör uppfört på löpande räkning åt Sociala Bostadsaktiebolaget Västertorp samt Aktiebolaget Stockholmshem. Ifrågavarande byggnadsobjekt äro redovisade i nedanstående sammanställning.

Område

Byggnadsår

GenomAntal snittlägen- hg läheter genhetsyta

Hyreskostnad
(exkl. allt
bränsle,
inkl. trappstädn.)
efter avdrag av
alla subv.
kr/kvm

Byggnadskostnader

Totalt

Per
kbm

Per
kvm
lägenhetsyta

Hyra för
lokaler
i % av
bostadshyror

För Sociala Bostads AB Västertorp.
Slutvärderat.
Västertorp 1 (Skidbindslet 1, Lappkastet 1)

1948—
1950

126

56,3

28: 38

1949—
1951

115

67 ,9

33: 36

129

57,1

167

37,7

3,451,250

92: 80 437: 20

16,22

Enligt av husbyggn.
del, tillstyrkt slutvärde.
Västertorp 2 (Skidbacken 1)

1

4,125,000 119: 70 512:

—

4,54

För AB StockIi olm s hem.
Enligt senaste kalkyler.
Solberga (Mockaskon okt. 50—
1, Kängan 1, Sna- okt. 51
belskon 1, Ridstöveln 1)
okt. 51—
Kv. Hanen
dec. 52

2

33: 50

4,550,000 2 121: — 595: —

15,22

43:79

5,200.000 4 170: — 4 820: —

0,88

Häri ingår cirka 40.000 kronor för beräknade extra grundläggningskostnader.
Hyran beräknad för Stockholmshems samtliga fastigheter inom området.
Exkl. delkostnad för panncentral, vilken kostnad kan beräknas till cirka 5 kronor
per kbm och cirka 20 kronor per kvm lägenhetsyta.
4 Exkl. delkostnad för panncentral, vilken kostnad i detta fall har beräknats till cirka
kronor 2: 50 per kbm och cirka 10 kronor per kvm lägenhetsyta.
1

2

Såsom i tabellen redovisats har även beträffande ifrågavarande byggnadsprojekt endast en mindre del varit föremål för slutvärdering. Definitiva siffror
föreligga sålunda endast för det under åren 1948-1950 uppförda projektet i
kvarteret Skidbindslet m. fl. i Västertorp, medan slutvärderingen för det under
åren 1949-1951 uppförda bostadsbygget i kvarteret Skidbacken endast varit
föremål för behandling hos förmedlingsorganet men icke hos bostadsstyrelsen.
3-1204

53
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Det förstnämnda projektet synes ha givit ett tämligen tillfredsställande resultat,
medan bostadsbyggnaderna i kvarteret Skidbacken, utgörande fyra s. k. stjärnhus
i 7-8 våningar, måste anses ha blivit förhållandevis dyra. Här kan jämförelse
erhållas med fyra intilliggande, av enskilda företagare uppförda liknande bostadshus. Denna jämförelse utvisar följande.
Fastighet : Skidbacken 1 Skidspåret 2 Skidspåret 3 Skidspåret 4 Skidspåret 5
Företag:

Entreprenör
Arbetstillstånd
Byggnadstid enligt lånehandlingar
Objektets omfattning
Antal lägenheter
Antal rumsenheter
Genomsnittlig lägenhetsyta
Av förmedlingsorganet
tillstyrkt byggnadskostnad per kvm lägenhetsyta

Sociala Bost. John MattsAB Västerson
torp
—

Hyreshus
9 /9

1949

9 /9

1949

Vii 1949—
1 /8 1950

4 stjärnhus
i 7-8 vån.

1 stjärnhus
i 6 vån.

67,9

512:

—

Lokalhyror i % av bostadshyror

4,5

Hyreskostnad (exkl. allt
bränsle, inkl. trappstädning) efter avdrag
av alla subventioner

33: 36

I. Sjölander John Mattsson

—

okt. 1949—
febr. 1951

115
391

I. Sjölander

9 /9

1 /11

h1/

—

1949
1949—

8 /2

1 /9

—

1950

1950—
1950

1 /12

1 stjärnhus
i 6 vän.

1 stjärnhus
i 6 vån.

11 /2

1 /3

1950

1950—
1950

81 /12

1 stjärnhus
i 6 vån.

25
89

24
86

24
84

25
87

70,4

70,9

66,8

66,6

426:

—

0

29: 71

434:

—

452:

0,6

29: 71

—

1,0

32: 01

441: 50
0

30: 98

Medeltal 30: 60

De oförmånligare siffrorna för de av bostadsföreningen Hyreshus uppförda
bostadshusen kunna ännu icke i detalj klarläggas. Delvis torde dock det sämre
resultatet kunna förklaras av att nämnda byggnader färdigställdes något senare
än de övriga byggnaderna och att de förra därför kommo att i större utsträckning beröras av den kraftiga kostnadsstegring, som inträdde under 1950 och
1951. Vidare torde byggnadskostnaderna ha påverkats av att föreningen vid
gjutningen av tre av berörda höghus försöksvis begagnade en för bostadsbyggande
då ej fullt utexperimenterad glidform.
Vad beträffar de åt Aktiebolaget Stockholmshem uppförda bostadshusen i Solberga och kvarteret Hanen kunna, i avvaktan på fastställandet av slutliga kostnader, några säkra omdömen icke fällas om de därvid uppnådda resultaten. Av
de redovisade, senast kalkylerade siffrorna synes dock framgå, att byggnaderna
blivit förhållandevis dyra. Vid ett bedömande av byggnadskostnaderna för det
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i kvarteret Hanen uppförda höghuset bör emellertid bland annat beaktas, att
byggnaden endast inrymmer smålägenheter, vilket givetvis medför en högre
medelkostnad per kvm lägenhetsyta.
Bostadsföreningen Hyreshus' första byggnadsobjekt lämnade, såsom också ovan
redovisade uppgifter visa, ett mycket gott resultat. Till en början torde emellertid alltför vittgående slutsatser ha dragits av detta föreningens första resultat,
som främst ansågs bero på den form, som föreningen använde för sin bostadsproduktion, d. v. s. egetregibyggande. En jämförelse med andra, samtidigt uppförda bostadsobjekt visar dock, att de lägre byggnadskostnaderna och hyrorna
inom föreningens bostadsbyggnader i Hökarängen i huvudsak få sin förklaring
av den förhållandevis stora genomsnittliga lägenhetsytan inom föreningens ifrågavarande bostadskomplex och den förhållandevis stora omfattningen därstädes av
uthyrningslokaler. Oavsett dessa förhållanden måste resultaten av särskilt de
första av föreningens bostadsprojekt anses mycket tillfredsställande. Ä andra
sidan kan konstateras, att den fortsatta produktionen icke varit lika framgångsrik, och föreningen torde icke för sina senare byggnadsobjekt kunna redovisa
några särskilt gynnsamma resultat. Att döma av de utav föreningen framlagda
kalkylerna synes speciellt den nyligen avslutade produktionen i Blackeberg
— men även en del av dess byggnadsuppdrag åt andra företag — komma att ge
förhållandevis sämre resultat. Utan en mycket ingående undersökning torde det
icke vara möjligt att närmare klarlägga orsakerna till denna utveckling. Förkalkylerna för byggnadsprojekten äro nämligen icke så upplagda och detaljerade,
att det vid en efterkontroll är möjligt att konstatera skiljaktigheterna i detalj
mellan de kalkylerade och de slutliga byggnadskostnaderna. Detta är givetvis
en betänklig brist, och det måste anses angeläget att en ändring i detta avseende
snarast kommer till stånd. Förkalkyleringen och bokföringen av byggnadskostnaderna böra ske så, att möjlighet föreligger att snabbt och utan omgång kunna
konstatera orsakerna till att ett byggnadsobjekt blivit dyrare än som kalkylerats.
Att ett byggande företag på detta sätt kan kontrollera sig själv samt vidtaga de
åtgärder, som äro möjliga och lämpliga med hänsyn till utfallet av en dylik fortlöpande efterkontroll, är givetvis av fundamental betydelse för en fortsatt gynnsam utveckling av verksamheten.
Om det sålunda på grund av berörda förhållanden icke är möjligt att närmare
klarlägga orsakerna till den till synes mindre goda utvecklingen av företagets
bostadsproduktiva verksamhet, torde det dock vara befogat att antaga att härtill
i icke ringa mån bidragit den kanske alltför snabba expansionen av företagets
nyproduktion. Svårigheter torde därvid ha uppstått för företagets ledning att
kunna ägna tillräcklig omsorg åt projektering och kalkylering, något som givetvis
blivit så mycket mer framträdande som företaget saknat större erfarenhet beträffande byggnadsverksamhet av den betydande omfattning, som kommit att
läggas på föreningen. Att så blivit fallet sammanhänger med att det under de
senaste åren vid vissa tillfällen endast genom ianspråktagande av alla tillgängliga
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resurser varit möjligt för staden att inom föreskriven tid utnyttja medgiven byggnadskvot och att det därvid blivit nödvändigt för de företag, som kunnat dirigeras
av staden, att påtaga sig större produktion än som ursprungligen avsetts eller
med mycket kort varsel igångsätta för senare påbörjande planerade byggnadsobjekt.
Ehuru enligt kontorets mening anledning finnes för företaget att i fortsättningen ägna skärpt uppmärksamhet åt kostnadsutvecklingen för dess produktion,
anser fastighetskontoret att fog finnes för det omdömet beträffande företagets
hittillsvarande byggnadsverksamhet, att den i stort sett givit tillfredsställande
resultat. Såsom stöd härför må bland annat åberopas ett av husbyggnadsavdelningen nyligen gjort uttalande om föreningens verksamhet. I detta uttalande har
avdelningen, som inom kontoret på olika sätt haft den närmaste kontakten med
föreningen och dess byggnadsproduktion, framhållit, att föreningen beträffande
lägenheternas utformning hållit en klar och hög linje samt att företaget förtjänar
speciellt erkännande för sin strävan att variera lägenhetsbeståndet utan att göra
avkall på lägenheternas kvalitet. Beträffande byggnadernas standard har avdelningen framhållit, att material och dylikt i byggnaderna kan betecknas som minst
normal. Arbetena på de olika byggnadsplatserna ha, i den mån avdelningen
haft tillfälle bedöma detta, bedrivits rationellt med användande av de modernaste
byggnadsmetoder och hjälpmedel, ofta av helt nytt slag. Avdelningen framhåller,
att särskilt det kvalificerade byggnadsobjekt, som höghuset i kvarteret Hanen
utgjort, skötts på ett utomordentligt sätt. Avdelningens slutomdöme är, att föreningen väl handhaft sina byggnadsuppgifter och att densamma utgjort ett värdefullt inslag bland byggnadsföretagarna.
Vad föreningens fastighetsförvaltande verksamhet beträffar, innebär det vissa
svårigheter för kontoret att avgiva något säkert omdöme härom, bland annat på
grund av att företaget under relativt kort tid, och hittills i förhållandevis begränsad omfattning, bedrivit sådan verksamhet. Kontoret har emellertid intrycket, att icke tillräcklig uppmärksamhet ägnats denna del av verksamheten,
varför vissa brister nog måste anses ha vidlådit förvaltningsarbetet. Bland annat
synes en viss oklarhet ha rått i fråga om befogenheterna för de olika avdelningarna, vilket förhållande haft till följd splittring av ansvaret för vissa lokalupplåtelser jämte i samband därmed förekommande uppgörelser beträffande inrednings- och andra arbeten. Vidare torde den för boendekostnaderna viktiga
tillsynen av bränsleförsörjningen inom bostadskomplexen ha varit mindre effektiv.
Den av fastighetsnämnden beslutade utredningen angående bostadsföreningen
Hyreshus avsåg även en undersökning av föreningens organisation. Såsom kontoret ovan redan framhållit torde föreningens organisation på grund av den
snabba utvecklingen av verksamhetens omfattning icke hunnit helt anpassa sig
efter den vidgade ramen. Detta synes bland annat ha gällt ledningen av verksamheten, som synes ha varit splittrad på alltför många händer. Föreningens
styrelse hade emellertid upptagit denna angelägenhet till övervägande redan
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innan frågan om stadens övertagande av företaget blev aktuellt. Denna omprövning av organisationsfrågan ledde till beslut om inrättande av en särskild befattning som verkställande direktör hos föreningen, vilken tjänsteman — som
skulle vara heltidsanställd — skulle under styrelsen svara för den direkta ledningen av verksamheten. Till denna post har styrelsen nyligen utsett ordinarie
innehavare. Enligt vad kontoret inhämtat kommer under dennes ledning hela
frågan om organisationen av föreningens verksamhet att upptagas till omedelbar
omprövning. Med hänsyn härtill torde skäl knappast föreligga för fastighetskontoret att nu närmare ingå på organisationsfrågan, som väl på grund av vad som
redan åtgjorts och ytterligare kan komma att vidtagas av föreningens styrelse
och verkställande direktör inom den närmaste tiden kommer att få en tillfredsställande lösning.
Den medverkan för genomförandet av de närmaste årens bostadsbyggnadsprogram, som måste förutsättas från kommunens sida, gör det enligt kontorets
mening önskvärt att bostadsföreningen Hyreshus' organisationsapparat även i
fortsättningen tages i anspråk för nyproduktionen av bostäder. Även med tanke
på den stimulation och sporre till fortsatt utveckling, som konkurrensen olika
kommunala företag emellan erbjuder, synes det motiverat, att föreningen beredes
tillfälle fortsätta sin byggnadsverksamhet. Kontoret förutsätter därför att ett övertagande av företaget från stadens sida icke skall medföra ett nedläggande av
föreningens bostadsproduktion utan att dess verksamhet även därefter skall bedrivas på sätt som hittills skett.
Vad själva organisationsformen för företaget efter dess övertagande av staden
beträffar, synes knappast något hinder föreligga för att bibehålla den nuvarande
föreningsformen. Enligt kontorets mening kan dock ifrågasättas, om det icke
vore lämpligare att därvid övergå till bolagsformen. Såsom föreningens verksamhet kommit att bedrivas måste nämligen benämningen bostadsförening anses
missvisande, då en bostadsförening väl vanligen uppför bostäder för sina medlemmar, medan Hyreshus' produktion gäller vanliga hyreslägenheter, vartill hyresgästerna anvisas av bostadsförmedlingen bland bostadssökande i allmänhet. Kontoret vill därför föreslå, att föreningen i samband med stadens övertagande av
densamma ombildas till aktiebolag, vilken organisationsform samtliga övriga kommunala bostadsproducerande företag ha. Fastighetsnämnden synes sålunda böra
utverka stadsfullmäktiges bemyndigande att vidtaga erforderliga åtgärder för
bildande av berörda bolag i samband varmed föreningen bör upplösas. Liksom
gäller i andra liknande fall synes drätselnämnden böra representera staden vid
bolagsstämmorna, varvid dock med hänsyn till verksamhetens art ledamöterna i
styrelsen böra nomineras från fastighetsnämnden.
Enligt de bestämmelser, som gälla för den statliga tertiärbelåningen till allmännyttiga bostadsföretag, skall föreningens andelskapital, som för närvarande
uppgår till 15,000 kronor, ökas så, att detsamma motsvarar minst 1/2 % av det
av föreningen förvaltade fastighetskapitalet. Då detta vid senaste årsskiftet ut-
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gjorde omkring 75 miljoner kronor, skulle andelskapitalet sålunda nu behöva
uppgå till omkring 375,000 kronor. Med hänsyn till att fastighetskapitalet successivt ökar vartefter föreningen uppför ytterligare byggnader, synes dock staden
vid övertagandet av företaget lämpligen böra öka grundkapitalet till 1/2 miljon
kronor. Kontoret vill därför föreslå, att aktiekapitalet i det av kontoret förordade nya bolaget fastställes till 500,000 kronor och att hemställan göres hos
stadsfullmäktige om anvisande av nämnda belopp för inlösen av bostadsföreningens andelar i samband med föreningens upplösning samt för tecknande av
aktiekapitalet i det föreslagna nya bostadsbolaget. Kontoret förutsätter härvid,
att de inlösta andelarna genom bestämmelse vid bolagsbildningen skola berättigas
erhålla aktier i bolaget till samma belopp.
Mot fastighetsnämndens beslut har reservation anförts av herr Lind av
det innehåll, som framgår av bilagda protokollsutdrag (Bilaga 2).

Sedan ärendet remitterats till drätselnämnden, har kammarkontoret
i ett den 15 juni 1953 avgivet tjänsteutlåtande tillstyrkt en kommunalisering i aktiebolagsform av Bostadsföreningen Hyreshus' verksamhet, varvid dock närmare undersökning borde göras om fördelarna för staden av
att bostadsföreningens rörelse inordnades under något av de redan befintliga fastighetsaktiebolagen Hasseln eller Brunkhuvudet eller ock eventuellt
övertoges av ett genom sammanslagning av dessa bolag nybildat företag.
Det borde under hänsynstagande härtill uppdragas åt fastighetsnämnden
att i samråd med stadsjuristen vidtaga dispositioner för överförande av
föreningens verksamhet i kommunal bolagsform. I övrigt har kammarkontoret tillstyrkt fastighetsnämndens framställning samt föreslagit, att
det begärda anslaget å 500,000 kronor skall utgå av lånemedel med 30 års
amorteringstid.
Kammarkontorets tjänsteutlåtande är av följande huvudsakliga lydelse.
Av handlingarna framgår, att bostadsföreningen Hyreshus enligt sina stadgar
har till uppgift att under samverkan med och tillsyn av Stockholms stads fastighetsnämnd bedriva viss byggnadsverksamhet och att fastighetsnämnden tillförsäkrats ett avgörande inflytande i föreningens styrelse. De av föreningen producerade lägenheterna ställas genom den kommunala bostadsförmedlingen till den
bostadssökande allmänhetens förfogande. Bostadsföreningen Hyreshus har blivit
erkänd såsom allmännyttigt bostadsföretag och har erhållit statliga lån i den
för sådana företag gällande ordningen. Detta innebär, att föreningen av statsmedel skall kunna erhålla tertiärlån inom 100 % av godkänd byggnadskostnad.
Enligt beslut av stadsfullmäktige har fastighetsnämnden bemyndigats att till allmännyttiga bostadsföretag utlämna byggnadskreditiv intill 100 % av byggnadskostnaderna.
På grund av att föreningens byggnadsverksamhet efter hand ökat i omfattning
och då andelsägarnas kapitalinsats redan från början var begränsad uppfyller
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föreningen numera icke bostadsstyrelsens krav att det egna kapitalet skall utgöra
omkring 0,5 % av fastighetsbeståndets värde. Enligt föreningens bokslut per
den 31 december 1952 uppgå de nedlagda byggnadskostnaderna till omkring 75
miljoner kronor. Vid tillämpning av den av bostadsstyrelsen angivna principen
skulle det egna kapitalet utgöra omkring 375,000 kronor. Föreningens andelskapital utgör dock för närvarande blott 15,000 kronor.
Därest icke en egen kapitalinsats i bostadsföreningens byggnadsverksamhet
kommer till stånd i sådan omfattning, att det av bostadsstyrelsen uppställda kravet tillgodoses, torde det icke vara att räkna med att föreningen längre skall
kunna komma i åtnjutande av det statliga stöd för bostadsproduktionen som
normalt lämnas allmännyttiga bostadsföretag. Detta skulle få till följd att föreningen, som nu kan räkna med statliga tertiärlån inom 100 % av byggnadskostnaden, skulle få sina möjligheter att erhålla sådana lån begränsade till att ligga
inom 85 % av kostnaden. Enligt gällande ordning förskjuter Stockholms stad i
avvaktan på erforderliga lån föreningens byggnadskostnader till 100 % i form
av byggnadskreditiv. Om föreningen icke skulle erhålla statliga tertiär- och tillläggslån efter de grunder som gälla för allmännyttiga bostadsföretag, skulle den
situationen kunna uppstå, att staden finge definitivt bestrida hela det kreditbehov för föreningen, som ligger över 85 %. Med utgångspunkt från den i 1952
års bokslut för föreningen redovisade totala byggnadskostnaden om runt 75 miljoner kronor skulle en på staden fallande toppbelåning mellan 85 och 100 %
kunna beräknas hålla sig i storleksordningen 10 miljoner kronor. Det nu ifrågasatta kapitaltillskottet från staden om 500,000 kronor får sålunda jämföras med
omfattningen av den kommunala lånefinansiering av byggnadsproduktionen, som
eljest torde vara att räkna med.
Ur stadens synpunkt får det anses föreligga ett klart intresse av att det egna
kapitalet i bostadsföreningens Hyreshus hålles vid sådan nivå, att statliga stödåtgärder för bostadsproduktionen även i fortsättningen kunna påräknas efter de
regler, som gälla för allmännyttiga bostadsföretag. Enligt vad som från fastighetskontorets sida upplysts kan den härför erforderliga ytterligare kapitalinsatsen icke påräknas från de nuvarande andelsägarnas sida. Med hänsyn härtill
och då staden redan nu — i anslutning till de åtaganden som kommun har att
ikläda sig vid förmedlingen av de statliga lånen — i betydande utsträckning
ekonomiskt engagerat sig i bostadsföreningen Hyreshus' verksamhet, anser kammarkontoret sig icke böra resa någon principiell invändning mot att staden nu
tillskjuter det ytterligare kapital, som erfordras för att uppfylla bostadsstyrelsens
föreskrift.
I fastighetsnämndens handlingar har icke närmare angivits, från vilken tidpunkt staden skulle övertaga bostadsföreningens tillgångar och skulder. Fastighetskontorets analys av föreningens ekonomiska status har skett med utgångspunkt från föreningens bokslut för år 1952. Som ett allmänt omdöme har kontoret uttalat att, även om föreningens likviditet tid efter annan blir ansträngd,
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den ekonomiska ställningen dock får anses tillfredsställande. Därvid har dock
den viktiga inskränkningen gjorts, att kontoret reserverat sig för den eventualiteten att de byggnadskostnader, som i balansen redovisats för färdigställda,
ännu ej slutvärderade nybyggnader, icke komme att i sin helhet godtagas vid
kontorets och bostadsstyrelsens värderingar.
Det egna kapitalet i bostadsföreningen Hyreshus uppgår vid utgången av år
1952 till 20,000 kronor, varav 15,000 kronor i andelskapital och 5,000 kronor i
reservfond. De i bokslutet redovisade övriga fonderna utgöras dels av avsättningar för att täcka framtida kostnader för fastighetsreparationer och dels av
värdeminskningsfonder, som äro korrigeringsposter till tillgångsvärden å balansens aktivsida. Dessa fonder representera sålunda icke någon reell förmögenhet hos föreningen. Bokföringsvärdet av icke slutvärderade objekt uppgick den
31 december 1952 till över 62 miljoner kronor. Med hänsyn härtill kan vid slutvärderingen av byggnaderna även en relativt obetydlig avvikelse från de bokförda värdena få en avgörande inverkan på föreningens reella kapitalställning.
Bortsett från den del, som enligt vad av fastighetskontorets utlåtande framgår tillfälligt finansierats av kortfristiga skulder, förskjutas byggnadskostnaderna emellertid i första hand med ianspråktagande av byggnadskreditiv från staden. Därest
de bokförda byggnadskostnaderna icke skulle helt godkännas vid den slutliga
värderingen, torde därför — med hänsyn till föreningens ringa egna kapital —
överskjutande del under alla förhållanden komma att få bestridas av staden. Ur
denna synpunkt synes sålunda ett överförande till staden av äganderätten till
den icke slutvärderade byggenskapen i realiteten knappast innebära någon ökad
ekonomisk risk för staden.
Fastighetskontoret har vid sin analys av föreningens balansräkning sökt att
kritiskt granska de där upptagna tillgångs- och skuldposterna. Som regel synes
därvid de av föreningen redovisade värdena ha lämnats utan erinran. Beträffande vissa tillgångsposter såsom diverse fordringar för byggnadsuppdrag om
sammanlagt runt 105,000 kronor, diverse övriga fordringar om 307,000 kronor
och vissa interimistiska poster om 158,000 kronor har fastighetskontoret dock
avstått från att göra något uttalande om huru säkra fordringarna kunna anses
vara. I fråga om ett till runt 260,000 kronor bokfört materiallager har kontoret
med stöd av expertutlåtande uttalat, att värdet bör nedskrivas med 20,000 kronor. En sådan nedskrivning av värdena i 1952 års bokslut skulle i enlighet med
vad kammarkontoret ovan anfört rörande föreningens kapitalställning få till följd,
att såväl hela andelskapitalet om 15,000 kronor som bostadsföreningens reservfond om 5,000 kronor skulle konsumeras.
Det skulle måhända i och för sig kunna anses önskvärt, om en kommunalisering av bostadsföreningen Hyreshus' verksamhet kunde ske i sådana former, att
det vid övertagandet av föreningens tillgångar i fastigheter och pågående byggenskap vore möjligt att undvika de ekonomiska risker, som i viss mån äro förenade med att även övertaga föreningens samtliga omsättningstillgångar och rör-
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liga skulder. Detta skulle då kunna ske på så sätt att staden i första hand vidtoge åtgärder i syfte att bilda ett kommunalt aktiebolag, avsett att fortsätta Bostadsföreningen Hyreshus' verksamhet. Det nybildade bolaget skulle därefter
genom köp från föreningen övertaga färdigställda fastigheter och pågående
byggenskap, samtidigt som det nya bolaget iklädde sig betalningsskyldighet för
de på objekten belöpande fasta lånen och kreditivskulderna. Därjämte kunde
bolaget från föreningen övertaga de tillgångar i form av maskiner, inventarier,
materialier etc., som vore behövliga för den fortsatta verksamheten. Enligt vad
kammarkontoret erfarit torde dock praktiska förutsättningar icke föreligga för
att genomföra en uppgörelse med föreningen efter de linjer, som av kontoret nu
skisserats. Då staden därjämte redan nu kan anses bära det yttersta ansvaret
för föreningens ekonomi, anser kammarkontoret sig icke böra motsätta sig, att
samtliga föreningens tillgångar och skulder enligt reviderat bokslut överföras
till staden i samband med kommunaliseringen.
Enligt fastighetsnämndens förslag skulle det nya kommunala bostadsbolaget
tillskapas genom att bostadsföreningen Hyreshus ombildas till aktiebolag. En
nybildning av aktiebolag kan beräknas medföra vissa kostnader i samband med
registreringen. Staden har genom beslut av stadsfullmäktige år 1948 (utl. 271
och 386) i samband med förvärv av vissa fastigheter å Norrmalm övertagit samtliga aktier i fastighetsaktiebolaget Hasseln och Brunkhuvudet. Det bör enligt
kammarkontorets mening närmare undersökas, om det är möjligt att vinna praktiska och ekonomiska fördelar för staden genom att låta kommunaliseringen av
bostadsföreningen Hyreshus' verksamhet ske i den formen, att rörelsen inordnas
under något av dessa befintliga bolag eller eventuellt övertages av ett genom sammanslagning av dessa bolag nybildat företag. Det bör uppdragas åt fastighetsnämnden att i samråd med stadsjuristen vidtaga de praktiska dispositioner, som
med beaktande av nu angivna synpunkter kunna vara påkallade för att i kommunal bolagsform överföra bostadsföreningen Hyreshus' verksamhet.
Beträffande föremålet för det nya kommunala bostadsbolagets verksamhet har
fastighetsnämnden i likhet med fastighetskontoret utgått från att bolaget tills
vidare skall fortsätta den av Bostadsföreningen Hyreshus bedrivna bostadsproducerande verksamheten. Kammarkontoret finner det antagligt, att en sådan ordning kan vara påkallad åtminstone under de närmaste åren. Huruvida bolagets
rörelse därefter bör begränsas till att omfatta enbart fastighetsförvaltning eller
eventuellt helt upphöra torde få upptagas till övervägande längre fram. I fastighetsnämndens handlingar har lämnats en relativt utförlig redogörelse för gjorda
iakttagelser rörande bland annat bostadsföreningen Hyreshus' produktionskostnader och produktionsapparatens effektivitet. Ärendet torde i denna del icke
påkalla några särskilda kommentarer från kammarkontorets sida. Det är givetvis att förutsätta, att de av fastighetsnämnden anförda synpunkterna vinna vederbörligt beaktande vid driften av det nya kommunala bostadsbolaget.
Kammarkontoret har icke någon invändning mot storleksordningen av den av
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fastighetsnämnden i ärendet föreslagna kapitalinsatsen från staden om 500,000
kronor. Anslaget bör utgå av 30-åriga lånemedel. Kungl. maj :ts tillstånd till upplåningen erfordras.
Med överlämnande och åberopande av kammarkontorets tjänsteutlåtande har drätselnämnden vid sammanträde den 16 juni 1953 beslutat
tillstyrka fastighetsnämndens framställning på sätt kammarkontoret förordat.
Herr Grandien har låtit anteckna till drätselnämndens protokoll, att han
ansåge, att det redan nu bort tagas under övervägande att avveckla bolagets bostadsproducerande verksamhet.

Borgarrådsberedningen, har tillstyrkt fastighetsnämndens framställning
i enlighet med drätselnämndens förslag.
Inom beredningen har borgarrådet Agrenius gjort följande särskilda

uttalande.
Föreningens innehav av helt eller delvis avslutade bostadshus uppgår till ett
värde av omkring 75 miljoner kronor. När det gäller det riskbärande toppkapitalet upp till 100 %, ha de redan belånade objekten finansierats med allmänna
medel, för vilka staden på grund av föreningens egenskap av s. k. allmännyttigt
företag i sista hand torde ha ansvaret. Härtill kommer, att staden för närvarande hos föreningen ligger ute med cirka 40 miljoner kronor i byggnadskreditiv, som till stor del icke kunna frigöras, förrän ett kapitaltillskott av 500,000
kronor sker. Det torde icke vara möjligt att åstadkomma detta på annat sätt än
genom en insats av staden. Särskilt med hänsyn till den aktuella situationen
på lånemarknaden är det angeläget att så sker. Det synes då heller icke rimligt,
att utomstående personer i kraft av det i förhållande till ovannämnda belopp
försvinnande lilla andelskapitalet av 15,000 kronor utöva ett avgörande inflytande
på ett företag, där staden har hela det ekonomiska ansvaret. Ehuru jag hyser
den uppfattningen, att antalet kommunalägda bostadsföretag icke bör ökas, vill
jag av anförda skäl dock icke motsätta mig, att Bostadsföreningen Hyreshus
u. p. a. övertages.
De i förhållande till annan produktion låga byggnadskostnader, som ställdes
i utsikt när företaget år 1946 började sin verksamhet, ha icke infriats. Något
skäl att bibehålla föreningens byggnadsverksamhet i egen regi och på entreprenad finnes icke. Jag instämmer därför i den reservation, som i fastighetsnämnden avgivits av herr Lind. Om det från början uttalas, att den byggande
verksamheten skall avvecklas vid övertagandet, påtager sig staden heller icke
något ansvar för den personal, som är sysselsatt med detta.

Stadskollegiet biträder borgarrådsberedningens ståndpunkt och hemställer,
att stadsfullmäktige måtte
dels bemyndiga fastighetsnämnden att i samråd med stads-
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kansliets juridiska avdelning vidtaga åtgärder i syfte att
genom ett kommunalt bostadsaktiebolag tills vidare fullfölja
Bostadsföreningen Hyreshus' u. p. a. verksamhet,
dels för erforderlig ytterligare kapitalinsats i verksamheten
anvisa fastighetsnämnden ett anslag av 500,000 kronor, att
utgå av lånemedel med 30 års amorteringstid,
dels hos kungl. maj :t anhålla om tillstånd att upplåna angivna belopp av 500,000 kronor,
dels ock uppdraga åt drätselnämnden att vid bolagsstämma
med det bolag, som för ändamålet kan komma att nybildas,
utöva stadens på aktieinnehavet grundade rösträtt.
Stockholm den 25 juni 1953.
A stadskollegiets vägnar :
YNGVE LARSSON
GÖSTA WENNSTRöM

Tor Löfquist

Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, Erik Johansson, Carl Albert Anderson, Twengström, Ljung, Knut Anderson,
Aastrup, C. W. Carlsson och fru Söderström ävensom herrar Stadig och
Ossbahr (de båda sistnämnda ersättare).
Borgarråden: Herrar Bergvall, Frank, Berglund, Agrenius, Mehr, Tomson
och Mårtens.

Reservation av herrar vice ordföranden Grandien och Ossbahr, vilka
ansett, att stadskollegiet bort uttala sig för en undersökning av möjligheterna att avveckla föreningens byggnadsverksamhet.
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Bilaga 1.
Bostadsföreningen Hyreshus u. p. a.
Balansräkning per den 31 december 1952.
Tillgångar:

Anläggningstillgångar.
Fastigheter :
Hökarängen
./. Redovisningsreserv

kr.
»

2,970,000: —
21,000: —

Byggnadskostnad
./. Värdeminskningsfond

kr.

2,949,000: —
81,244:73

NV Kärrtorp
./. Redovisningsreserv

kr.
»

9,400,000: —
65,460:22

Byggnadskostnad
./. Värdeminskningsfond

kr.
»

9,334,539: 78
171,515:28

Materialgård
./. Avskrivning

kr.

16,149: 65
16,148: 65

1:

Maskinverkstad
./. Avskrivning

kr.

19,570: 65
9,785:65

9,785: —

645,315:55
519,866: 55

125,449: —

238,166: 39
21,647: —

216,519:39

105,899: 64
91,384: 64

14,515: —

Maskiner, bodar, inventarier:
Maskiner och verkstadsinventarier
./. Avskrivningar

kr.

Bodar
./. Avskrivningar

kr.

Motorfordon
./. Avskrivningar

kr.

Andelar :
Bilägarnas Inköpsförening nom. 100 kronor
Andelsfören. Tallkrogstvätt nom. 50 kronor

2,867,755:27

9,163,024:50

—

kr.
2: —

Omsättningstillgångar.
Pågående byggnadsarbeten:
Nytorp
Blackeberg
Sö Kärrtorp
Bagarmossen N
Bagarmossen S
Bagarmossen Sö 1
Bagarmossen Sö II
Bagarmossen radhus
Hässelby
Skyddsrum, Hökarängen
Skyddsrum, NV Kärrtorp

kr. 16,315,670:50
» 13,490,084: 54
» 12,094,552: 87
» 11,943,267: 21
»
6,997,673: 97
»
1,507,786: 20
»
1,533: 69
»
41,433:53
»
3,986: 60
»
41,258: 86
»

47,633: 08 62,484,881: 05
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Skidbacken: total kostnad
Erhållna ersättningar
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kr.
./. »

3,849,509: 05
3,847,866: 15

1,642:90

Solberga: total kostnad
Erhållna ersättningar

kr.
/ »

3,716,626:94
3,687,196: 76

29,430: 18

Hanen: total kostnad
Erhållna ersättningar

kr.
/ »

2,430,216: 87
2,355,634: 74

74,582: 13

Material:
Materiallager å materialgård
Verktygslager å verkstad
Lager och verktyg, smedjan

kr.
»
»

260,798: 42
4,621: 07
3,253: 95

Fordringar, bank, postgiro och kassa:
Depositionsavgifter
Diverse fordringar
Diverse interimistiska poster
Checkräkningar
Spärrat tillgodohavande
Postgiro
Kassa

kr.
»
»
»
»
»
»

4,400: —
307,865: 39
158,204: 05
184,658: 58
75,000: —
161,434: 68
1,431:87

Kronor 76,149,255: 43

Skulder:
Eget kapital och fonder.
Andelskapital
Reservfond
Reparationsfonder, Hökarängen
, NV Kärrtorp

kr.

Värdeminskningsfond för ej slutredovisade byggen:
kr.
Nytorp
Blackeberg
Sö Kärrtorp

15,000:
5,000 :
12,446 :
26,736:

—
—
50
19

90,228: —
65,332: —
30,015: —

59,182:69

185,575:

—

Långfristiga skulder: fastighetslån.
Hökarängen
NV Kärrtorp
Nytorp
Blackeberg

kr. 2,938,380: 85
»
9,394,515: 01
»
6,018,000: —
» 11,083,700:— 29,434,595:86

Kortfristiga skulder: byggnadskreditiv.
Nytorp
Blackeberg
Sö Kärrtorp
Bagarmossen N
S
»
Söl
»

kr. 9,982,000: —
1,516,300: —
»
» 11,520,000: —
» 11,135,000: —
»
4,915,000: —
»
390,000: — 39,458,300: —
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Övriga kortfristiga skulder.

Källskatteskuld
Införselskuld
Hyresdepositioner
Diverse skulder
interimistiska poster

kr.

1952 års vinst

560,728: —
141:18
67,553: 11
5,361,685: 81
1,019,569: 49

7,009,677: 59

kr.

1,924:29

Kronor 76,149,255: 43
Ställda panter:
Fastighetsinteckningar
Svenska Arbetsgivareföreningen
Svenska Byggnadsindustriförbundet

kr. 78,303,080: —
»
203,400: —
»
20,000: —

Bilaga 2.
Utdrag av
Protokoll, hållet vid Stockholms stads fastighetsnämnds sammanträde den 19 maj 1953.

§ 3.
Jämlikt fastighetsnämndens beslut den 19 augusti 1952 (§ 7) och sedan samråd i ärendet sedermera ägt rum med nämndens ordförande, hade fastighetskontoret i tjänsteutlåtande (nr 181) den 11 maj 1953 framlagt verkställd utredning rörande Bostadsföreningen Hyreshus' u. p. a. ekonomiska ställning, den
nuvarande produktionens effektivitet samt hur föreningens hittillsvarande organisation fungerat; och hemställde kontoret på anförda skäl, att nämnden ville
hos stadsfullmäktige anhålla dels om bemyndigande att vidtaga erforderliga åtgärder för bildande av ett nytt kommunalt bostadsföretag, avsett att övertaga
Bostadsföreningen Hyreshus' u. p. a. tillgångar och skulder samt att fullfölja dess
verksamhet, dels om anvisande åt nämnden av ett anslag å 500,000 kronor, att
användas för inlösen av föreningens andelskapital samt för tecknande av aktiekapitalet i det föreslagna nya bostadsbolaget, dels ock om uppdrag för drätselnämnden att vid bolagsstämmor med berörda bolag svara för stadens aktier.
Vid sammanträde den 12 maj 1953 (§ 6) hade nämnden beslutat bordlägga
detta ärende.
Då det nu återupptogs till behandling uppkom överläggning, varunder yrkanden framställdes dels, av herr ordföranden, att nämnden måtte besluta i enlig-
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het med kontorets hemställan, dels ock, av herr Lind, att nämnden måtte besluta bifalla kontorets hemställan, dock under förutsättning att det föreslagna nya
kommunala företaget i framtiden icke komme att bygga i egen regi eller åtaga
sig entreprenader utan endast finge till uppgift att fullfölja nu pågående arbeten
och att i fortsättningen fungera såsom enbart fastighetsförvaltande organ; huruvida även sistnämnda uppgift senare borde avvecklas finge upptagas till bedömande vid en senare tidpunkt.
Sedan herr ordföranden framställt proposition jämlikt ovannämnda båda
yrkanden, beslöt nämnden efter omröstning, i vilken herr Johannesson avstod
från att deltaga, med 5 röster (herrar ordföranden, vice ordföranden, Göransson, Nordin och Hjerne) mot 1 (herr Lind) bifalla herr ordförandens yrkande.
Till stadsfullmäktige skulle avlåtas skrivelse av den lydelse, registraturet utvisar.
Mot beslutet anfördes reservation av herr Lind, som anförde följande.
Ur principiell synpunkt kunna betänkligheter anföras mot bildande av ett nytt
kommunalt bostadsföretag, men då vissa praktiska skäl tala för att kommunen
åtminstone tills vidare kan behöva Bostadsföreningen Hyreshus som fastighetsförvaltande organ, kan förslaget om kommunalisering tillstyrkas, under förutsättning att till detta beslut knytes uttalandet, att företaget icke framdeles skall
bygga i egen regi eller åtaga sig entreprenader. Företaget bör alltså färdigställa
pågående produktion och samtidigt undan för undan avveckla sin byggande verksamhet. Huruvida Hyreshus' fastighetsbestånd på längre sikt bör överföras till
förvaltning av något av stadens andra kommunala bostadsföretag får senare
bedömas.

