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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
ändring av 13 § aravalagen och av 9 § lagen om räntestöd
för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås, i syfte att
minska bostadslösheten, att en bestämmelse
förs in i aravalagen enligt vilken en kommun,
ett av kommunen ägt bolag eller en samman-
slutning som specialiserat sig på att skaffa
bostäder för speciella grupper skall kunna få
anskaffningslån för att förvärva hyreshus av
vars bostäder minst 30 procent anvisas som
hyresbostäder för bostadslösa, flyktingar,
romer (zigenare) eller personer som hör till
andra motsvarande speciella grupper. I såda-
na fall ställer dessa lagar inga andra förut-

sättningar för att lån för anskaffning skall
kunna beviljas. En motsvarande bestämmelse
föreslås bli införd i lagen om räntestöd för
hyresbostadslån och bostadsrättshuslån.

Samtidigt förenhetligas de allmänna förut-
sättningarna för beviljande av lån för an-
skaffning av hyreshus och hyresbostäder, och
samma förutsättningar skall gälla för ränte-
stödd anskaffningslångivning.

Avsikten är att lagarna skall träda i kraft
den 1 januari 2003.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

1.1. Nuläget i fråga om bostadslösheten

Från och med mitten av 1980-talet har de
statliga bostadsmyndigheterna årligen följt
med hur bostadslösheten utvecklas. Statens
bostadsfond utarbetar på basis av uppgifter
från kommunerna en statistisk utredning i
ärendet. Dessa utredningar kan anses vara
riktgivande.

Antalet bostadslösa har minskat, men under
de senaste åren har minskningen stannat av. I
slutet av år 2000 fanns det enligt en utred-
ning av Statens bostadsfond 10 000 ensamma
bostadslösa och 800 bostadslösa familjer.

De bostadslösa är koncentrerade till till-
växtcentra, och närmare hälften av alla bo-

stadslösa finns i Helsingfors. Det är särskilt
svårt att hitta bostäder för personer med pro-
blem på flera plan. Bristen på stödtjänster le-
der ofta till att en person som redan har fått
en bostad åter blir bostadslös.

1.2. Planerna för minskning av bostads-
lösheten

I enlighet med regeringsprogrammet för
statsminister Paavo Lipponens II regering ef-
fektiveras åtgärderna för att minska bostads-
lösheten, och särskild uppmärksamhet ägnas
förebyggandet av en utveckling mot social
differentiering.

Regeringen fattade den 21 juni 2000 ett
principbeslut om den bostadspolitiska strate-
gin. Strategin innefattar linjedragningar och
åtgärder vars syfte är att skapa förutsättning-
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ar för gott boende till rimligt pris på ett sätt
som främjar balansen på bostadsmarknaden,
livscykelkvaliteten och den sociala samman-
hållningen samt människornas valmöjlighe-
ter. För att förbättra den sociala sammanhåll-
ningen eftersträvas en minskning av antalet
bostadslösa.

Den 19 september 2000 tillsatte miljömini-
steriet en arbetsgrupp som fick i uppgift att
möta de utmaningar som hänför sig till
minskningen av bostadslösheten och som
kommer fram i regeringsprogrammet och den
bostadspolitiska strategin samt att utarbeta ett
åtgärdsprogram för minskning av bostadslös-
heten, som genomförs åren 2001—2003 i
syfte att minska bostadslösheten. Arbets-
gruppen ställde i enlighet med sitt uppdrag
förslag till ett åtgärdsprogram för minskning
av bostadslösheten åren 2001—2003 (Ympä-
ristöministeriön moniste 73, Helsinki 2001).
Arbetsgruppen har bland annat föreslagit att
understöd till det egna kapitalet skall tas i
mer omfattande bruk och att långivningen för
anskaffning av hyreshus skall förnyas. Ge-
nomförandet av programmet fortsätter fram
till utgången av år 2005.

I underhandlingar mellan representanter för
statsmakten och kommunerna den 20 februa-
ri 2002 som gällde minskning av bostadslös-
heten i huvudstadsregionen kom man över-
ens om att 1 000 bostäder årligen åren
2002—2005 skall byggas och anskaffas för
ensamboende bostadslösa och för sådana
med familj samt att de stödtjänster som bo-
endet förutsätter skall säkras.

1.3. Understöd för det egna kapitalet

De reformer i programmet för minskning
av bostadslösheten som gäller understöd för
det egna kapitalet har genomförts genom en
ändring av lagen om vissa understöd som be-
talas ur Statens bostadsfond (173/2002) på så
sätt att understöd för det egna kapitalet för att
skaffa bostäder för bostadslösa kan beviljas
bland annat då förvärv av ett hus eller en bo-
stad finansieras genom ett lån för anskaffning
av ett hyreshus eller en hyresbostad enligt
aravalagen (1189/1993) och då huset eller en
del av bostäderna i huset, eller bostaden, an-
visas som hyresbostäder för bostadslösa och

flyktingar.
Avsikten är att det skall bli möjligt att be-

vilja detta understöd också för hyreshus för
vilka räntestöd beviljats (Regeringens propo-
sition till Riksdagen med förslag till lag om
ändring av lagen om vissa understöd som be-
talas ur Statens bostadsfond 153/2002 rd.).

En förutsättning för att understöd för det
egna kapitalet skall beviljas för anskaffning
av bostäder åt bostadslösa är att bidragstaga-
ren, av de bostäder som han äger i en namn-
given kommun, bibehåller det antal som be-
slutats då understödet beviljas i bruk för bo-
stadslösa eller flyktingar under 15 år efter att
den första posten av understödet har betalats.

1.4. Lån för anskaffning

Lån för anskaffning av hyreshus togs i bruk
i och med att aravalagen trädde i kraft år
1994. Avsikten var att framför allt stödja an-
skaffningen av relativt små hus, t.ex. egna-
hemshus, för att användas som hyreshus.
Denna låneform har använts i mycket liten
utsträckning. Under de senaste åren har den-
na form av långivning inte alls förekommit,
utom år 2001, då anskaffningslån har använts
för 90 bostäder.

Lån för anskaffning av hyresbostad är i för-
sta hand avsedda för anskaffning av aktier
som berättigar till innehav av bostadslägen-
heter i fritt finansierade bostadsaktiebolags-
hus. Med hjälp av sådana lån har bostäder
anskaffats huvudsakligen till bostäder åt bo-
stadslösa. År 1998 skaffades 34 bostäder
med sådana lån, år 1999 sammanlagt 34 bo-
städer och år 2000 sammanlagt 45 bostäder.
Dessutom har Y-Stiftelsen årligen anskaffat
några bostäder för bostadslösa. Den övriga
användningen av detta slags långivning har
varit obetydlig.

I 13 § 2 mom. aravalagen bestäms om vil-
ket slags hyreshus eller hyresbostäder som
kan förvärvas med hjälp av anskaffningslån.
Endast sådana hus och bostäder för vilka
aravalån inte har beviljats eller som inte
längre har aravalån kan komma i fråga.
Dessutom ställer paragrafen vissa villkor för
beviljande av lån, om en bostad förvärvas för
att användas av en person som inte är bo-
stadslös, flykting eller zigenare eller som inte
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hör till en motsvarande särskilt grupp av be-
folkningen.

Lagen om räntestöd för hyresbostadslån
och bostadsrättshuslån (604/2001) innehåller
inga bestämmelser om förutsättningarna för
anskaffning av hyreshus.

1.5. Föreslagna ändringar

Aravalagen

13 §. De olika slagen av hyresbostadsara-
valån. Avsikten är att genom ändringarna
göra det möjligt att skaffa hyreshus i synner-
het för användning av bostadslösa, men ock-
så av andra motsvarande speciella grupper.
Med andra motsvarande speciella grupper
avses i denna lag sådana grupper som befin-
ner sig i en motsvarande ekonomisk och so-
cial ställning, såsom personer i mental reha-
bilitering samt handikappade.

Ändringarna syftar också till att förenhetli-
ga de allmänna förutsättningarna för bevil-
jande av anskaffningslån för hyreshus och
anskaffningslån för hyresbostäder. 13 § 2
mom. aravalagen föreslås bli ändrad så, att
en förutsättning för att anskaffningslån för
hyreshus och anskaffningslån för hyresbostä-
der skall beviljas enligt 1 punkten är att an-
skaffningen av hyreshuset eller hyresbosta-
den är förmånligare än att bygga ett motsva-
rande hus eller en motsvarande bostad. En yt-
terligare förutsättning är enligt 2 punkten att
det inte är motiverat att bygga bostäder i det
ifrågavarande området med beaktande av bo-
stadsbehovet på sikt, såvida låntagaren inte
är en kommun eller ett bolag i kommunens
faktiska ägo. Enligt gällande lag gäller dessa
förutsättningar för beviljande av lån nu en-
bart anskaffning av hyresbostäder.

Enligt gällande 13 § 2 mom. kan man med
ett lån för anskaffning av hyreshus eller ett
lån för anskaffning av en hyresbostad enbart
förvärva ett sådant hyreshus eller en sådan
bostadslägenhet för vars uppförande eller an-
skaffning aravalån inte tidigare har beviljats
eller, om ett aravalån för ändamålet beviljats,
lånet har återbetalats. Det föreslås att denna
förutsättning slopas. Om tidigare aravalån
återstår, går lånet enligt 20 § aravalagen över

till den nye ägaren, om han är behörig att ta
emot lånet. Om lånet inte överförs, sägs det
upp för omedelbar återbetalning. I främsta
rummet skall hyreshus dock anskaffas av det
fritt finansierade beståndet. Detta skulle öka
antalet aravahyresbostäder.

Till paragrafen föreslås ett nytt 3 mom. om
anskaffning av hyreshus. Enligt detta skall
förutsättningarna enligt 2 mom. inte tilläm-
pas på beviljandet av lån för anskaffning av
hyreshus, då anskaffningen gäller ett hyres-
hus där minst 30 procent av bostäderna enligt
en plan godkänd av Statens bostadsfond an-
visas till hyresbostäder för bostadslösa, flyk-
tingar, romer (zigenare) eller personer inom
andra motsvarande speciella grupper. I såda-
na fall kan lån för anskaffning av hyreshus
alltså bara beviljas en kommun, ett bolag i
kommunens faktiska ägo eller en samman-
slutning vars verksamhet syftar till att för-
bättra levnadsförhållandena för personer
inom speciella grupper genom att erbjuda
dem bostäder.

Det föreslås att långsiktsbehovet av nya
bostäder i området eller överväganden som
gäller priset inte skall vara en förutsättning
för att lån för anskaffning av hyreshus bevil-
jas. Avsikten är att långivningen huvudsakli-
gen skall ske i huvudstadsregionen och
kranskommunerna, där majoriteten av de bo-
stadslösa finns. Statsrådet beslutar årligen
närmare om de regionala grunderna för befo-
genheterna att bevilja lån för anskaffningen, i
samband med dispositionsplanen för aravalån
och räntestödsbostadslån. Statens bostads-
fond har bland annat i uppgift att övervaka
att anskaffningskostnaderna och underhålls-
och boendekostnaderna för de objekt som
förvärvas är skäliga. Denna kostnadsstyrning
skall också gälla anskaffningen av de hyres-
hus och hyresbostäder som avses i denna
proposition.

Då ett hyreshus skaffas för användning av
speciella grupper bör det ses till att boende-
strukturen i hyreshuset inte blir alltför ensi-
dig. Av denna anledning bör det vara tillräck-
ligt att minst 30 procent av bostäderna reser-
veras som hyresbostäder för personer som
hör till speciella grupper. Den som söker lån
för anskaffningen skall göra upp en plan som
visar hur många bostäder i huset som reser-
veras för en eller flera speciella grupper. Om
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över 70 procent av bostäderna i hyreshuset är
uthyrda då anskaffningen sker, skall planen
ange på vilket sätt och inom vilken tid minst
30 procent av bostäderna kan bli lediga för
användning av speciella grupper. Statens bo-
stadsfond skall godkänna planen innan lånet
beviljas.

De begränsningar som aravalånet föranle-
der, såsom grunderna för valet av boende,
skall gälla hela det hyreshus som förvärvas.

Utan de förutsättningar som avses i 2 mom.
kan lån för anskaffning av hyreshus för spe-
ciella grupper enbart beviljas en kommun, ett
bolag i kommunens faktiska ägo eller en så-
dan sammanslutning vars verksamhet syftar
till att förbättra levnadsförhållandena för per-
soner i speciella grupper genom att erbjuda
dem bostad. Sådana sammanslutningar är
t.ex. Y-Stiftelsen, Finlands Settlementför-
bund r.f. och Blåbandsförbundet. Verksam-
heten kan dock också ha andra syften än att
erbjuda bostäder för personer i speciella
grupper. Ett exempel på sådana sammanslut-
ningar är Diakonissanstalten i Helsingfors.
Sammanslutningen skall uppfylla förutsätt-
ningarna i 15 a § aravalagen om allmännyt-
tighet.

Paragrafens nya 4 mom. föreslås innehålla
bestämmelser om anskaffning av hyresbostä-
der. Enligt detta mom. skall förutsättningarna
enligt 2 mom. inte tillämpas då en hyresbo-
stad anskaffas till bostad för en bostadslös,
en flykting, en rom (zigenare) eller en annan
person inom en motsvarande speciell grupp.
Detta motsvarar gällande bestämmelser.

Lagen om räntestöd för hyresbostadslån och
bostadsrättshuslån

9 §. Räntestödslån för hyresbostäder. Det
föreslås att motsvarande ändring som gjorts i
aravalagen också görs i 9 § 2 mom. lagen om
räntestöd för hyresbostadslån och bostads-
rättshuslån.

Till paragrafen föreslås ett nytt 3 mom.
som gäller anskaffning av hyreshus avsedda
för speciella grupper på motsvarande grunder
som i aravalagen.

Dessutom föreslås ett nytt 4 mom. med
motsvarande bestämmelse som i aravalagen
om anskaffning av en hyresbostad för en per-
son som hör till en speciell grupp.

2. Proposit ionens verkningar

2.1. Ekonomiska verkningar

Statsekonomiska verkningar

Lån för anskaffning av hyreshus eller hy-
resbostäder har årligen använts för anskaff-
ning av färre än ett hundra bostäder. An-
skaffningen har skett i mindre skala än vad
man berett sig på i statsrådets beslut om dis-
positionsplanerna för befogenheten att bevil-
ja eller godkänna arava- och räntestödslån.
År 2002 gäller befogenheten att bevilja lån
inom aravalångivningen 20 milj. euro och i
fråga om räntestödslångivningen tillsammans
med långivning till anskaffning av ägarbo-
städer 20 milj. euro. Man har räknat med att
genom lånen till anskaffning kunna bevilja
lån för sammanlagt ca 600 bostäder, av vilka
omkring 300 skulle finansieras med aravalån
och omkring 300 med räntestödslån. Efter-
som användningen av befogenheten att bevil-
ja lån också hittills har varit mindre än plane-
rat, förutsätter en breddning av förutsättning-
arna för att lån skall kunna beviljas inte nå-
gon ökning av befogenheterna jämfört med
nuläget.

2.2. Verkningar på olika befolknings-
gruppers ställning

Syftet med propositionen är att öka antalet
sådana bostäder där bostadslösa personer och
familjer har möjlighet att bosätta sig. Samti-
digt kan det också bli lättare för personer
som hör till andra motsvarande speciella
grupper att finna en bostad. Då utbudet av
bostäder ökar, förbättras gruppens position
vad tillgången till bostad beträffar.
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Ofta behövs också att tillräckliga stödtjänster
arrangeras så att vederbörande kan behålla
bostaden.

2.3. Verkningar i fråga om organisation
och personal

Statens bostadsfond beviljar aravalån för
anskaffning av hyreshus och hyresbostäder
samt godkänner anskaffningslån för samma
ändamål som räntestödslån. De föreslagna
ändringarna orsakar inte förvaltningen nya
uppgifter, och uppgifterna ökar bara i ringa
utsträckning. Därigenom har propositionen
inga verkningar i fråga om organisation och
personal.

3. Beredningen av ärendet

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid miljöministeriet. Den baserar sig på
förslag i programmet för att minska bostads-
lösheten 2001—2003. I samband med bered-
ningen har utlåtanden begärts av finansmini-
steriet, Statens bostadsfond och Statskonto-
ret.

4. Andra omständigheter som in-
verkat på proposit ionen

4.1. Samband med andra propositioner

Samtidigt med denna proposition föreläggs
till riksdagen regeringens proposition med
förslag till lagstiftning om att verksamhets-
principerna för den statsstödda bostadspro-
duktionen skall utsträckas till att gälla bo-
stadssamfund som ägs av kommuner och av
vissa andra samfund. Där föreslås ändring av
13 § aravalagen och av 9 § lagen om ränte-
stöd för hyresbostadslån och bostadsrättshus-
lån. I denna proposition föreslås ändring av
samma paragrafer, vilket innebär att denna
proposition bör beaktas vid behandlingen av
den förut nämnda.

5. Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2003.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.

Lag

om ändring av 13 § aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993) 13 § 2 mom. och
fogas till 13 § nya 3 och 4 mom. som följer:

13 §

De olika slagen av hyresbostadsaravalån

— — — — — — — — — — — — — —
Förutsättningar för att ett lån för anskaff-

ning av hyreshus och ett lån för anskaffning
av hyresbostad skall beviljas är att

1) anskaffningen av hyreshuset eller hyres-
bostaden är förmånligare än uppförandet av
motsvarande hus eller byggandet av motsva-
rande bostad, och

2) byggande av bostäder på ifrågavarande
plats inte är motiverat med tanke på bostads-
behovet på lång sikt, såvida låntagaren inte är
en kommun eller ett bolag i kommunens fak-
tiska ägo.

Vid anskaffning av ett hyreshus av vars bo-
städer minst 30 procent enligt en av statens
bostadsfond godkänd plan anvisas till hyres-
bostäder för bostadslösa, flyktingar, zigenare

eller personer som hör till andra motsvarande
speciella grupper, tillämpas förutsättningarna
i 2 mom. inte då lån för anskaffning beviljas.
Detta innebär att anskaffningslån enbart kan
beviljas kommuner, bolag som är i kommu-
nernas faktiska ägo eller sammanslutningar
vars verksamhet syftar till att förbättra lev-
nadsförhållandena för personer som hör till
speciella grupper genom att erbjuda dem bo-
stad.

När det gäller anskaffning av en hyresbo-
stad till bostad för en bostadslös, flykting, zi-
genare eller en person som hör till en annan
motsvarande speciell grupp tillämpas förut-
sättningarna i 2 mom. inte då anskaffningslån
beviljas.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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2.

Lag

om ändring av 9 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån av den 29 juni 2001

(604/2001) 9 § 2 mom. och
fogas till 9 § nya 3 och 4 mom. som följer:

9 §

Räntestödslån för hyresbostäder

— — — — — — — — — — — — — —
Förutsättningar för att ett lån för anskaff-

ning av hyreshus och ett lån för anskaffning
av hyresbostad skall godkännas som ränte-
stödslån är att

1) anskaffningen av hyreshuset eller hyres-
bostaden är förmånligare än uppförandet av
motsvarande hus eller byggandet av motsva-
rande bostad, och

2) byggande av bostäder på ifrågavarande
plats inte är motiverat med tanke på bostads-
behovet på lång sikt, såvida låntagaren inte är
en kommun eller ett bolag i kommunens fak-
tiska ägo.

Vid anskaffning av ett hyreshus av vars bo-
städer minst 30 procent enligt en av statens
bostadsfond godkänd plan anvisas till hyres-
bostäder för bostadslösa, flyktingar, romer

eller personer som hör till andra motsvarande
speciella grupper, tillämpas förutsättningarna
i 2 mom. inte då anskaffningslånet godkänns
som räntestödslån. Detta innebär att man som
räntestödslån enbart kan godkänna lån som
tagits av kommuner, av bolag som är i kom-
munernas faktiska ägo eller av sammanslut-
ningar vars verksamhet syftar till att förbättra
levnadsförhållandena för personer som hör
till speciella grupper genom att erbjuda dem
bostad.

Vid anskaffning av en hyresbostad till bo-
stad för en bostadslös, flykting, rom eller en
person som hör till en annan motsvarande
speciell grupp tillämpas förutsättningarna i 2
mom. inte då anskaffningslånet godkänns
som räntestödslån.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

Helsingfors den 18 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Suvi-Anne Siimes
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag

om ändring av 13 § aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993) 13 § 2 mom. och
fogas till 13 § nya 3 och 4 mom. som följer:

Gällande lag Förslagen

13 §

De olika slagen av hyresbostadsaravalån

— — — — — — — — — — — — — —
Med lån för anskaffning av hyreshus eller

lån för anskaffining av hyresbostad kan an-
skaffas ett hyreshus eller en bostadslägen-
het för vars uppförande eller anskaffning
inte tidigare har beviljats aravalån eller,
om aravalån har beviljats, lånet har återbe-
talts. Om en bostads förvärvas med an-
skaffningslån för att användas av en person
som inte är bostadslös, flyktning eller zige-
nare eller som inte hör till en motsvarande
speciell befolkningsgrupp, kan ränte-
stödslån beviljas endast förutsatt att

1) det inte är motiverat att bygga bostäder
på området i fråga när bostadsbehovet på
lång sikt beaktas, om inte en kommun eller
ett bolag som en kommun de facto äger är
låntagare och

2) det är förmånligare att förvärva bosta-
den än att bygga en motsvarande ny bostad.

— — — — — — — — — — — — — —
Förutsättningar för att ett lån för anskaff-

ning av hyreshus och ett lån för anskaffning
av hyresbostad skall beviljas är att

1) anskaffningen av hyreshuset eller hy-
resbostaden är förmånligare än uppföran-
det av motsvarande hus eller byggandet av
motsvarande bostad, och

2) byggande av bostäder på ifrågavaran-
de plats inte är motiverat med tanke på bo-
stadsbehovet på lång sikt, såvida låntaga-
ren inte är en kommun eller ett bolag i
kommunens faktiska ägo.

Vid anskaffning av ett hyreshus av vars
bostäder minst 30 procent enligt en av sta-
tens bostadsfond godkänd plan anvisas till
hyresbostäder för bostadslösa, flyktingar,
zigenare eller personer som hör till andra
motsvarande speciella grupper, tillämpas
förutsättningarna i 2 mom. inte då lån för
anskaffning beviljas. Detta innebär att an-
skaffningslån enbart kan beviljas kommu-
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ner, bolag som är i kommunernas faktiska
ägo eller sammanslutningar vars verksam-
het syftar till att förbättra levnadsförhål-
landena för personer som hör till speciella
grupper genom att erbjuda dem bostad.

När det gäller anskaffning av en hyresbo-
stad till bostad för en bostadslös, flykting,
zigenare eller en person som hör till en an-
nan motsvarande speciell grupp tillämpas
förutsättningarna i 2 mom. inte då anskaff-
ningslån beviljas.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———
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2.

Lag

om ändring av 9 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån av den 29 juni 2001

(604/2001) 9 § 2 mom. och
fogas till 9 § nya 3 och 4 mom. som följer:

Gällande lag Förslag

9 §

Räntestödslån för hyresbostäder

— — — — — — — — — — — — — —
Om en hyresbostad förvärvas för att an-

vändas som hyresbostad av en person som
inte är bostadslös, flyktning eller rom eller
som inte hör till en motsvarande särskild
befolkningsgrupp, kan anskaffningslånet
godkännas som räntestödslån förutsatt att

1) det inte är motiverat att bygga bostäder
på området i fråga när bostadsbehovet på
sikt beaktas, om inte låntagaren är en kom-
mun eller ett bolag som en kommun de fac-
to äger, och

2) det är förmånligare att förvärva bosta-
den än att bygga en motsvarande ny bostad.

— — — — — — — — — — — — — —
Förutsättningar för att ett lån för anskaff-

ning av hyreshus och ett lån för anskaffning
av hyresbostad skall godkännas som ränte-
stödslån är att

1) anskaffningen av hyreshuset eller hy-
resbostaden är förmånligare än uppföran-
det av motsvarande hus eller byggandet av
motsvarande bostad, och

2) byggande av bostäder på ifrågavaran-
de plats inte är motiverat med tanke på bo-
stadsbehovet på lång sikt, såvida låntaga-
ren inte är en kommun eller ett bolag i
kommunens faktiska ägo.

Vid anskaffning av ett hyreshus av vars
bostäder minst 30 procent enligt en av sta-
tens bostadsfond godkänd plan anvisas till
hyresbostäder för bostadslösa, flyktingar,
romer eller personer som hör till andra
motsvarande speciella grupper, tillämpas
förutsättningarna i 2 mom. inte då anskaff-
ningslånet godkänns som räntestödslån.
Detta innebär att man som räntestödslån
enbart kan godkänna lån som tagits av
kommuner, av bolag som är i kommunernas
faktiska ägo eller av sammanslutningar
vars verksamhet syftar till att förbättra lev-
nadsförhållandena för personer som hör till
speciella grupper genom att erbjuda dem
bostad.
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Vid anskaffning av en hyresbostad till bo-
stad för en bostadslös, flykting, rom eller en
person som hör till en annan motsvarande
speciell grupp tillämpas förutsättningarna i
2 mom. inte då anskaffningslånet godkänns
som räntestödslån.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———


