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INLEDNING TILL 

 

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 
 

Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och 

publicerades i ”Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, 

Befolkningsstatistik (BiSOS A)”. Dessa är digitaliserade och finns på 

adressen: http://www.scb.se/BiSOS 

 

Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges 

officiella statistik (SOS). 

 

1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart 

femte år med undantag för 1955. Publikationerna har t o m 1960 

benämnts Folkräkningen. 

 

De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912-1914, 1920, 1933, 

1939, 1945 och 1960. År 1945 bar titeln ”Bostäder och hushåll”. 

 

1965 till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart femte år. 
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96 Tab. VI. Antal hyreslägenheter och medel-

Anm. Et t streck (—) innebär a t t icke någon lägenhet av ifrågavarande typ finnes redovisad på orten. 
medievalstil, ä r grundade på 5—9 uppgifter. De hyresmedeltal, som redo-

1) För Stockholm finnes observerade värden endast för samtliga uthyrda lägenheter. De här återgivna 
siffrorna för i öppna marknaden uthyrda lägenheter är approximativt beräknade. 



97 hyror inom olika orter hyresåret 1939/40. 

En punkt (.) markerar att resp. kategori omfattar mindre än 5 lägenheter. Hyresmedeltal angivna med 
visas med vanlig stil, är sålunda alltid grundade på minst 10 uppgifter. 
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Bil. 1. 

K U N G L . M A J : T S KUNGÖRELSE 

angående uppgifter för hyresräkning å vissa orter i sammanhang med 
mantalsskrivningen för år 1940 (nr 644/1939); 

given Stockholms slott den 8 september 1939. 

Kungl. Maj :t har funnit gott förordna som följer: 

1 §. 

Var och en, som inom de å bifogade förteckning upptagna orter äger annan be
byggd fastighet än jordbruksfastighet, skall vid mantalsskrivningen för 1940 för 
fastigheten avlämna bostadsuppgift enligt formulär och anvisningar, som av social
styrelsen fastställas. 

2 §. 

Blanketter till bostadsuppgifter skola tryckas genom socialstyrelsens försorg och 
kostnadsfritt tillhandahållas de uppgiftspliktiga genom magistrat, kommunalborg
mästare, municipalnämnd eller kommunalnämnd. 

3 §. 

Vederbörande mantalsskrivningsförrättare åligger tillse, att vid ovannämnda 
mantalsskrivning bostadsuppgifter avlämnas för samtliga ifrågavarande fastig 
heter. 

4 §. 

Det åligger vederbörande kommun eller municipalsamhälle at t låta på sätt social
styrelsen anvisar ombesörja granskning och komplettering av bostadsuppgifterna 
samt att till socialstyrelsen omedelbart därefter översända samma uppgifter, där
vid de översända uppgifterna skola vara ordnade i enlighet med anvisningar, som 
socialstyrelsen meddelar. 

5 §. 

Beträffande påföljd av försummelse att enligt 1 § avlämna bostadsuppgift skall 
vad om försummelse at t avlämna mantalsuppgift är stadgat äga motsvarande till-
lämpning. 

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso 
hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit . 

Stockholms slott den 8 september 1939. 

GUSTAF. 
(L. S.) 

(Finansdepartementet.) ERNST WIGFORSS. 
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Förteckning å d e orter, där hyresräkning skall äga rum i samband med 
mantalsskrivningen för år 1940. 

Anm. I nedan angivna landskommuner skall hyresräkning jämväl äga rom i inom desamma 
belägna municipalsamhällen. 

Stockholms län. 

Städer: Södertälje, Sundbyberg, Djursholm, Lidingö, Vaxholm, Norrtälje, öst
hammar, öregrund, Sigtuna. Köpingar: Stocksund, Hässelby villastad, Saltsjö
baden, Nynäshamn. Landskommuner: Edebo, Häverö, Gustavsberg, Boo, Solna, Dan-
deryd, Täby, Sollentuna, Järfälla, Spånga, Nacka, Huddinge, Botkyrka, Salem, 
österhauinge. 

Uppsala län. 

Städer: Uppsala, Enköping. Köping: Tierp. Landskommuner: Villberga, Bond-
kyrka, Gamla Uppsala, Skäfthammar, Film, Söderfors, Älvkarleby. 

Södermanlands län. 

Städer: Nyköping, Katr ineholm, Eskilstuna, Torshälla, Strängnäs, Mariefred, 
Trosa. Köping: Malmköping. Municipalsamhälle: Vingåker. Landskommuner: S:t 
Nikolai, Frus tuna , Torshälla landskommun, Hyltinge, Flen, Mellösa, Sköldinge, 
Stora Malm. 

Östergötlands län. 

Städer: Linköping, Norrköping, Söderköping, Motala, Vadstena, Skänninge, Mjöl
by. Köping: Valdemarsvik. Municipo.hamhälle: Borensberg. Landskommuner: Ri
singe, Kvillinge, Kullerstad, Kimstad, Åtvid, Vreta kloster, Ljung, Motala lands
kommun, Vinnerstad, ödeshög, Ekeby, Kisa. 

Jönköpings län. 

Städer: Jönköping, Huskvarna, Nässjö, Värnamo, Vetlanda, Eksjö, Tranås, 
Gränna. Köpingar: Mariannelund, Bodafors. Municipalsamhällen: Aneby, Sävsjö. 
Landskommuner: Forserum, Barna rp . Månsarp, Sandseryd, Anderstorp, Båraryd, 
Reftele, Tofteryd, Byarum. 

Kronobergs län. 

Städer: Växjö, Ljungby. Köpingar: Lessebo, Tingsryd, Älmhult, Markaryd. 
Landskommuner: Aseda, Ekeberga, Växjö landskommun, Aringsås, Traryd. 

Kalmar län. 

Städer: Kalmar, Nybro, Oskarshamn. Västervik, Vimmerby, Borgholm. Köpingar: 
Hultsfred, Figeholm, Mönsterås, Emmaboda, Mörbylånga. Landskommuner: Hal-
lingeberg, Virserum, Högsby, Ålem. 

Gotlands län. 

Stad: Visby. Köping: Slite. Landskommuner: Bunge, Klinte. 

Blekinge län. 

Städer: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg. Landskommuner: Lösen, 
Augerum, Ronneby landskommun, Asarum, Jämshög, Mörrum. 
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Kristianstads län. 

Städer: Krist ianstad, Simrishamn, Ängelholm, Hässleholm. Köpingar: Tomelilla, 
Åhus, Osby, Vinslöv, Båstad. Municipalsamhälle: Tyringe. Landskommuner: Borr
by, Norra Åsum, Ivetofta, Knislinge, Glimåkra, Norra Åkarp, Riseberga, Perstorp, 
örkelljunga, Gråmanstorp, Björnekulla, Västra Broby. 

Malmöhus län. 

Städer: Malmö, Lund, Landskrona, Hälsingborg, Höganäs, Eslöv, Ystad, Trelle
borg, Skanör med Falsterbo. Köpingar: Svedala, Skurup, Hörby, Höör. Municipal-
samhällen: Åkarp, Arlöv. Landskommuner: Bjuv, Södra Vram, Svalöv, Norra Skräv-
linge, Kävlinge, Lackalänga, Lomma, Bunkeflo, Västra Klagstorp, Tygelsjö, An-
derslöv. Södra Åsum. 

Hallands län. 

Städer: Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka. Municipalsam
hälle: Oskarström. Landskommuner: Tvååker, Lindome. 

Göteborgs och Bohus län. 

Städer: Göteborg, Mölndal, Kungälv, Marstrand, Lysekil, Uddevalla, Strömstad. 
Köping: Grebbestad. Landskommuner: Partilie, Råda, Västra Frölunda, öckerö, 
Backa, Ljung, Grundsund, Stenkyrka, Kungshamn, Smögen, Tossene, Foss. 

Älvsborgs län. 

Städer: "Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås, Ulricehamn, Åmål. Köpingar: 
Bengtsfors,, Mellerud. Municipalsamhälle: Vårgårda. Landskommuner: Vassända-
Naglum, Västra Tunhem, Fuxerna, Nödinge, Lerum, Herrl junga, örby, Kinna, 
Fri tsla. 

Skaraborgs län. 

Städer: Mariestad, Lidköping, Skara, Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping. Kö
pingar: Grästorp, Vara, Töreboda. Landskommuner: Götene, Kyrkefalla, Mölltorp, 
Karlsborg. 

Värmlands län. 

Städer: Karlstad, Krist inehamn, Filipstad, Arvika. Köpingar: Säffle, Sunne. 
Municipalsamhällen: Grums, Charlottenberg. Landskommuner: Ramen, Kroppa, 
Hammarö, Forshaga församling i Grava, Nedre Ullerud, Ransäter. Stora Kil, Silbo-
dal, Fryksände, Hagfors kapellförsamling i Norra Råda. 

Örebro län. 

Städer: Örebro, Askersund, Nora, Lindesberg, Karlskoga. Köpingar: Hallsberg. 
Kopparberg. Landskommuner: Almby, Kumla, Hammar, Knista, Degert'ors, Gryt
hyttan, Hällefors, Näsby. 

Västmanlands län. 

Städer: Västerås, Sala, Köping, Arboga. Köping: Kungsör. Landskommuner: Bro 
och Malma, Skinnskatteberg, Sura, Svedvi, Kolbäck, Västanfors, Norberg, Skultuna, 
Västerlövsta, Vittinge, Nora. 

Kopparbergs län. 

Städer: Falun, Säter, Hedemora, Avesta, Ludvika. Köpingar: Krylbo, Borlänge, 
Smedjebacken, Morastrand. Municipalsamhällen: Malung, Leksands Noret, Rätt
vik. Landskommuner: By, Husby, Vika, Stora Kopparberg, Domnarvet. Gränges
bergs kapellförsamling i Grangärde, Vansbro kyrkobokföringsdistrikt i Jä rna . A'.. 

10—453726 
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Gävleborgs län. 

Städer: Gävle, Söderhamn, Hudiksvall . Köpingar: Storvik, Sandviken, Bollnäs, 
Björkhamre, Ljusdal. Landskommuner: Ockelbo, Hofors, Valbo, Hamrånge, Söder-
ala, Njutånger, Ovanåker, Arbrå, Forsa. 

Västernorrlands län. 

Städer: Härnösand, Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik. Landskommuner: Borg
sjö, Torp, Tuna, Njurunda, Skön, Timrå, Gudmundrå, Ytterlännäs, Själevad, 
Grundsunda. 

Jämtlands län. 

Stad: Östersund. Köping: Sveg. Landskommuner: Bräcke, Rödön, Ström, Unders
åker, Frösön. 

Västerbottens län. 

Städer: Umeå, Skellefteå. Köpingar: Vännäs, Lycksele. Municipalsamhällen: Vin-
deln. Teg, Byske, Vilhelmina, Åsele. Landskommuner: Nordmaling, Hörnefors, 
Holmsund, Bureå, Skellefteå landskommun. 

Norrbottens län. 

Städer: Luleå, Piteå, Boden, Haparanda. Municipalsamhällen: Älvsby, Arvids
jaurs kyrkostad, Ki runa . Landskommuner: Jokkmokk, Tore, Nederkalix, Seskarö 
kyrkobokföringsdistrikt i Nedertorneå, Gällivare. 
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Bil. 2. 
1939 års allmänna hyresräkning HUSUPPGIFT 

och kuvert till lägenhetsuppgifter. 

K. SOCIALSTYRELSEN 
UTREDNINGSBYRÅN 
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Bil. 3. 

Formulär för lägenhetsuppgift. 
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Bil. 4. 

Anvisningar för ifyllande av formulären 
( t r y c k t a på h u s u p p g i f t e n s — kuve r t e t s — baks ida ) . 

ANVISNINGAR. 

A . H u s u p p g i f t . 

Uppgift skall lämnas för has, inrymmande bostadslägenheter, sålunda även för sådan affärs-
och industribyggnader, hotell, sjukhus o. s. v., inom vilka enstaka bostadslägenheter (exempelvis 
vaktmästarebostäder) inrymmas. Som b o s t a d s l ä g e n h e t räknas avskilda och med egen ingång från 
gata, trapphus eller yttre korridor försedda utrymmen, bestående av ett eller flera rum och/eller 
kök, avsedda för varaktig användning som bostad, siUunda även utrymmen i anstalter, pensionat 
o. s. v., som fylla dessa krav och icke normalt äro avsedda för endast tillfällig upplåtelse. Upp
gift lämnas ej för sommarbostäder, sportstngor o. d. 

P u n k t 5. Huset anses ligga i slutet kvarter, om det är beläget i kvarter, som i gällande 
stadsplan eller byggnadsplan är betecknat som slutet, oavsett om kvarteret är fullbyggt eller 
ej. — Såsom det karakteristiska för gårdshus anses, att det endast har uppgång ti l l lägenheterna 
>över gården» med genomgång av ett gatuhus. — Som »fristående hus» räknas även lamell- och 
radhus eller del därav. 

Punkt 7. Här angives det år, då huset blev färdigbyggt. I fråga om hus byggda före 1880 
är det tillräckligt a t t angiva: »före 1880». Kan i fråga om yngre has årtalet ej exakt uppgivas, 
torde om möjligt meddelas under vilken femårsperiod huset färdigställdes (t. ex. »1890—1894» 
eller »1895—1899»). 

P u n k t . 8. Med a t t huset ombyggts i högre grad förstås att det moderniserats och utrnstats 
på sådant sätt att det blivit helt eller i det närmaste likvärdigt med hus, som samtidigt nybyggts. 

B . L ä g e n h e t s u p p g i f t . 

Lägenhetsnppgift lämnas för varje bostadslägenhet enligt A här ovan. Observera a t t lägenhets
uppgift skall lämnas även för lägenheter, Bom för tillfället stå obebodda. I dylika fall skall 
orsaken till att lägenheten ej är bebodd antecknas (t. ex. outhyrd) på den plats, där eljest lägen
hetsinnehavarens namn angives (punkt 3). 

För de frågor på lägenhetsuppgiften, som avse lägenbetsinnehavaren och hans hushåll (t. ex. 
3 b) — e) och 16), torde svaren lämpligen kunna ifyllas, då lägenhetsinnehavaren undertecknar 
lägenhetsnppgiften. 

P a n k t 3 <i. Lägenhetsinnehavarens yrke bör anges så noga som möjligt. Skriv därför ej 
exempelvis järnvägsman utan t. ex. statiouskarl , stationsskrivare e. d. 

Punkt 5. Lägenhet, som av innehavaren hy re s i byggnad, ägd av bostadsförening eller bostads
rättsförening, angives såsom »förhyrd i öppna marknaden». — Med »stiftelse eller annat företag 
av social karaktär» åsyftaB enskilda filantropiska bostadsstiftelser, bostadsföretag som förvalta 
subventionerade bostäder för barnrika familjer, pensionärshem och liknande. — »Till fritt upplåten» 
hänföres även tjänste- eller lönebostad, för vilken ingen hyra erlägges. 

Punkt 6. Såsom boningsrum upptages varje till stadigvarande bostad använt eller avsett 
rum om minst 6 kvm, som har direkt dager och kan avskiljas från angränsande utrymmen. — Glas
veranda utanför ett rum utgör ej hinder mot att villkoret om direkt dager skall anses uppfyllt. — 
Jungfrukammare, som upfyller de ovan angivna villkoren, upptages som boningsrum (men icke 
s. k. jnngfrualkovj. 

Med kök avses rum med fast matlagningsanordning (alltså rum, försett med ved-, kol- eller 
gasspis o. d., men ej med enbart fotogenkök o. d.i. — Om lägenhet endast har del i kök, angives 
detta uttryckligen med '/», V« o. s. v., varvid nämnaren (2, 3 o. s v.,) betecknar det antal fa
miljer, som til lsammans bruka köket. — S. k. matvrå, som icke enligt ovanstående kan räknas 
som boningsrum, räknas ti l l köket eller kokvrån (exempelvis en kokvrå på 4 kvm och en matvrå 
på 4 kvm hänföras tillhopa t i l l »kök om minst 6 kvm»). 

Observera att skillnad skall göras mellan boningsrum om minst 9 kvm pch dylika om minst 6 
kvm men mindre än 9 kvm samt mellan kök om minst 6 kvm och mindre kök eller kokvråar. 

Hall skall omfatta minst 6 kvm golvyta samt vara möblerbar. Uppfyllas ej dessa krav skall 
utrymme, som i kontrakt eller eljest betecknas som »hall», redovisas som »förstuga, kapprum 
eller tambur» nnder punkt 7. 
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Bil. 5. 

Anvisningar för de kommunala granskningskommittéerna. 

KUNGL. S O C I A L S T Y R E L S E N 

UTREDNINGSBYRÅN 

Tel. »Socialstyrelsen» 92 

A N V I S N I N G A R FÖR G R A N S K N I N G AV B O S T A D S U P P G I F T E R 

vid 1939 års allmänna hyresräkning. 

Genom kungörelse den 8 september 1939 (Svensk författningssamling 1939, nr 
644) förordnades, att hyresräkning skulle äga rum i vissa orter i sammanhang med 
den hösten 1939 anordnade mantalsskrivningen för år 1940. Den utgör ett led i den 
allmänna levnadskostnadsundersökning, som skall ligga till grund för den nya dyr-
ortsgruppering, som kan komma att verkställas. Den har även till syfte att giva 
vissa ur bostadssocial synpunkt betydelsefulla upplysningar om bostadsförhållan
dena i städer och stadssamhällen jämte annan tätortsbebyggelse i landet. Dessutom 
kunna de vid hyresräkningen insamlade bostadsuppgifterna bli av värde genom att 
tillgodose de särskilda behov av informationsmaterial, som kunna komma a t ; upp
stå till följd av kristi l lståndet. 

I syfte att erhålla så fullständiga och korrekta uppgifter som möjligt har man i 
kungl. kungörelsen intagi t föreskrift om, at t de vid hyresräkningen ifyllda formu
lären genom vederbörande kommuns eller municipalsamhälles försorg skola under
kastas granskning och komplettering på sät t socialstyrelsen anvisar. 

Det är både för den myndighet, som skall bearbeta uppgifterna, och för de be
folkningsgrupper, vilkas intressen i ett eller annat avseende beröras av hyresräk
ningen och den därpå delvis byggda dyrortsgrupperingen, av största vikt a t t denna 
granskning utföres så omsorgsfullt som möjligt och organiseras på det med hänsyn 
till ortens förhållanden mest ändamålsenliga sättet. För den skull påpekade sty
relsen i skrivelse den 12 september 1939 för vederbörande myndighet i samtliga av 
hyresräkningen berörda orter, att ifrågavarande granskningsarbete bör verkställas 
av särskild granskningskommitté eller kontrollant, där ej den kommunala myndig
heten av särskilda skäl anser sig själv lämpligen böra utföra arbetet. Det är av 
vikt, att den, som fått i uppdrag at t utföra granskningen av hyresräkningsmateria-
let, så samvetsgrant fullgör sitt uppdrag, at t det material, som insändes ti l l styrel
sen, blir fullständigt och till alla delar korrekt. Om felaktigheter i uppgif terna 
icke redan på detta stadium upptäckas och korrigeras och kompletteringar genast 
ske, där så erfordras, kan det bli synnerligen svårt eller omöjligt att senare in
hämta de upplysningar, som finnas behövliga vid granskningen av materialet inom 
styrelsen. Vid granskningsuppdragets fullgörande böra även de anmärkningar be
träffande materialet, som eventuellt framkomma från sammanslutningar eller en
skilda, uppmärksammas samt prövas i vad mån de kunna vara befogade. 

De personer, åt vilka ifrågavarande granskningsuppdrag blivit anförtrott , äga att 
efter mantalsskrivningen av vederbörande mantalsskrivningsförrättare övertaga de 
till honom avgivna bostadsuppgifterna. Granskningsarbetet bör därefter bedrivas 
skyndsammast möjligt. Granskningsarbetet kan emellertid t i l l en del påbörjas tidi
gare, om uppgifterna insamlats redan vid förskrivningarna och granskningMnän-
nen vid denna tid kunna få tillgäng till materialet. 
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Vid granskningsarbetets utförande skall i övrigt särskilt iakttagas följande: 
1. Tillse a t t fullständiga bostadsuppgifter (husuppgifter jämte lägenhetsupp

gifter) avgivits för samtliga fastigheter, för vilka uppgiftsplikt föreligger. 
2. Tillse at t samtliga hus- och lägenhetsuppgifter äro fullständiga och rik

t igt ifyllda samt rät ta förekommande fel och avlägsna ofullständigheter. 
3. Anteckna om en lägenhet är av hälsovårdsnämnd utdömd såsom bostad. 
4. Ordna bostadsuppgifterna efter avslutad granskning på föreskrivet sätt och 

sänd dem därefter till socialstyrelsen. 

Till fullgörandet av dessa uppgif ter må följande anvisningar lämnas. 

1. Det skall tillses, at t fullständiga bostadsuppgifter avgivits för varje fastig
het, för vilken uppgiftspl ikt föreligger. Det är härvid at t märka, att husuppgift, 
som har form av kuvert , skall lämnas i ett exemplar för varje hus och a t t i detta 
kuvert skall inneslutas lägenhetsuppgift i ett exemplar för varje inom huset be
fintl ig lägenhet. Saknas uppgifter och granskningsmännen icke själva kunna in
förskaffa dessa, bör anmälan om förhållandet göras till vederbörande mantalsskriv-
ningsförrättarc, som enligt kungörelsen är skyldig att i första hand tillse, at t bo
stadsuppgifter avlämnas för samtliga ifrågavarande fastigheter. 

Uppgifter skola avlämnas för alla fastigheter, vilka inrymma bostadslägenheter, 
med undantag för jordbruksfastigheter. Undantaget innefat tar icke sådana hus med 
bostadslägenheter, som äro belägna å från jordbruksfastighet upplåten eller avstyc
kad mark. Dylika fastigheter skola sålunda redovisas. Uppgifter skola även lämnas 
för sådana affärs- och industr ibyggnader, hotell, skolor, sjukhus o. s. v., inom vilka 
enstaka bostadslägenheter (exempelvis vaktmästarebostäder och andra personalbo
städer) inrymmas. För dessa sistnämnda lägenheter böra fullständiga uppgifter 
lämnas. Uppgifter böra lämnas även för bostadshus och lägenheter, som färdig
ställts för in f ly t tn ing först efter 1 oktober men före tiden för mantalsskrivningen. 

Undantag från uppgiftsskyldigheten gäller emellertid för sommarvillor, sport-
stugor o. dyl. (även vinterbonade), vilka icke äro avsedda att utgöra och ej heller 
användas som stadigvarande bostad. 

I praktiken innebär detta i första hand, at t i fråga om varje fastighet, som i 
senaste taxeringslängd betecknats som »annan fastighet», uppgiftsskyldighe1; utan 
vidare föreligger, för så vitt icke ifrågavarande hus saknar bostadslägenhet eller 
utgör sommarvilla, sportstuga el. dyl. Men därutöver böra även redovisas fastig
hetsdelar, som visserligen äro i taxeringslängd uppförda å jordbruksfastighet men 
som användas för annat ändamål än jordbruk. 

Till yt terl igare vägledning härv id lag må följande anföras: 
Bostadsuppgift behöver icke lämnas för huvudbyggnaden (manbyggnaden) å en 

jordbruksfastighet, vare sig den bebos av den som äger eller brukar fastigheten 
(ägaren eller ar rendatorn) eller den är helt eller delvis uthyrd. Annan byggnad, som 
är avsedd för vid gårdens jordbruk anställda, skall icke heller redovisas, således 
icke exempelvis s ta tare- eller förmansbostäder. E j heller redovisas bostad, som inne-
haves »på undantag». 

Däremot bör uppgif t lämnas för annan byggnad å jordbruksfastighet, som hyres 
eller äges av utomstående, ej vid gårdens jordbruk sysselsatta personer. I de gräns
fall, där ovisshet kan råda om huruv ida uppgiftsskyldighet kan anses föreligga, bör 
bostadsuppgift lämpligen söka erhållas, u tan att dock vite förelägges, därest upp
gift icke lämnas. 

Det bör observeras, at t uppgifter skola givas för samtliga bostadslägenheter och 
ej endast för hyreslägenheter, alltså även för vid tillfället outhyrda och andra 
obebodda lägenheter, vilka normalt äro avsedda att utgöra stadigvarande bostad. 
I fråga om hotell, sjukhus, anstalter, pensionat o. dyl. iakttages, att personalens 
(resp. innehavarens) bostäder eller r u m ävensom rum för sådana gäster m. ro., vilka 
äro bosatta där stadigvarande u tan at t vara omhändertagna för vård, räknas så-
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som särskilda lägenheter, för så vi t t definitionen på lägenhet (se anvisningarna å 
husuppgiftens baksida) kan anses tillämplig. Sålunda torde personalbostäderna å 
sjukhus, samt å större anstalter, hotell och pensionat i regel kunna anses som 
lägenheter och böra i så fall redovisas, varvid som regel varje rum räknas som 
lägenhet, om det är avskilt från andra utrymmen och har ingång från y t t re korri
dor. Exempelvis ett rum, som fyller dessa krav och utgör bostad för t. ex. två sjuk
husbiträden, redovisas som en lägenhef om 1 rum med 2 boende. Å andra sidan bör 
t. ex. ett mindre pensionat, inrymt i en villa eller i en lägenhet i ett hyreshus, räk
nas som en lägenhet och de av pensionatets gäster, som bo där stadigvarande, redo
visas såsom inneboende; tillfälliga gäster uppges ej bland de i lägenheten boende. 
Resanderum, sjukrum etc. upptages ej såsom boningsrum i dylik lägenhet utan re
dovisas under punkt 6 g. 

Lägenhet, som användes uteslutande såsom kontor el. dyl.. redovisas ej. 
Lägenhetsuppgifterna ifyllas antingen av husägaren eller dennes ställföreträ

dare (vicevärd) eller också av lägenhetsinnehavaren. Därest förstnämnda förfarings
sätt används, åligger det husägaren at t bereda varje lägenhetsinnehavare tillfälle 
at t granska den för hans lägenhet avsedda uppgiften och medelst underskrift be
styrka uppgiftens riktighet. Skulle sådan underskrift av någon anledning ej kunna 
erhållas eller skulle meningsskiljaktighet uppstå mellan husägaren och lägenhets
innehavaren i fråga om någon av de uppgifter, som skola lämnas å lägenhetsformu
läret, bör anteckning härom finnas å formuläret (under rubriken »Särskilda an
märkningar»). 

2. Kontrollant bör från början noga taga del av formulären och däri förekom
mande anvisningar. 

Kontrollant skall genomläsa varje erhållen hus- och lägenhetsuppgift och över
tyga sig om at t densamma är fullständigt och r ikt igt ifylld samt behörigen un
derskriven. Observerade fel och ofullständigheter böra av kontrollanten rättas, 
eventuellt efter inhämtande av upplysningar från uppgiftslämnaren. 

Kontrollant bör även tillse, at t formulären befinna sig i fullt bearbetningsbart 
skick, varför genom hans försorg sådana blanketter böra utmönstras och omskrivas, 
vilka vid ifyllningen eller under granskningsarbetet blivit otydliga, söndriga eller 
nedsmutsade. 

Till komplettering av de å husuppgiftens (kuvertets) baksida lämnade anvis
ningarna för blanketternas ifyllande meddelas följande: 

Lägenhets-uppgift. 

Punkt S d. Saknar lägenhetsinehavare yrke, skall antecknas: »utan yrke». I dy
likt fall behöver ej punkt 3 c. besvaras. 

Punkt 5. Lägenhet angives ^åsom sförhyrd i arbetsgivarens hus», om den är av 
offentlig myndighet eller enskild arbetsgivare u thyrd till egna befattningshavare 
eller arbetare. H i t räknas även de fall, där huset äges av särskilt fastighetsbolag 
eller stiftelse med syfte at t bereda bostäder åt personalen vid visst företag. 

Punkt 6. Vid beräkning av kökets storlek mätes dess längd och bredd mellan 
väggarna u tan hänsyn ti l l spis, diskbänk, väggfasta skåp o. dyl. 

Punkt 10. Frågorna besvaras jakande, även om vederbörande utrymme (matkäl
lare, vindskontor etc.) icke finnes inom huset u tan är inrymt annorstädes å fastig
heten. 

Punkt 11 a, b. Vattenledning och avlopp utom lägenheten anses förekomma 
blott om det finnes inom huset eller i dess omedelbara närhet , t. ex. vattenkastare 
på gården. 

Punkt 11 c. Såsom centralvarmvattenberedare räknas icke blott dylik gemen
sam för flera lägenheter utan även en sådan avsedd för enskild lägenhet. Det krä-
ves dock, att varmvatten erhålles genom rörledning både vid diskplats el. dyl. i 
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köket och i badrum eller tvä t t rum. Varmvattencistern i badrum för uppvärmning 
av badvatten räknas ej och. ej heller cistern i köket, från vilken vattnet måste tap
pas eller kan erhållas genom rör blott vid exempelvis diskplatsen i köket. 

Punkt 12 a. F innas flera uppvärmningsanordningar (t. ex. centralvärme och 
kakelugn) redovisas alla, oavsett om de användas eller ej . E n förutsät tning är 
dock, at t de äro brukbara. 

Punkt 12 b. Villkoret om uppvärmning anses uppfyllt, även om uppvärmning 
sker från exempelvis spis- eller kakelugnsmuren till ett angränsande rum och är 
så effektiv, att rummet är beboeligt även vintertid. 

Punkt 15. Denna punkt skall besvaras endast för förhyrda lägenheter, närmare 
bestämt för lägenheter förhyrda i öppna marknaden, för lägenheter upplåtna mot 
hyra av stiftelse eller annat företag av social karaktär samt för lägenheter förhyrda 
i arbetsgivarens hus. Hyresbelopp behöver ej beräknas för lägenheter, som bebos 
av ägaren. I fråga om byggnad, ägd av bostadsrätts- eller annan bostadsförening, 
skall alltså hyran — till det belopp, som faktiskt betalas — uppges endast för lä
genheter, som av innehavaren hyres; uppskat tning av hyresvärdet för övriga lägen
heter behöver ej ske. 

Hyresuppgif terna skola alltid hänföra sig ti l l de vid tiden för hyresräkningen 
gällande hyrorna och skola sålunda avse hyresåret 1 oktober 1939 — 30 september 
1940. Hyran för hela detta år skall uppgivas; sålunda angives årshyra och ej må
nads- eller kvartalshyra. 

Det hyresbelopp, som uppgives, får icke till någon del vara beräknat. Till det 
belopp, som faktiskt betalas, får alltså icke läggas värdet av någon förmån, för 
vilken ersät tning utgår till e t t på förhand obestämt belopp. Ingår t. ex. i det fasta 
hyresbeloppet icke ersät tning för centralvärme och varmvatten, utan denna exem
pelvis beräknas i efterhand till e t t belopp, som varierar med bränsleåtgången och 
bränslepriserna, skall endast det fasta hyresbeloppet redovisas, men samtidigt upp
gives i punkt 15 b., a t t i hyran ersä t ln ing för värme och varmvatten ej ingår. 

Likaså får ej heller från den fasta kontraktsenliga hyran dragas ett uppskattat 
värde av någon extra förmån, för vilken ersät tning ingår i den uppgivna hyran. 
I stället skall detta förhållande redovisas i punkt 15 c , och samtidigt skall så nog
grant som möjligt angivas av vad slag denna förmån är (bostaden möblerad, garage 
för visst antal bilar, t rädgård av viss areal, centralkyla, fri gas e t c ) . Ingår i hy
resbeloppet ersät tn ing för t. ex. garage, särskild butikslokal e tc , måste hela hyres
beloppet uppgivas, men samtidigt skall denna förmån redovisas i punkt 15 c. För 
lägenhet, som består av affärs- eller kontorslokal i samband med bostad (s. k. blan
dad lägenhet), erfordras endast uppgif t å sammanlagda hyresbeloppet. Någon be
räkning av hyran för enbart bostadslägenheten får sålunda i dylika fall ej före
tagas. 

Det är av synnerlig vikt, a t t i punk t 15 d. noga angives, om hyran av någon 
anledning är särski l t låg. I så fall skall orsaken angivas. 

Vid granskning av bostadsuppgifterna bör, utöver det som framgår av det före
gående, iakttagas följande: 

livsuppgift. Kontrollera a t t fullständig adress uppgivits och att kuvertet inne
håller lika många lägenhetsuppgjfter som det i punkt 10 uppgivna lagenhetsantalet. 

Lägenhetsuppgift. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt granskning av at t i 
punkt 5 fullt korrekta uppgifter lämnats och at t i punkt 15 förväxling icke före
ligger mellan års-, kvartals- och månadshyra. I förekommande fall omräknas kvar
tals- och månadshyra till årshyra. Om lägenhet uthyres eller eljest upplåtes av 
kommunen, skall fullt tydlig upplysn ing lämnas därom. Börande punkt 16 om an
talet i lägenheten boende tillses, a t t de lämnade uppgifterna överensstämma med 
de för pågående mantalsskrivning avgivna mantalsuppgifterna, därest icke särskil
da omständigheter föranleda undantag. Sålunda kunna å bostadsuppgiften upp
tagas flera personer än i mantalslängden, därest i lägenheten under hela eller större 
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delen av året faktiskt boende personer av någon anledning icke mantalsskrivits 
därstädes (t. ex. studerande) samt, omvänt, färre personer, därest i fastigheten 
mantalsskriven person i själva verket, är bosatt å annan ort. 

3. F rån hälsovårdsnämnden skall infordras uppgift om vilka lägenheter (be
bodda eller för tillfället obegagnade) som äro av nämnden utdömda som bostad för 
familj med barn eller helt -utdömda eller beträffande vilka föreläggande om viss 
förbättring gäller. Anteckning härom skall göras nederst å lägenhetsblankettens 
baksida under rubriken »Anmärkningar gjorda av granskningsorgan:». Dylik upp
gift skall signeras. 

4. Enligt kungl. kungörelsen äger socialstyrelsen meddela anvisningar rörande 
det sätt, varpå bostadsuppgifterna skola vara ordnade vid översändandet till sty
relsen. Styrelsen får hära t innan såsom allmän regel angiva, at t inom städer och 
stadssamhällen i förekommande fall skillnad bör göras mellan å ena sidan de stads-
likt bebyggda områdena och å andra sidan förortsområden med gles eller rent lant
lig bebyggelse, ävensom at t olika stadsdelar skola skiljas från varandra. Inom lands
kommuner göres skillnad mellan tätare bebyggda samhällen vart och ett för sig 
och socknens mera lantliga delar. 

I sådana kommuner, inom vilka enligt socialstyrelsens förslag vissa orter vid 
kommande dyrortsgruppering -skola särskilt undersökas, bör noga iakttagas, att 
bostadsuppgifterna från dessa orter och kommunen i övrigt skiljas åt. Styrelsen 
kommer att lämna särskilt meddelande om de orter, som skola särredovisas inom 
de olika kommunerna. 

För alla orter gäller, a t t bostadsuppgifterna inom varje stadsdel, samhälle o. s. v. 
skola ordnas i lämplig kvarters- och fastighetsföljd eller i övrigt efter belägenhet. 

Blanketterna för varje enligt ovanstående anvisningar avskild del av orten 
(stadsdel, samhälle o. s. v.) böra vid insändandet till socialstyrelsen inläggas i sär
skilt omslag, vari erforderliga upplysningar om områdets benämning och avgräns-
ning antecknats, önskvärt är att, där så ske kan, gränserna angivas å bifogad 
karta. 

Efter avslutad granskning skola bostadsuppgifterna, ordnade på föreskrivet sätt, 
sändas till socialstyrelsen. 

Obs.! Bostadsuppgifterna få jämlikt lagen om inskränkning i rä t ten at t utbe
komma allmänna handlingar, 16 §, icke göras tillgängliga för utomstående på så
dant sätt, a t t skada kan uppstå för dem, som avgivit uppgiften eller eljest däri 
avses. 

Därest tvekan skulle uppstå med avseende på til lämpningen av någon punkt i 
formuläret eller anvisningarna, torde hänvändelse omedelbart göras till Socialsty
relsen, utredningsbyrån, Stockholm 2. (Tel. »Socialstyrelsen» 92). 
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