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Sammanfattning
Miinga svenska kust- och skiirgardskommuner har svirigheter att behilla en fastboende
befolkning, istallet dvergar allt fler bostiidertill fritidsbost?ider.
Efterft6ganpa fritidshus i
dessaomraden ar stor och fastighetspdsema Ar hdga. Detta resulterar i att folk ffir svart att
bo kvar pi grund av fastighetspdsema och de som dnskar fl)rtta in permanent har svart att
hitta hus till ett lagom pds. Boplikt, ftirii.ndring av fastighetsskatten samt fiiriinddngar av
arnan lagstiftning ftamliirs ofta som ldsningar ftir att motverka fritidsinvasionen.
I denna uppsatstittar jag narmare pi olika ftireslagnaldsningar, frii.mstboplikten, och
analyserar vilken effekt de skulle {8. En analys 6ver hur olika faldorer peverkar marknaden
fir de aktuella fastighetstypema har gjorts {tir att ytterligare belysa vilken p6verkan de
presenteradeliirslagen kan fE.
Boplikt blir svar att genomlitra eftersom den drtit lange och har ett stort motstend. Det
finns en stor oro liir att en boplikt skulle kunna fa stora negativa effekter, i form av tomma
hus som l6ts liirfalla, om det inte finns ett tilhackligt intresse fijr fastighetema som
permanentboende.Andringar av fastighetsskatteregler kan fi till fiiljd att man lir problem
rned till?impningensi att lika fall behandlasolika. Suinkningav fastighetsskatten
generellti
berdrda omriden riskerar leda till okande fastighetspriser.
Det centrala resultatet i uppsatsen iir att det krAvs insatser pe flera olika omraden liir att
man ska kunna ftiriindra den r6dande situationen och utvecklingen. Uppsatsen hax friimst
sett pi marknadsviirden och priser pA fastigheter enligt dess konsekvenser ffir aktuella
omriden. Det k?ivs ftiriindringar i lagstiftning och arbetsmarknadspolitik, satsning pe
kommunikationer och iT-utveckling, men man m6ste ocksi satsa pe att fiira fram och
tippna upp fiir ett kultur- och fritidsliv. Om det inte finns tillriicklig sewice och intressanta
fritidssysselsAfiningar si kommer ungdomar och bamfamiljer oundvikligen att fl)tta ut
?ivenom de skulle ha ekonomiska mdjligheter att starna kvar.

