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Lågt byggande under lång tid 
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Färdigställda bostäder och befolkningsökning 
Antal bostäder och personer 
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Bostadsbyggandet ökar  
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Källa: 
Boverket 
2017-05-08 

Påbörjade lägenheter 
2008-2016 

Preliminärt påbörjades 
nybyggnation av 67 000 
lägenheter 2016. 



Studentbostadsbyggandet ökar  
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Källa: 
Boverket 
2017-05-08 

Påbörjade student-
bostäder 2005-2016 

Under 2017 beräknas 
drygt 6 200 
studentbostäder att 
påbörjas.  



22-punktsprogrammet  
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1. Försäljning av statlig mark lämpad för 
bostadsbyggande  

2. Krav på kommunal planering för 
bostadsbyggande  

3. Strandskydd 
4. Trafikbuller vid bostadsbyggnader 
5. Förenklad kontroll av serietillverkade hus  
6. Översyn av Boverkets byggregler  
7. En utvecklad översiktsplanering  
8. Begränsning av detaljplanekravet  
9. Ökad delegation till kommunstyrelse och 

byggnadsnämnd  
10. Fler bygglovsbefriade åtgärder  
11.  Länsstyrelsernas roll 

12. Tidsfrist för länsstyrelsens överprövning  
13. Kommunerna ska kunna begära att länsstyrelsen 

lämnar ett planeringsbesked  
14. Rätten att överklaga ett beslut om bygglov m.m. 

begränsas för den som inte har yttrat sig under 
processen 

15. Slopat tak för uppskovsbelopp under en 
tidsbegränsad period  

16. Förslag för att utveckla hyressättningsmodellen  
17. Upplåtelseform i detaljplan  
18. Stor samlad exploatering – nya hållbara städer  
19. Kreditgarantier 
20. Statliga bolags möjligheter att bidra till 

bostadsbyggandet 
21. Öka privatbostadsuthyrningen 
22. Temporär lagstiftning 
 



 
 

Statliga stöd till bostadsbyggande   

Näringsdepartementet 6 



Brist på arbetskraft  
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1. Tillvarata och stimulera inflödet av utländsk 

arbetskraft och nyanländas kompetens 
2. Öka bostadsproduktion genom t.ex. ökat 

industriellt byggande och mer prefabricering 
3. Skapa fler jobb med lägre utbildningskrav 

inom ramen för de svenska kollektivavtalen 
4. Gör på allvar upp med machokulturen i 

byggsektorn, anställ och behåll 
yrkesutbildade kvinnor 

5. Överväg att inte ställa orimliga motkrav på 
kommunerna vid satsning på regionalt 
yrkesvux 

6. Storsatsa på unga vuxnas karriärskifte och 
vidareutbildning 

7. Öka platserna på yrkeshögskolan rejält 
8. Styr dimensioneringen av 

högskoleutbildningar relevanta för 
byggsektorn 

9. Anpassa utbildningarna till arbetslivets krav 
10. Samverka mer, bättre, och smartare 

 



Bygga snyggt och hållbart  
• Livscykelperspektiv 

 
• Industriellt byggande  

 
• Nationellt centrum för hållbart 

byggande  
 

• Bygga i trä  
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Använda befintligt bestånd  
• Skattefrågor  
 
• Uppdrag att öka 

uthyrningen av 
privatbostäder 
(Statskontoret) 
 

• Utredningen Stärkt 
ställning för hyresgäster  
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Digital samhällsplanering 
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• Digitalisering av 
byggbranschen 

  
• Digitalisering av 

planprocessen 
 
• Öppna och delade data   
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