
ANNA BROMAN, BOSTADSPOLITISK EXPERT SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Vi rustar Sverige för 
11 miljoner



Sverige växer allt snabbare
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Var i Sverige kommer det att byggas?

• Urbanisering -
storstadsregioner och 
mellanstora städer med 
högre utbildning på 
orten

• Inrikes flyttnetto: 
svagare utveckling för 
storstäderna, starkare 
för kranskommuner/
pendlingskommuner



Till vem ska det byggas?

• Ökning av befolkningen i 
tre kategorier: 

– barn och ungdomar upp till 
dryga 20-årsåldern

– 30-40 åringar 

– personer över 75 år 

• Fler tjänar mycket och fler 
tjänar lite 



Hur ska de nya 
bostäderna finansieras?



Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

Källa: Macrobond/ KI

Nettotal



Främsta hinder för byggandet
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Källa: Macrobond/ KI

Nettotal



Antal påbörjade lägenheter- Storstadsområden
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Källa: SCB, BI

Antal lgh

4 kv. glidande summa, 1 kv. 1997 – 4 kv. 2018
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Antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus

Källa: SCB, BI

Antal

12 månaders glidande medelvärde
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73-punktsprogrammet • 44. Reformera hyresmodellen. Fri hyressättning vid 
nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en 
inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara 
nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå 
förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. 
Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas 
(Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021). Låt 
lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i 
hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande 
tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå 
lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det 
konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. 
(Kommission tillsätts våren 2019. Slutsatser presenteras före 1 
januari 2021). Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter 
reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende 
skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig 
årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som 
kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls 
(Ds våren 2020. I kraft från 2021). Ge hyresvärden och 
hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till-
och frånval ska prissättas (förslag finns i Tillvalsutredningen 
SOU 2008:94 respektive lagrådsremiss 27 juni 2014) 
(Proposition våren 2019). Höj straffen för försäljning av 
svartkontrakt och kriminalisera köpen (Utredning 2020-
2021Ny lagstiftning 1 juli 2022)
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73-punktsprogrammet

• 45. Ta bort flyttskatten genom att räntebeläggningen på 
uppskovsbeloppet avskaffas.

• 46. Genomför omfattande regelförenklingar för att förenkla 
och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet 
snabbare och billigare. Bland annat införs enklare regler för 
byggnation utanför detaljplanelagt område, nya regler om 
utökade möjligheter för privat initiativrätt med bibehållet 
kommunalt ansvar för översiktsplanering, planbeslut och 
bostadsförsörjning. Vidare görs en översyn av riksintressen 
och en utredning av förenklade redovisningsregler som 
medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga 
bostadsmarknader (Ds 2019 eller 2020). 

Inför en bygglovsbefrielse för altaner i kombination med att 
mindre (lovfria) altaner får strida mot planbestämmelser 
(Proposition våren 2019). 

• 47. Gör om investeringsstöden för hyresrätter. Stöden 
koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot 
hyresrätter i hela landet.

• 48. Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett 
livscykelperspektiv. Öka byggande i trä. Inför krav på 
klimatdeklarationer för klimatbra byggande (Uppdrag till 
Boverket hösten 2019. Krav från 1 januari 2022).
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73-punktsprogrammet

• 4. En omfattande skattereform genomförs. Reformen ska öka 
sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb 
och företagande, bidra till att klimat- och miljömål nås, stärka Sveriges 
konkurrenskraft, utjämna dagens växande ekonomiska klyftor, sänka 
marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt, förenkla 
genom att begränsa undantag, minska hushållens skuldsättning och bidra 
till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, öka finanssektorns 
skatteandel och långsiktigt trygga välfärden

• 23. Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden. […] Det ska vara 
betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. […]
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Bostadspolitiska målsättningar

• Underlätta för kapitalsvaga hushåll att skaffa bostad

• Ökad rörlighet

• Säkerställa en långsiktigt hållbar produktion av bostäder
(Skapa goda förutsättningar att bygga bostäder)



10 punkter för en bättre bostadspolitik

1. Förtydligat förbud mot kommunala 
särkrav

2. Transparent marktilldelning
3. Översyn av kreditrestriktioner, 

undantag för förstagångsköpare 
4. Subventionerat bosparande
5. Hyrköp som ny upplåtelseform
6. Förändrad fastighetsavgift
7. Sänkt reavinstbeskattning
8. Friare hyressättning
9. Tillfälligt omställningsstöd
10. Sociala bostadskontrakt



Frågor?


