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Inledning

För att Göteborgsregionen skall utvecklas krävs ett samstämt och kon-

sekvent agerande över lång tid. Varje kommun och varje aktör bidrar 

på olika sätt. Vi vill att regionen med Göteborg som kärna, ska vara 

attraktiv, hållbar och växande.

Nästan en miljon människor bor i de kommuner som samverkar inom Göte-

borgsregionens kommunalförbund (GR) och för varje år blir vi fler. Målsätt-

ningen inom regionen är att vi ska ha en uthållig tillväxt – här ska man kunna 

ha ett gott liv både nu och i framtiden. Det innebär bland annat att bostäder 

och arbetsplatser byggs så fler har möjlighet att åka kollektivt till jobbet men 

också att det ska finnas möjligheter att hitta ett boende man trivs med. 

Att planera och bygga bostäder är en komplex process som involverar många 

intressen och aktörer där alla ska samverka för att åstadkomma rätt förut-

sättningar. Göteborgsregionens kommunalförbund och länsstyrelsen i Västra 

Götaland har tillsammans tagit fram denna antologi som skall ses som ett 

inspirationsmaterial inför konferensen ”Fler Bostäder – hur gör vi?”. 

Planeringschef Ylva Löf, GR 
Samhällsbyggnadsdirektör Dick Hedman, Länsstyrelsen
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Vad är din roll?
Länsstyrelsen är en statlig myndighet, vi är en länk mellan människor och kom-
muner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. 
Det betyder till exempel att vi ska väga samman olika statliga myndigheters syn-
punkter i planfrågor. Vi ska också se till att de nationella målen blir verklighet i 
Västra Götalands län. Vi ska väga olika intressen mot varandra och få en fung-
erande helhet. Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet 
och ska samverka med kommunerna i deras planläggning. Vi på Länsstyrelsen 
prövar till exempel kommunala detaljplaner och bygglov och beslutar om överkla-
gade planer och bygglov. Vi har regeringens uppdrag att följa utvecklingen i länet 
kring bostadsmarknadens utveckling och ge kommunerna råd och stöd i deras 
arbete med boendeplaneringen. I uppdraget ingår även att arbeta fram regionala 
bostadsmarknadsanalyser och analysera hur kommunerna lever upp till sitt kom-
munala bostadsförsörjningsansvar.

Vad kan du göra?
Vi kan se till att inte försena planarbetet, genom att ge bra information och sak-
kunskap till alla aktörer och hålla hög kompetens i rådgivningen till kommunerna. 
En dialog i tidigt skede kan bidra till en hög kvalitet i de färdiga planerna och där-
med kortare handläggningstid. 
Vi kan se till att vara effektiva i 
vår del av processen.

Även utan överklaganden 
kan processen från översikts-

 Länsstyrelsen väger olika 
 intressen mot varandra för att 
 få en fungerande helhet

Agneta Kores, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen

”En dialog i tidigt skede kan bidra till en hög 
kvalitet i de färdiga planerna och  därmed 

kortare handläggningstid.”

Namn: Agneta Kores. 
Ålder: 52 år. 
Befattning: Länsöverdirektör 
vid Länsstyrelsen i Västra 
Götaland sedan 1 november 
2011. 
Civilstånd: Gift, tre vuxna 
barn. 
Min första bostad: 
 Hyreslägenhet.
Bostad idag: Villa utanför 
Göteborg, tycker om närheten 
till naturen och att arbeta i 
trädgården.
Så vill jag bo på äldre dar: 
Där jag bor idag. Jag trivs i 
området och vill ha kvar min 
trädgård.



6 Fler bostäder – hur gör vi?

plan via detaljplan till färdigt bygge ta lång tid, sju-åtta år är inte ovanligt i stor-
städerna. En plan ska upprättas, ställas ut, samrådas kring, remitteras och revi-
deras ... 

Men jag tror man kan jobba smartare – det finns nog en hel del tid att kapa i 
alla led. Inte minst går det nog att undvika tidsödande överklaganden genom tidig 
dialog med närboende och andra intressenter. Har du möjligheter att ge synpunk-
ter och få snabbt svar så underlättar det. Jag tror det går att trimma hela processen 
för att korta ner tiderna.

Aktörerna på bostadsmarknaden har stort ansvar men det finns grupper som 
inte prioriteras så högt och där behöver insatser göras ... där länsstyrelsen idag har 
en roll och där denna roll utökats under den senaste tiden. Jag tänker specifikt på 
bosättningsfrågorna och bosättningen för nyanlända samt det senaste uppdraget 
att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet. 

Länsstyrelsen kan också erbjuda ekonomiskt incitament till de aktörer som vill 
skapa projekt för att möta behov av anpassade och trygga boenden för den äldre 
generationen.

Vilka är dina vänner?
Vi på Länsstyrelsen ingår i en familj med andra statliga myndigheter såsom Bo-
verket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet. Vi har en väl utvecklad dialog 
med dem. När det gäller kommunerna i länet är vi rådgivande myndighet.

Hur kan det göras?
Genom dialog, samverkan och naturligtvis att alla aktörer funderar på hur man 
kan jobba smartare med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet. Även möjligheten 
som sökande eller intressent att till exempel följa ett ärendes väg under planlägg-
ning eller beredning tror jag kan bidra till ett förbättrat flöde. 

Vad behöver du?
Ha en bra dialog med alla berörda aktörer.

Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
Att vi fortsätter skapa mötesplatser, att vi visar på den forskning som finns och 
kan arrangera möten, som den konferens om boendet vi nu bjudit in till.
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Och att vi har duktiga experter som kan ge råd.
Men det är inte meningen att vi ska kliva in i själva processen och bli aktiva 

deltagare i planarbetet; där är det viktigt att hålla rågångarna tydliga kring våra 
olika roller. Vi är en myndighet med spetskompetens och tillsynsansvar, ingen part 
på bostadsmarknaden.

Dröm lite!
Att vi hittar bra metoder att isolera och energieffektivisera våra befintliga hus. 
Vilken effekt det skulle kunna få …

Och tänk om vi kunde avhjälpa segregationen! Det är visserligen inte bara 
ett bostadsproblem, utan hänger även samman med till exempel svårigheter att 
komma in på arbetsmarknaden. Vi skulle kunna leva i ett välkomnande mångkul-
turellt samhälle. n
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Vad är din roll?
Jag är kommunalråd för mark-, trafik- och bostadsfrågor i Göteborg, och sedan 
1 mars 2012 ordförande för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad på GR. 
Min roll är att uppmuntra samverkan mellan alla oss medlemskommuner – vi har 
ett gemensamt ansvar för uppgiften regional bostadsplanering. Här vill jag vara 
ödmjuk och inte ha en storebrorsroll som göteborgare. 

Vi är helt beroende av varandra; Göteborg av kranskommunernas arbetskraft 
och de av våra arbetstillfällen! Här är bostadsfrågan nyckeln: ingen flyttar till vår 
region utan att få någonstans att bo. Och då måste vi bygga fler bostäder för alla 
dem som vill flytta till Västsverige.

Vad kan du göra?
I Göteborg har vi ganska många – 6 000! – färdiga planer för nybyggnad, men 
vi får vara tuffa och ligga på för att byggarna ska sätta igång. Det är konjunktur, 
kalkyler, lönsamhet och finansiering ... Vi måste samarbeta med alla byggare. Och 
korta tiden från en förfrågan till dess att vi kan ge besked om ja eller nej till ett 
bygge. Om vi lyckas med det – ja, då måste de också börja bygga! 

Därför ska vi se över våra styrmedel: marktilldelning och planprocess. Vi har 
redan börjat utreda var det hakar upp sig, och det är ju till exempel samarbetet 
mellan stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, miljö- och klimatkontoret och 
trafikkontoret. Vi har påbörjat arbetet med ett gemensamt hus för all samhälls-
byggnad; dit ska alla byggsugna kunna gå in genom en dörr och säga: ”Den här 
marken har jag hittat och den skulle jag vilja bygga på, jag har en bra idé!” och få 
löfte om besked av dem alla inom, säg, fyra veckor! 

 Stor enighet om att fler 
bostäder behövs

Johan Nyhus, kommunalråd i Göteborg

Namn: Johan Nyhus. 
Ålder: 41 år. 
Befattning: Kommunal-
råd (S) i Göteborg, GR:s 
representant i  beredningen 
för hållbar utveckling, BHU, i 
Västra Götalandsregionen. 
Civilstånd: Gift med Helena 
sen 1,5 år. ”Vi träffades i 
stadshuset för sex år sen.” 
Två pojkar, 15 och 13, från 
tidigare äktenskap, en son 
på snart 4 och ett barn på 
väg, båda med Helena. 
Min första bostad: En 
hyresrätt på 29 kvadrat i 
Habo kommun. ”Då var 
det inte svårt att få bostad. 
Idag tycker jag man ska 
bygga små lägenheter och 
studentlägenheter för de 
unga.”
Bostad idag: 50-talsradhus 
i utkanten av Biskopsgården. 
”Passar bra för familjen, 
barnen har varsitt rum. 
Det påminner om engelska 
radhus, inte stort men 
välplanerat.”
Så vill jag bo på äldre dar: 
”Nära mina vänner, det är allt 
jag vet. Hur är ointressant.”
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Vilka är dina vänner?
Politikerna – vi har visserligen ofta delade meningar över blockgränserna, men det 
finns ändå i stort sett en enighet om behovet av att bygga fler bostäder. 

Vi har både privata och allmännyttiga bolag som vill bygga i vår 
region – det är det inte alla som har i det här landet! Det är en väldigt 
viktig komponent – utan dem kan vi inte bygga. 

Hur kan det göras?
Tidig dialog med alla inblandade kan minska handläggningstiderna 
både i kommunerna och hos Länsstyrelsen. De talar dessutom om brist 
på handläggare, det är beklagligt.

När det gäller överklaganden av bygglov tror jag för övrigt att en hel del tyvärr 
gör det av rent okynne. Precis som i andra delar av rättsväsendet borde det finnas 
en gräns för hur långt man får driva sitt överklagande. Alla medborgare som är 
berörda av en plan skall ha den självklara rätten att få överklaga till länsstyrelsen, 
men efter länsstyrelsens beslut måste de olika parterna själva bestämma om de 
skall gå vidare i en civilrättslig process. 

Det finns många exempel på att bostäder blivit dyrare för att de som skall 
bygga tvingats vänta tre-fyra år på grund av överklaganden som inte visat sig vara 
befogade, och ingen kan ju fråga de framtida hyresgästerna eller bostadsägarna 
som skall flytta in vad de tycker om en ökad boendekostnad. 

Vidare borde vi ha någon statlig investeringsfond som driver på bostadsbyg-
gandet, med liknande lånevillkor som Riksgälden. Det är ett samhällsintresse att 
bygga bostäder och vi behöver en nationell bostadspolitik! Gärna blocköverskri-
dande ihop med staten, marknaden och partierna.

Vad behöver du?
Att vi i GR träffas och formulerar en gemensam strategi den 23 mars. Jag hoppas 
mycket på den bostadskonferens vi bjudit in till. Vi behöver en rejäl stuns och en 
vilja att gå framåt.

Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
Samsyn och politisk vilja att bygga och utveckla samhället. Däri ligger både möj-
ligheterna och invändningarna ...

”Vi har påbörjat arbetet 
med ett  gemensamt hus 

för all samhällsbyggnad; 
dit ska alla bygg sugna 

kunna gå.”
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Dröm lite
Vi ska bygga en stad där folk vill vandra i trevliga miljöer, och hitta värdena vi 
alla uppskattar.

Jag brukar säga till våra planerare: ”Fall på knä!” och då tänker de att jag 
som är från Jönköpingstrakten vill be, men istället säger jag: ”Nu ser ni barnens 
perspektiv på vår stad!” 

Ett exempel: på 70-talet byggde vi områden där tryggheten bestod i att inte 
bli påkörd av en bil så vi byggde gångtunnlar av betong, utan belysning. De var 
tryggheten, medan bilen var otrygghet – idag är det den mörka tunneln vi förknip-
par med otrygghet och våld! Det kan bli galet när vi planerar ... Tänk om vi kunde 
skapa datormodeller där vi visualiserar miljöerna vi vill bygga, så kanske vi kan se 
efter om de känns trygga eller otrygga?

I regionen ska vi alla ha lätt att komma till varandra och till jobbet – vi ska inte 
behöva välja bostadsorten därför att den har bra kommunikationer, utan därför att 
det är där vi vill bo och trivas, beroende på vilken livssituation vi befinner oss i. n
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Vad är din roll?
Jag är privatekonom på SEB. Det betyder att jag bevakar hushållen, och det är ju 
de som är bostadskonsumenterna. Det ger mig en rätt bra bild av hur bostadsefter-
frågan ser ut i olika åldersgrupper. Det sker bland annat sedan 8-9 år med hjälp av 
vår Boprisindikator, där vi varje månad frågar 1000 slumpvis utvalda privatper-
soner om hur de ser på bostadsmarknaden. Ibland ställer vi också frågor om hur 
man vill bo, och vilken upplåtelseform folk föredrar. Vi ser ett tydligt mönster: de 
flesta vill bo i radhus eller villa. 

Vad kan du göra?
Jag kan lyssna av bokonsumenterna. Den stora kategorin barnfamiljer – hela 90 
procent av de mellan 25 och 49 år – vill äga sitt boende. Ungdomar vill ofta bo cen-
tralt nära kompisar, nöjen och kultur och är inte så noga med hög standard eller 
stora ytor eftersom det blir dyrare. De är heller inte intresserade av det ekonomis-
ka åtagande som det innebär att äga sin bostad. Då passar ofta hyresrätt bättre.

De äldre slutligen – innan det är dags för sista stadiets boende – tror jag mer 
och mer söker sig till kollektivboende med jämnåriga, bra markservice och närhet 
till vänner och familj men integrerat med övriga 
samhället, inte i ålderssegregerade områden. De 
tycker det är skönt att kunna ringa till någon 
när kranen droppar, att slippa ansvar för un-
derhåll och få service när de behöver den, bara 
ett telefonsamtal bort till hyresvärden! 

 Risk för inlåsningseffekter 
med dagens beskattning 
av bostadsförsäljningar

”Vi ser ett tydligt 
mönster; de flesta 
vill bo i radhus 

 eller villa.”

Gunilla Nyström, privatekonom på SEB

Namn: Gunilla Nyström. 
Ålder: 57 år.
Gör: Privatekonom. 
Familj: gift, två döttrar, 26 
och 22 år, en studerar och 
en arbetar, båda utflugna. 
Första bostaden: Liten 
bostadsrätt i Askim utanför 
födelsestaden Göteborg. 
”Jag ville bo nära kompi-
sarna och stallet. Köpte 
den för 9 000 och sålde 
den tre år senare för 26 
000 för att köpa större, och 
sen blev det giftermål och 
radhus.”
Bor nu: Villa i Askim, ar-
betar tre dagar i Göteborg 
och två dagar i Stockholm. 
Vill bo på äldre dar: 
”I 65-årsåldern vore det 
trevligt med ett kollektivt 
seniorboende, vi har talat 
om det i vårt kompisgäng. 
Då kan vi umgås lätt och 
behöver inte sitta en-
samma i varsin lägenhet. 
Kanske tar vi ett sådant 
initiativ?”
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Hur kan det göras?
Bygg mer med blandade upplåtelseformer! Öka möjligheten till flexibilitet i boen-
det. Man kan göra mycket med ekonomiska styrmedel. Exempelvis finns det risk 
för inlåsningseffekter med dagens beskattning av bostadsförsäljningar: FÖRR var 
det lättare att få uppskov med skatten på försäljningsvinsten, det fanns ingen övre 
beloppsgräns och ingen årlig kostnad förenad med att ha uppskov. NU kan upp-
skovet max uppgå till 1 450 000 kr. Det är också mycket mer begränsad möjlighet 
till uppskov om man köper en billigare bostad, och man betalar dessutom en årlig 
avgift på 0,5 procent av uppskovssumman. I kombination med införandet av den 
kommunala fastighetsavgiften, som gjort villaboendet i storstadsområdena relativt 

sett billigare, så har de ekonomiska drivkrafterna att stanna i villan 
ökat kraftigt jämfört med att köpa en mindre bostadsrätt!

Jag lägger ingen värdering i skatteomläggningen men konstaterar 
att det fick sådana följder; det blev dyrare att bo för den som sålt 
villan. Idag är det billigast att bo kvar i huset även när barnen är 
utflugna. Regeringens ändrade skatteregler för andrahandsuthyrning 

– skattefri hyresintäkt upp till 26 000 kr per år – är inte lösningen; det är nog inte 
så många äldre i eget hus som plötsligt får lust att hyra ut delar av sin bostad av 
det skälet ... Om det billigaste alternativet är att bo kvar i sin stora bostad – då gör 
många det. Däremot anser många det mer verkningsfullt att sänka kapitalvinst-
skatten vid försäljning av bostaden. 

Vilka möjligheter ser du, och vilka invändningar?
Om det skulle vara ett problem med inlåsningseffekter på grund av skatteregler 
så vore förstås en ändring där det viktigaste. Det nya bolånetaket – att bostads-
köparen inte får låna till hela köpesumman utan måste stå för 15% av priset själv 
– upplever jag att många är positiva till. Jag är positiv till ett tak, och när vi ställer 
frågan till folk i Boprisindikatorn så svarar en majoritet att de också tycker det 
är bra. Den enda invändningen jag stött på mot bolånetaket är att unga familjer 
utanför storstäderna inte kan spara ihop till kontantinsatsen till ett småhus, efter-
som att köpa nytt är dyrare än begagnat. Nu när vi har fallande bostadspriser 
kan folk heller inte se fram emot att på några års sikt få råd till nästa bostad med 
hjälp av värdestegringen på sitt första ägda boende. Att bankerna enligt lag måste 
se till hela hushållets ekonomi och bedöma cash flow och säkerheten för lånet är 

”Idag är det billigare att 
bo kvar i huset även när 

barnen är utflugna.”
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en självklarhet! Liksom att de boendekalkyler som görs numera utgår från rejält 
högre låneränta än den verkliga, för att säkerställa att hushållen har marginaler i 
sin ekonomi.

Dröm lite!
Att unga familjer får möjlighet att förverkliga sina boendedrömmar, eftersom nio 
av tio vill äga sitt boende. Men det förutsätter en sparkultur; att man tidigt vänjer 
sig vid att spara – alla har inte föräldrar som kan hjälpa till ekonomiskt! Så det är 
vad jag brukar rekommendera unga: börja bospara, helst 15-20 procent av netto-
inkomsten, innan den dagen kommer när de vill etablera sig, bilda familj och äga 
sin bostad.

Samtidigt är det viktigt med rörlighet; det måste finnas en bra och fungerande 
hyresmarknad. Och bra kollektivtrafik, det ska vara lätt att cykla och gå, att ta 
sig fram utan bil. n
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Vad är din roll?
Näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna GFR i Göte-
borg. Tillsammans med våra medlemmar utvecklar jag fastighetsbranschen  genom 
opinionsbildning och samverkansprojekt med berörda aktörer såsom kommuner, 
Svensk Handel och Hyresgästföreningen.

Ett tydligt exempel är gågatorna i Göteborgs innerstad som vi i samverkan med 
Göteborgs Stad rustat upp för dryga 100 miljoner kr. 

Vi arbetar med att utveckla områden i hela regionen – såsom Bergsjön, Backa-
plan och Kungsbacka – både när det gäller bostäder och kommersiella centra. 

Vad kan du göra?
Förtydliga vilka förutsättningar som fastighetsföretagen behöver för att bygga 
bostäder, kontor och handel. Samt skapa samverkansprojekt som bidrar till att 
regionen växer och blir attraktiv att bo, arbeta och leva i.

Vi driver också på för att utveckla hyresrätten – en mycket viktig upplåtelse-
form som blivit styvmoderligt behandlad de senaste åren. Många människor behö-
ver den flexibilitet och service som hyresrätten utgör, om man till exempel fått jobb 
i Göteborg och snabbt behöver flytta hit, eller när familjesituationen förändras. 
Man slipper ta lån och binda upp sig för att äga ett hus eller en bostadsrätt. Vi 
har ju tyvärr stor bostadsbrist i Göteborg, 
på BoPlats går det just nu 800 sökande på 
varje ledig hyreslägenhet, och det krävs 
krafttag från alla berörda aktörer för att vi 
skall kunna bygga många nya hyresrätter. 

 Hyresrätten – en viktig 
 upplåtelseform

Namn: 
Lena Hasslöf-Gustafsson. 
Ålder: 38 år. 
Befattning: Näringspolitiskt 
ansvarig på Fastighetsägarna 
GFR i Göteborg. 
Civilstånd: Gift, två barn 6 och 
9 år gamla. 
Min första bostad: Student-
rum i korridor med gemen-
samt kök under studietiden i 
Halmstad. ”Det var stökigt och 
skitigt men jättekul och helt OK 
som boende när man är ung 
och pluggar. Jag tror inte på att 
bara bygga specifika boenden 
för studenter. Bygger vi fler 
bostäder kommer boendekar-
riären att lösa sig naturligt.”
Bostad idag: Villa i Kungs-
backa. ”Jag och maken hade 
en dröm för tio år sen om att 
själva rita och bygga vårt hus 
– så då gjorde vi det! Det blev 
bra, men jag vet inte om jag 
skulle orka göra om det.”
Så vill jag bo på äldre dar: 
Hyresrätt centralt i Göteborg 
med nära till allt, och fritidshus 
i Bohuslän. ”Det bästa av två 
världar!”

Lena Hasslöf-Gustafsson, Fastighetsägarna GFR

”Många människor 
 behöver den flexibi-
litet och service som 
 hyresrätten utgör”
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Vilka är dina vänner?
Kommunerna, de vill utveckla sina fastighetsbestånd och har ju ett ansvar för sina 
invånare. De behöver oss som affärsdrivande partners.

Svensk Handel, som utvecklar handeln och den levande blandstaden. 
Västsvenska Handelskammaren förstås, som främjar näringslivet. 
Samt inte minst Hyresgästföreningen; vi är visserligen motparter i hyresför-

handlingar, men har också stora beröringspunkter.
Fastighetsföretagen tar ett stort ansvar för samhällsbyggnaden, det är en del av 

mandatet från våra medlemsföretag. 

Hur kan det göras?
Långsiktigt genom förståelse för varandras uppdrag och roller, och fortsatt kon-
struktiv dialog. Konkret innebär det att på lokal nivå krävs det kortare handlägg-
ningstider för detaljplaner, bygglov och eventuella överklagande samt en översyn 
av kommunens taxor och avgifter.

På nationell nivå måste det bli långsiktigt lönsamt att bygga och förvalta 
hyres bostadsfastigheter. Detta kan åstadkommas genom att förändra skattereg-
lerna för hyresfastigheter så de likställs med andra 
upplåtelseformer. Ett av förslagen till förändring är 
att vi vill att det införs en låg moms på bostadshyror. 
Idag betalar fastighetsägare moms på i princip alla 
varor och tjänster, vilket driver upp hyresnivåerna 
och kostnaderna för nyproduktion. Med en låg moms 
på hyrorna kan fastighetsägaren dra av ingående 
moms fullt ut i sin verksamhet. På så sätt minskar 
fastighetsägarens kostnader och hyrorna kan på sikt hållas nere. Men moms på 
hyran kräver ett beslut på EU-nivå. 

I avvaktan på det bör därför ett ROT-stöd införas för hyresrätten med 50 pro-
cent av utgifterna på arbete, på samma sätt som för villor och bostadsrätter.

Vad behöver du?
Att beslutsfattarna visar mod och vilja! Vi har alla planer och visioner på plats i 
Göteborg. Det är dags att våga genomföra dem nu. Vi ligger faktiskt 20 år efter 
stadsutvecklingen i Stockholm och Malmö – se bara på hur Ilmar Reepalu vågade 
satsa på det omstridda bygget av Turning Torso. Vi i Göteborg måste komma ur 

 ”... förändra  skattereglerna 
för hyresfastigheter så 
de likställs med andra 

 upplåtelseformer.”
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startblocken och börja bygga nu – vi kan inte vänta längre. Fastighetsföretagen 
har inte så långa tidsperspektiv när det gäller genomförande av projekt som kom-
munerna har.

Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
Det finns en stark vilja till utveckling i regionen. Se på Centrala Älvstaden, med en 
yta lika stor som Halmstad, centralt i Sveriges näst största stad! Vi är beredda om 
bara politikerna ger klartecken.

Detta kräver kortare tid för planläggning och eventuella överklaganden, det 
måste gå snabbare att komma igång med bostadsprojekten.

Konjunkturen har ju bromsat upp ekonomin och satsningarna då det har blivit 
svårare att få bankernas hjälp med lån för nybyggnation. Jag tycker politikerna 
i regionen bör fundera över nya finansieringsmodeller för stora och långsiktiga 
stadsbyggnadsprojekt. 

Dröm lite!
Göteborg skulle våga mycket mer när det gäller stadsutvecklingen. Modiga, spän-
nande former av nytänkande arkitektur både på och mellan husen. Symbolbygg-
nader. Bygga högt, bygga med färg och vara djärva när vi låter den gamla fina 
stenstaden möta den nya bebyggelsen. Att vi får ta ut svängarna lite, som i Köpen-
hamn eller Barcelona. Allt för att göra vår region än mer attraktiv. Jag har stora 
förhoppningar på Göteborgs nye stadsarkitekt. Det ska bli jätteroligt att se vad 
han kan åstadkomma och vilket svängrum han kommer att få. n

”Vi i Göteborg måste 
 komma ur startblocken 
och börja bygga nu – vi 
kan inte vänta längre.” 
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Vad är din roll?
Jag är forskare inom välfärdsområdet och sysslar främst med frågor om äldre, 
boende och tillgänglighet.

Jag bidrar med kunskaper och inspiration till beslutsfattarna, bland annat om 
hur man skapar boende för de äldre, och vad äldre efterfrågar. 

Vad kan du göra?
Jag tänker djupdyka i en studie om hur samhällets planering ser ut och förlöper 
när det gäller äldres boendebehov. Vi samarbetar med fem av våra medlemskom-
muner: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn. De har olika förutsättning-
ar, både i bebyggelsen, antalet invånare och hur gamla de är. Tjörn är en liten 
kommun med mest småhus och många äldre medan Härryda har flest yngre, och 
Mölndal mest flerbostadshus. Härryda är extremt i landet med sina tydliga poli-
tiska mål för både markförsörjning och bostadsplanering. Med bostadsbyggandet 
som instrument uppfyller de målet att öka sin befolkning med 1,5 procent per år. 
När de bygger lägenheter i centrala områden flyttar många äldre in, och då frigörs 
villor för inflyttande till Härryda. Andra kommuner har inte samma strategi för 
att köpa upp och äga sin mark, Ale till exempel har en stor andel privatägd mark. 
Att äga marken är en nyckelfaktor för att kunna styra bostadsbyggandet; påverka 

när det ska byggas och ställa krav på byggherren. 
Den här kunskapen kan jag tillföra; vilka hin-

der finns det för att skapa hållbart boende för äld-
re?  Det första är att man inte ser att det här är en 
angelägen fråga. Det andra: att man ofta har skilda 

 Bostäder för äldre – ska 
kommunen påverka?

Namn: Lisbeth Lindahl. 
Ålder: 50 år. 
Befattning: Forskare på 
FoU i Väst/GR, Göteborgs-
regionens kommunalför-
bund. 
Civilstånd: Särbo, 26-årig 
son och 31-årig dotter, 
båda utflugna. Två barn-
barn. 
Min första bostad: En etta 
med kokvrå och balkong i 
Johanneberg, hyrde den i 
andra hand.
Bostad idag: En bostads-
rättstvåa i Linné i Göteborg. 
”Den blir för trång nu när 
min särbo, barnens pappa, 
och jag flyttar ihop igen, 
efter många år på var sitt 
håll. En större lägenhet 
med balkong sökes!”
Så vill jag bo på äldre dar: 
Lägenhet med bostadsrätt. 
”Jag skulle kunna tänka 
mig hyresrätt för att frigöra 
pengarna, men det går inte 
att få tag på i centrala lägen 
i Göteborg.”

Lisbeth Lindahl, forskare på FoU i Väst/GR

”Ska samhället 
eller marknaden 

bestämma?”
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politiska uppfattningar om samhällsbygget – ska samhället eller marknaden be-
stämma? 

Vilka är dina vänner? 
Kommunala tjänstemän, Pensionärsorganisationerna SPF och PRO, Hjälpmedels-
institutet och forskare vid Sahlgrenska Akademin, Chalmers, White arkitekter. 
Bland andra!

Hur kan det göras?
Jag tar Härryda som exempel igen: de har bostäder de kallar Boende med God 
Tillgänglighet, BGT. Där finns en gemensam matsal för de boende. Bostäderna är 
biståndsbedömda av kommunen som upplåter med hyresrätt. Hittills har sådana 
hus byggts i Landvetter och Mölnlycke och fler kommer. Dessutom finns det stat-

liga stimulansmedel för så kallade trygghetsbostäder som inte är 
biståndsbedömda utan är tillgängliga på marknaden. 

För övrigt tror jag på en blandning av marknad och stat-
lig/kommunal styrning för att få fram bra boende för äldre! 
Människor är olika och har olika önskemål. I Göteborg finns 
Majbacken, ett gemenskapsboende som initierats av gräsrötter, 
alltså enskilda personer. De har bildat en förening som blockhyr 

30 av 31 lägenheter i ett hus i Majorna som ägs av Familjebostäder. De har bildat 
matlag, som blivit en viktig del i gemenskapen, de går på teater och bio ihop, spe-
lar revy, städar och sköter fastigheten tillsammans. 

Det finns många exempel på seniorbostäder insprängda i vanliga bostadsom-
råden i Göteborg. Ett är pensionärsgården med trevåningshus i Eriksbo, ett annat 
är på Hammarkulletorget. Det finns bra naturliga mötesplatser utanför husen. Det 
motverkar ålderssegregationen, även om de äldre ibland störs av moppegängen 
som kör omkring i grannskapet ... Jag tror på att äldre ska kunna bo i vanliga 
hus och lägenheter bland barnfamiljer och ungdomar. Men de som vill ska också 
kunna slippa spring och buller och bo bland jämnåriga. Ännu ett exempel från 
Majorna: där finns Next Step Living i allmännyttiga Bostadsbolagets regi. De bo-
ende på Majviken, med både äldre och yngre, har en anställd värdinna till sin 
hjälp. Här finns många gemensamma rum med möjlighet till umgänge, gym, film-
visning och mycket annat.

”För att skapa bra 
äldrebostäder krävs det 

strategiska grepp.”
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Vad behöver du?
För att skapa bra äldrebostäder krävs det strategiska grepp, och beslut på kom-
munledningsnivå! Tillgängligheten behöver förbättras i det vanliga bostadsbestån-
det där många äldre bor. Det behövs också fler boenden med service. I Göteborg 
finns ett beslut att satsa på de tre formerna av mellanboende; trygghetsboende för 
70-plussare med gemensam matsal och en bovärd på vardagar och helger, seni-
orboende med god närservice samt gemenskapsboende som det i Majbacken. Det 
som saknas är beslut om stimulansmedel. Sådana strategiska beslut – att detta är 
angelägna frågor – skickar tydliga signaler till bostadsbolagen, inte minst allmän-
nyttan.

Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
En möjlighet är att 40-talisterna kommer att fortsätta driva på utvecklingen mot 
ett differentierat utbud, boende med hög kvalitet och variation. Vi måste börja se 
det friska hos seniorerna, inte problemen och krämporna! Äldreboomen är inget 
hot – det vore att förminska människor. 

Ett hinder är att svenska fastighetsägare inte är lika intresserade av den här 
sortens kollektivboende som man är i till exempel Danmark. Det uppmuntras inte, 
och vi har en starkare centralstyrning som inte underlättar gräsrotsinitiativ. Två 
andra invändningar är att allmännyttan numera ska sätta affärsmässighet före 
samhällsansvar, och att regeringen sedan årsskiftet slopat den kommunala för-
köpsrätten av mark. 

Dröm lite!
Tänk om alla kommuner i Göteborgsregionen kunde formulera strategiska mål 
för de äldres boende! Att detta äntligen blev en prioriterad fråga, och att staten 
satsade stimulanspengar på hyresrätten som är den mest flexibla boendeformen. 
Men det kräver nog en annan regering. n
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Vad är din roll?
VD i Business Region Göteborg, BRG. Vi är det näringslivsutvecklande bolaget i 
Göteborgsregionen. Vårt uppdrag från ägarna är att arbeta för ökad tillväxt och 
sysselsättning i Göteborgsregionen. Vi hjälper såväl befintliga företag som nyetab-
leringar i deras ambitioner att växa. Vi ska locka hit företag, människor och kapi-
tal. Vi samarbetar med kommunerna, näringslivet och universiteten, det vi kallar 
triple helix. Göteborgsregionen har en tillväxtstrategi som innebär att vi fram till 
2020 ska ha ökat invånarantalet från 1 till 1,5 miljon . Det handlar om infrastruk-
tur, bland annat dubbelspåret till Trollhättan, och om att företag och folk flyttar 
hit. Här är bostadsbyggandet en nyckelfråga! 

Vad kan du göra?
Via vår kontakt med lokala, nationella och internationella investerare i byggbran-
schen kan vi påverka takten på byggandet. Vi är politikens verktyg – vi får upp-
drag från våra ägare att utföra deras vilja. Och så förser vi dem med analyser och 
rapporter om behoven i regionen som de kan basera sina beslut på. Det är ett 
extremt starkt styrinstrument vi besitter!

Vilka är dina vänner?
Våra samarbetspartners är alla de jag redan nämnt, tillsammans med akademin 
– hela utbildningssystemet som försörjer oss med kompetens. Från det eleverna 
börjar skolan tills de stiger ut på arbetsmarknaden. Och våra kontakter i närings-
livet är djupa, med både storföretag, korvkioskägare och innovativa småföretag. 

 Bostadsbyggandet är en 
nyckelfråga för tillväxt

Namn: Patrik Andersson. 
Ålder: 45 år. 
Befattning: VD i Business 
Region Göteborg. 
Civilstånd: Sambo, fyra 
barn 18, 15, 9 och 1 år 
gamla. 
Min första bostad: 
Inneboende hos Ellinor, 
64-årig bambatant i Karl-
stad under studietiden. 
”Jag tror inte det behövs 
särskilda ungdomsbo-
städer, men låg hyra är 
nödvändigt.”
Bostad idag: : Hus i 
Partille. ”När vi väntade 
yngsta dottern flyttade vi 
från stan till ett område 
med grönska och jämn-
åriga barn.”
Så vill jag bo på äldre 
dar: 
På landet, nära vatten. ”Så 
är jag uppvuxen och så 
vill jag sluta cirkeln, nära 
mina rötter.”

Patrik Andersson, VD i Business Region Göteborg, BRG
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Hur kan det göras?
För att öka bostadsbyggandet måste vi minska trögheten i planprocessen hos myn-
digheterna, såväl i en del av medlemskommunernas fastighets- och stadsbygg-
nadskontor som i länsstyrelsens handläggning av överklaganden! De aktörer jag 
känner på fastighets- och byggmarknaden är beredda att satsa och sitter med 
ganska laddade kassor för att gå igång. Bara de får fram planer och bygglov i rätt 
tid och överklaganden inte försenar processen i åratal som sker idag. Där har jag 
stora förhoppningar på den nya ledningen i Göteborgs stadsbyggnadskontor!

Vad behöver du?
Jag har de verktyg vi behöver, vi är på rätt väg!

Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
Möjligheten är just att öka genomströmningen i plan- och överklagandeprocessen, 
och att snabbt få fram bygglov. Då kan vi komma fram till att bygga fler hyres-
bostäder och minska bostadsbristen. Och förutsättningarna för tillväxt hos oss är 
väldigt goda, trots återkommande kriser och lågkonjunkturer.

Invändningarna handlar om den mördande konkurrens vi är utsatta för, inte 
minst från tillväxtmarknaderna i Asien. De är många, välutbildade och produ-
cerar inte längre bara enkla leksaker ... Och på närmare håll gör eurokrisen att 
bankerna behöver lite mer betalt för att låna ut pengar. Idag kan bankerna hel-
ler inte låna ut lika lättvindigt som tidigare, det har de nya Basel 3-reglerna satt 
stopp för, de som tillkom efter finanskrisen 2008. Slutligen: de 
ökade kraven på kontantinsats – att vi numera bara får låna 
85 procent av köpesumman i bank när vi ska köpa villa eller 
bostadsrätt – det försvårar för många unga att köpa bostad. De 
behöver få hyra, billigt!

Dröm lite!
Vi skriver 2020. Centrala Älvstaden har kommit väldigt långt 
– en blandstad med olika upplåtelseformer och med levande 
centralorter, folkliv och handel i alla kommuner, inte bara Göteborg. Ungdomsar-
betslösheten och segregationen är på mycket lägre nivåer än idag. Det är en bild 
jag önskar att jag, mina barn och barnbarn får uppleva. n

”Att vi numera bara får låna 
85 procent av köpesumman i 

bank när vi ska köpa villa eller 
bostadsrätt – det försvårar för 
många unga att köpa bostad.”
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Vad är din roll?
Jag sitter ju på två stolar och det ger mig dubbelt perspektiv. Jag är både kom-
munstyrelsens ordförande (M) hemma i Kungsbacka och ledamot av styrelsen i 
Göteborgsregionens kommunalförbund, plus styrelseledamot i Region Halland. 
En guldsits! Jag kan styra utvecklingen i kommunen och företräda Kungsbacka i 
regionerna, och föra synpunkterna åt båda hållen. När jag förstår tankegångarna i 
stort kan jag verka för dem och samtidigt värna kommunens intressen.

Vad kan du göra? 
Jag kan vara just det – kunskapsbärare. Vi i Kungsbacka har erfarenheter av att 
bygga i både goda och svåra tider, och vet hur det är att vara aktiv i planerings-
arbetet.

Vilka är dina vänner?
Dels politikerna i Kungsbacka och dels alla andra vi talar med i regionen, såväl 
norrut i Göteborg som söderut i Region Halland även om vi inte kommit till bo-
stadsfrågan där ännu. Jag talar förstås ofta med mina alliansvänner på alla nivåer 
och poster.

Hur kan det göras?
Det jag vill åstadkomma? Att fortsätta som vi lyckats göra hittills: att bygga blan-
dat! Vi är en av de bättre kommunerna i landet på att bygga nya hyresrätter. I 
varje nytt bostadsområde vi öppnar för byggande ska det vara minst 30 procent 
hyresrätter. Ja, den politiska oppositionen tycker att det ska vara 50 procent, men 
vi har stannat på den nivå som vi tycker är bra. Då har vi fått med oss byggbola-

Namn: Per Ödman. 
Ålder: 64 år. 
Gör: Kommunstyrel-
sens ordförande (M) i 
Kungsbacka och ledamot 
i styrelserna för både GR 
och Region Halland. 
Familj: Gift, tre barn och 
fem barnbarn. 
Min första bostad: 
Hyres lägenhet i Malmö på 
60-talet.
Bor nu: Villa på Onsala, 
tagit över föräldrarnas 
hus, byggt om och reno-
verat. 
Vill bo på äldre dar: 
Kvar i huset. När vi kom 
hit var vi framsynta nog 
att bland annat flytta upp 
tvättstugan från källaren 
till bottenvåningen, så här 
kan vi bo länge än!

 Framförhållning, liten 
mun och stora öron

Per Ödman, kommunstyrelsen ordförande i Kungsbacka
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gen – vi har ett flertal aktörer här – och så har vi vårt eget kommunala byggbolag 
som numera bara skall inrikta sig på att bygga hyresrätter. I de flesta nya nya 
områden är det till och med mer än 40 procent hyresrätter! Tyvärr är det ju ofta 
olönsamt för privata byggare att bygga hyresrätter, så det blir bostadsrätts- och 
villaköparna som till del subventionerar hyresrätten via skattsedeln.

Det är bra med mixen av egnahem, hyresrätt och bostadsrätt. Borätten är fak-
tiskt en bristvara hos oss.

Vad behöver du?
Framförhållning, liten mun och stora öron. Det betyder att vara långsiktig i plan-
arbetet och tidigt blanda in de boende i kommunen i processen – och så arbetar vi 
här i Kungsbacka också. Vi har inte haft ett enda överklagande de senaste åren, 
inte ens av de här jätteområdena vi bygger! Bra samråd och ly-
hördhet!

Det har kortat plantiderna med ett år hos oss. Tidigare hade 
vi ett extremfall: åtta år från planuppdrag via överklagande till 
fastställande, orimligt! Man lär sig av sånt, att lyssna.

De som tycker att kommunerna är bromsklossar med tidsö-
dande och krånglig planprocess får gärna komma till Kungs-
backa och se hur vi arbetar. Vi och byggbolagen tar ett ge-
mensamt ansvar för samhällsplaneringen – både gruppboenden, äldreboenden, 
IFO-omsorgens behov och vanliga bostäder. Redan i planprogramskedet samråder 
vi med byggherrarna om helheten för att slippa diskussioner i efterhand, och und-
vika att områdena inte fungerar.

Vilka möjligheter ser du, och vilka invändningar?
Om vi vill att hela regionen ska växa – och det är på gång! – så ska vi följa struk-
turbilden vi enats om i Göteborgsregionen. Jag ser faktiskt inga problem, bara 
möjligheter. Vi är på rätt väg.

Dröm lite!
Jag önskar att vi fortsätter stärka regionens näringsliv och boende – utan att bli 
omsprungna av Skåne och Stockholm. Vi ska fortsätta vara centrum för jobb och 
boende. Klara infrastrukturen och kollektivtrafiken, inklusive tåg till Landvetter 
flygplats och Borås. n

”I varje nytt bostadsområde 
vi öppnar för byggande ska 
det vara minst 30 procent 

hyresrätter.”
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Vad är din roll?
Jag är ordförande i Byggförening Väst och Regionstyrelsen Väst i Sveriges Bygg-
industrier. Till vardags är jag f d VD och numera utvecklingsansvarig i Tuve Bygg 
med 175 anställda, cirka 750 Mkr i årsomsättning, kontor på Hisingen i Göteborg 
och ett lokalkontor i Uddevalla. Våra kunder är både privata och offentliga fastig-
hetsägare, vilket möjliggör långsiktiga relationer i såväl hög- som lågkonjunktur.

Vad kan du göra?
Vi kan delta i samhällsbyggnadsdebatten via Sveriges Byggindustrier, och bidra 
med analyser för att tydliggöra de mekanismer som påverkar viljan och möjlighe-
terna att producera bostäder med 
olika upplåtelseformer. Det sak-
nas bostäder och det är ett antal 
faktorer som påverkar, det behövs 
fler färdiga detaljplaner som är 
flexibla och som också innehåller 
möjligheter och tillåter olika upp-
låtelseformer.

Vi träffar regelbundet företrädare för länsstyrelsen, fastighetskontoret och an-
dra aktörer i Göteborg för att diskutera samhällsbyggnadsprocessen och vad som 
behöver göras. Vi gör också analyser av tillväxtens hinder och vad som driver 
kostnaderna. Vi driver forskningsprojekt ihop med Chalmers där vi analyserar 
byggherrekostnaderna i allmänhet och baserat på en mängd olika bostadsprojekt 
för att analysera och sedan beskriva vad som kostar i ett bostadsprojekt.

 Vi klagar inte bara, 
 utan tar ansvar

Peter Hårte, utvecklingsansvarig Tuve Bygg AB

”Bruksvärdesprincipen begränsar 
 dessutom hyresnivåerna och bidrar 
 därmed också till svårigheten att få 
 lönsamhet i hyresrättsbyggnation.”

Namn: Peter Hårte. 
Ålder: 53 år. 
Befattning: Utvecklings-
ansvarig på Tuve Bygg AB i 
Göteborg. 
Civilstånd: Gift. 
Min första bostad: En 
 gammal sliten vindslägen-
het med hyresrätt vid S:t 
Sigfrids plan i Göteborg i 
början av 80-talet.
”Nålfiltmattor och 
egenhändig ommålning. 
Flyttade från Skåne och 
fick ta vad som erbjöds. 
Det var inte lätt då heller 
att få egen bostad!”.
Bostad idag: Villa på 
Näset i Göteborg sedan 17 
år. ”Vi köpte en gammal 
risig sommarstuga från 
1934 som vi har byggt om 
och renoverat. Jag upp-
skattar närheten till havet 
och lugnet när man kom-
mer hem från jobbet!”
Så vill jag bo på äldre 
dar: 
Antingen kvar i huset, 
eller i en lägenhet centralt 
i stan nära till service och 
nöjen. ”Har inte bestämt 
mig ännu, ser fördelen 
med båda boendena!”



27Fler bostäder – hur gör vi?

Så vi klagar inte bara, utan tar ansvar för detta! Det blir en kunskapsbank 
där vi till exempel belyser hur skattesituationen gör det mindre lönsamt att bygga 
hyresrätter, genom moms på byggande och skatt på hyresintäkterna.

Bruksvärdesprincipen begränsar dessutom hyresnivåerna och bidrar därmed 
också till svårigheten att få lönsamhet i hyresrättsbyggnation.

Sen finns det fler faktorer som påverkar: detaljplanekrav, grundläggningskost-
nader, anslutningsavgifter, och inte minst markpriset… i vissa områden medför 
detta att det endast är bostadsrätter som är möjliga att producera.

Jämfört med andra länder bygger vi med högre kvalitet, avseende standard, 
tillgänglighet, energi och miljökrav, vilket jämförelsevis innebär 
en högre produktionskostnad. Frågan är om det går att pressa 
andra kostnader, till exempel markpriset. En mer flexibel kom-
munal detaljplan skulle kanske också göra att man kunde bygga 
mer kostnadseffektivt; idag kan en plan ta flera år att fastställa, 
och efter så lång tid kanske marknaden har börjat efterfråga en 
annan produkt än den vi först tänkte bygga. Dessutom kan ju 
överklaganden av planen försena byggstart eller påverka upp-
låtelseformen, även om regeringen nu har ändrat lite i Plan- och Bygglagen. Men 
det behövs mer, och bostadsministerns aviserade översyn av regelverken är väl-
kommen.

Vilka är dina vänner?
Alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen som vill arbeta för att Västsverige 
ska vara en attraktiv tillväxtregion för jobb, företagande och bostäder, Svenskt 
Närings liv, Fastighetsägarna, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgs Stad. 
Tillsammans ska vi hitta ett klimat där det blir möjligt att producera både  bostäder 
och industrier med kvalitet.

Hur kan det göras?
Regionalt/kommun: Förenkla planprocessen, analysera vad som är kostnads-
drivande faktorer; markkostnader, anslutningsavgifter, miljö- och energikrav. Vi 
måste veta mer om vad som är sanningen om bostadsbyggandet, och om det går 
att öka produktionen av hyresrätter – och göra det lönsamt att bygga dem.
Nationellt: att skattesituationen/moms ses över för hyresrätter, likställda energi- 
och miljökrav över landet.

”Jämfört med 
andra länder 
bygger vi med 

högre kvalitet.”
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Byggbranschen: utvecklar sina processer för en ökad produktivitet.
Vi ska nu uppdatera den skrift vi tog fram tillsammans med Göteborgs Stad för 
några år sen om förutsättningarna för byggandet i regionen.

Vad behöver du?
Fortsatt dialog med alla aktörer!

Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
Med den förståelse som finns i branschen går det framåt, om än sakta – detta är 
ingen quick fix. Möjligheterna är främst ändrade skatteregler för hyresrätter, och 
att kommunerna sänker priset på marken där vi ska bygga dem. Byggkapacitet 
finns ju. 

Invändningen att marknaden fått för stort spelrum förstår jag inte. Marknaden 
är ju domare över alla våra ansträngningar. Bygger vi dåliga bostäder får vi dem 
inte uthyrda eller sålda. Chockhöjda hyror är inte aktuellt, däremot tycker jag 
man skulle kunna justera bostadsstandarden och därmed byggkostnaderna, så att 
fastighetsägarna kan få lönsamhet i nya bostadsprojekt.

Det är också tuffare att få finansiering nu än tidigare.

Dröm lite!
Bra kvalitet, billigt boende för ungdomar, smartare 
byggande, mer kostnadseffektivitet och mer flexibilitet 
i standard och utformning – då får vi ett bra byggande 
och boende för alla. n
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Vad är din roll?
Chef för Fastighetsutveckling på SABO.

Vad kan du göra?
Mycket, men just nu är nyproduktion viktigast eftersom bostadsbristen är ett all-
varligt problem för tillväxt- och utbildningsorter. Det hämmar de ungas möjlighe-
ter att studera eller till att flytta dit där deras drömjobb finns. Jag vill öka SABO:s 
ansträngningar att bygga nytt hos de företag som har behov. Jag kan som exempel 
lyfta fram det arbete som presenterades under 2011, nämligen SABO:s Kombo-
hus. Våra medlemsföretag behövde bygga men fick inte ihop kalkylen. Så vi ut-
lyste en tävling för byggföretag om att ta fram förslag till prisvärda och effektiva 
mindre flerfamiljshus med 2-4 våningar, och med hiss även för tvåvåningshus. 
John Svensson Byggfirma AB i Asarum vann med sitt bidrag, Trygga Boendet. Lä-

genheterna är 2:or och 3:or så 
det är främst avsett för min-
dre hushåll. Kvaliteten håller 
hög nivå på både ytskikt och 
teknisk utrustning. Byggtek-
niken är betong och så kallad 
fullprefab så montagetiden på 

plats är snabb och ger en bättre byggherre-ekonomi än traditionellt. Nyckeln till 
att typhuset kan byggas så prisvärt ligger i att huset måste byggas i ett visst antal 
för att entreprenören skall få rimlig ekonomisk utdelning. Därför bör kommuner-
nas regler vara lika så att samma slags hus kan byggas i flera olika kommuner. 

 Ett typhus kan byggas prisvärt

Namn: Petter Jurdell. 
Ålder: 40 år. 
Befattning: Chef för 
Fastighetsutveckling på 
SABO. 
Familj: Gift, två barn. 
Första egna bostaden: 
En hyresrätt under stu-
dietiden.
Bostad idag: Bostadsrätt. 
”Både min fru och jag ar-
betar centralt i Stockholm 
och vi har valt att frigöra 
tid till annat än pendling. 
Idag går vi eller cyklar till 
våra arbeten.” 
Vill bo på äldre dar: 
I lägenhet centralt. 
”Gärna hyresrätt för att 
frigöra tid och slippa 
ansvar för förvaltning 
och skötsel, samt ett 
fritidshus utåt skärgården, 
mitt i naturen för luft och 
kontemplation.”

Petter Jurdell, chef fastighetsutveckling på SABO

”Bostadsbristen är ett allvar-
ligt problem för tillväxt- och 

 utbildningsorter.”
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Produktionskostnaden för detta typhus är fast enligt avtal, sedan tillkommer 
kostnaden för moms, fastighetens inköpspris samt grundläggningen som varierar 
beroende på markens beskaffenhet. Ortens hyresnivåer styr intäkten, och kalkylen 
måste gå ihop i sin helhet. Redan nu pågår arbete hos tio kommunala bostads-
bolag med detaljplaner, bygglov, kalkyler och markundersökningar. Troligen har 
vi första kontrakten klara före februaris utgång. Fler lär följa; som en jämförelse 
har tidigare ramupphandlade tävlingar som vi genomfört resulterat i cirka 1 400 
uppförda lägenheter!

Vilka är dina vänner?
Jag försöker på alla sätt nyttja den kunskap och styrka som finns ute hos våra 
medlemsföretag. SABO:s medlemmar konkurrerar inte med varandra, istället är 
man öppen med både med- och motgångar. Det är en kunskapskälla för oss att 
ösa ur. Jag tror att många lösningar och bra exempel redan finns, de behöver bara 
ibland förfinas och spridas till andra medlemmar.

Hur kan det göras?
Både att öka nyproduktionen och påskynda renoveringen av miljonprogrammet 
är möjligt att göra. Det svåra är att kombinera det med ökade krav på energief-
fektivitet samt övriga samhälls- och sociala frågor som är tätt förknippade med 
dessa bostäder. Vi och våra medlemsföretag har stora förhoppningar om vad som 
kan göras i samband med miljonprogrammets renoveringar. Men vi måste hantera 
ekonomin i dessa projekt, och samtidigt värna dem som bor, lever och trivs där. 
Vi kan inte göra hur mycket som helst som inte går att räkna hem ekonomiskt.

Vad behöver du?
Vi behöver få gehör för de frågor som är viktiga för oss, till exempel anser vi att hy-
resrätten är missgynnad skattemässigt vilket försvårar både för renovering och ny- 
produktion. SABO vill ha en skattereform för hyresrätten, den består kortfattat av:

•	Slopad	fastighetsskatt
•	Skattefria	underhållsfonder
•	Låg	moms	på	hyran,	och	i	väntan	på	det,	ROT	även	för	hyresrätter.

Glädjande nog har finansdepartementet aviserat en framtida utredning om just 
detta, jag hoppas att den kommer snart.
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Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
Fältet är stort, det handlar om hela bygg- och förvaltningsprocessen med fokus på
alla som bor eller kommer att bo i våra medlemsföretags fastigheter. Vår bransch 
är en väsentlig del av samhällets förutsättningar för framgång. Här finns oändligt 
med utmaningar samt kompetensutveckling för mig och alla andra som arbetar i 
denna fantastiska bransch.

Dröm lite!
För att kunna bygga nytt och renovera i den utsträckning våra medlemsföretag 
vill behövs lägre och stabilare produktionspriser och mer forskning och produk- 
tionsutveckling i hela byggbranschen, till exempel om hur vi kan förnya fasaderna 
i miljonprogrammet. Bygg och fastighet är en av de absolut största sektorerna – 
ändå investeras det förhållandevis lite i forskning och utveckling. Jag tror vi skulle 
gynnas av mer enhetliga regler i de nordiska länderna som har likvärdiga klimat 
och boendestandard, en större gemensam marknad skulle gynna just produktut-
veckling och konkurrens. Om jag vidgar vyerna något så hägrar möjligheten av en 
bostadssektor vars drift inte medför koldioxidutsläpp utan helt drivs med koldiox-
idneutral fjärrvärme och helt grön el. n
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Så arbetar vi 
med att utveckla 
Göteborgsregionen

”Med dubbelspårig pendeltågs-
trafik och matarbuss med eldrift 

kommer Ale i E45-stråket att vara 
ett av regionens mest heta och 

expansiva områden.”
Annika Friberg, 

miljöplanerare Ale kommun

”I Mölndal har vi planer som ger oss möjlighet att 
bygga 400 lägenheter om året i centrala områden 

med bra service och god kollektivtrafik.”
Kenneth Fondén, planchef, Mölndal

”Göteborg ska  byggas  inifrån 
och ut genom  komplettering 
av den  redan byggda staden 
och  byggande i strategiska 

 knutpunkter.”
Göteborgs ÖP, 2009

”Kungälv ska främja en bättre balans 
i  Göteborgsregionens norra och södra 
delar och vara en aktiv del i regionens 

utveckling…”
Kungälvs ÖP, 2011

”Göteborgsregionens struktur-
bild är en viktig utgångspunkt för 
Tjörns kommuns översiktsplan. I 
den lokala strukturbilden  föreslås 

därför till exempel  byggnation 
i tätorterna längs de viktiga 

kollektiv trafikstråken.” 
Tjörns förslag översiktsplan 2012

”Solgårdsterassen är ett bra  exempel på hur Stenungsund 
 verkar för bostads byggnation i  stationsnära lägen.” 
Maria Sigroth, samhällsbyggnadschef, Stenungsund

”När järnvägen står klar 2012 flyttar Lödöse 
närmare Göteborg. En pendlingstid på 22 minuter 

mellan Lödöse Södra och Göteborgs central ger 
helt nya förutsättningar för Lödöse som pendlings-
ort. Det som skiljer Lödöse från andra pendlings-

orter inom samma tidsram är tomtpriset.”
Mats Nilsson, kommunstrateg, 

Lilla Edets kommun
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”I Lerum är strategin att bostäder ska 
byggas vid kollektivtrafikens knut-
punkter, att bostäder ska blandas 
med handel, service och kultur, och 

att  bostäder ska byggas med utgångs-
punkt i det  hållbara samhället och 

grönblå gestaltning.” 
Per Sahlin, samhällsbyggnadschef, 

Lerum

”Att hitta en balans och  avvägning 
mellan rimlig  expansion och sund 
bostadsmarknad är en framtida 

nyckelfråga för 
Kungsbacka kommun”.

Citat från Kungsbacka kommuns 
bostadspolitiska måldokument

”Planeringen i Partille kommun ska stödja 
 utvecklingen av ett hållbart samhälle i linje 

med Göteborgs regionens strategi. I detta 
 avseende utgör centrala Partille i enlighet 

med GR:s strukturbild en viktig  markresurs. 
Potentialen består i att området idag har 
stora obebyggda ytor samtidigt som det 

finns i stort sett utbyggd infrastruktur, god 
 kollektivtrafikförsörjning och service.” 

Jörgen Hermansson, 
mark- och exploateringschef, Partille

”I Alingsås förädlar vi vår stad 
genom att dels förtäta med nya 
projekt i kärnan, dels fylla på 

med bebyggelse i stadsdelarna. 
På så sätt skapas en modern 

mötesplats i västsverige.” 
Kjell Hult, utvecklingschef, 

Alingsås

Bostadsbyggandet i Härryda kommun 
syftar till att tillgodose olika gruppers 
behov av bostäder och våra bostads-
områden skall ha en egen identitet. 

Bostads byggandet svarar mot en årlig 
tillväxt om 1,5 procent.

Bertil Widén, samhällsbyggnadschef, 
Härryda

En levande skärgårdskommun där 
 boende och rekreation prioriteras i 

 nyttjande av en begränsad yta  vilket 
innebär att förtätning, byggande av 

 högre hus och åretruntboende på 
alla öar i olika boendeformer ska 

 underlättas.
Bo Hultskär, samhällsbyggnadschef, 

Öckerö



34 Fler bostäder – hur gör vi?

Vad är din roll?
Jag är professor i kulturgeografi vid institutet för bostads- och urbanforskning vid 
Uppsala Universitet. Jag står även i kontakt med forskarsamhället internationellt 
vilket kanske inte alla i bygg- och bostadsbranschen gör. Dessutom tar jag gärna 
uppdrag för bland annat Stockholm, Malmö och Göteborg och skrev för två år sen 
en rapport om Göteborg; ”Fattiga och rika – segregerad stad”. Där efterlyser vi 
bland annat bättre regional samordning i bostadsfrågan.

Vad kan du göra?
Jag kan som forskare bidra med kunskapsunderlag för politiker, opinionsbildare 
och planerare. Det är viktigt att ha ett kvalitativt underlag, bra data och kritiskt 
tänkande när man planerar och genomför samhällsbygget. Inte minst för att und-
vika segregation i framtiden.

Vilka är dina vänner?
Politiker, opinionsbildare och planerare. De som äger mark, vilket är en förut-
sättning för att kunna påverka vad som byggs. Man behöver en fast hand kring 
markägandet, plan- och översiktsplanearbetet för att inte hamna i händerna på 
marknaden. Göteborg skiljer sig ju från Stockholm och Malmö eftersom kommu-
nerna har gått samman i GR och tagit ett helhetsgrepp på den regionala plane-
ringen av bostäder och arbetsmarknad. 

Och så forskarvärlden, både här hemma och utomlands. Vi har hittills femton 
doktorander som har skrivit om blandade bostadsområden och segregation. Ve-
tenskapsrådet bekostar dessutom just nu en stor studie av vad blandade upplåtel-
seformer betyder för olika områden i Sverige, ett gott exempel är Ekeby i Uppsala. 

 Ett långsiktigt 
 antisegregations-
 mål är viktigt

Namn: Roger Andersson. 
Ålder: 59 år. 
Befattning: Profes-
sor i kulturgeografi vid 
institutet för bostads- och 
urbanforskning vid Upp-
sala Universitet. 
Civilstånd: Gift, fyra barn 
varav ett bor kvar hemma 
Min första bostad: 
studentlägenhet. ”En liten 
dubblett som studenbo-
stadsstiftelsen hyrde av 
allmännyttan i Uppsala 
och jag och min sambo 
hyrde. Idag måste man ha 
tur för att få en sån!”.
Bostad idag: Parhus i 
södra Uppsala.
Så vill jag bo på äldre 
dar: 
”Kvar! Huset har blivit 
rymligare i takt med att 
barnen flyttat. Vi vill inte 
flytta in till centrum. 
Har investerat så mycket 
känslor här.”

Roger Andersson, professor i kulturgeografi
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Hur kan det göras?
För det första vet vi rätt väl vad som orsakar segregation och vilka välfärdskostna-
der som den medför. Att ha ett långsiktigt antisegregationsmål blir därmed viktigt, 
och kan man enas kring det – ja, då betyder blandningen av olika boendeformer 
i bostadsområden och grannskap mycket. Men det är heller inte så enkelt som 
att bygga en tredjedel av vardera hyresrätter, bostadsrätter och radhus/villor. Det 
är också en prisfråga, och det i sin tur beror på var i regionen området ligger. Så 
det är ingen quick fix. Men ett råd är att mycket mer aktivt än tidigare utvärdera 
följderna redan på planeringsstadiet: 

”OK, om vi nu bygger 200 bostäder här – vad händer då de närmaste fem åren 
ur segregationsperspektiv? Vad får vi för befolkning och boendekvalitet?” Det ser 
olika ut i olika områden och kommuner, sånt måste man lära sig. Det måste man 
också vara tydlig med gentemot medborgarna så att samhällsplaneringen får en 
demokratisk legitimitet.

Vad behöver du?
Att kommunerna utreder följderna av sina beslut i ett regionalt perspektiv. Och vi 
behöver mer forskning om framtidsfrågor och maktfrågor. Dessutom 
vet vi för lite om hur bostadskonsumenterna, vanligt folk, ser på de 
här frågorna: hur vill de bo? Vi gestaltar ju ändå framtiden åt invå-
narna! Vi i Sverige har ju världsunik data genom vilken vi kan följa 
befolkningen från år till år – men vi vet inte vad folk tycker om sina 
grannar, var de vill bo och hur det ska se ut där. Återigen: det behövs 
en öppen demokratisk process. Djupintervjuer och enkätundersökningar kan vara 
ett bra komplement. 

Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
Möjligheterna ligger i makten över markinnehavet i kommunerna. Och hur all-
männyttan styrs och får agera; efter många års marknadsanpassning kanske det 
är allmännyttans tur nu. Hur viktig får allmännyttan vara i exempelvis hyres-
sättningen? Många vill ha en stor hyressektor – det är en flexibel boendeform 
som unga efterfrågar. Men det beror på vilka krav man ställer på hyresgästernas 
inkomster – utestängs ungdomar och nya svenskar, eller får alla råd att bo där? 

”Vi efterlyser bland annat 
bättre regional samordning 

i bostadsfrågan.”
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Dröm lite!
Svårt. Det handlar som i all samhällsförändring mer om att ange riktningar än om 
att bygga Utopia; att undvika katastrofer och konflikter. Att inte skapa destruktiva 
urbana miljöer, sönderfallande stadskärnor och modern slum. Med hundra års 
bostads- och samhällsplanering i bagaget vet vi att även de bästa intentioner kan 
slå fel och rentav orsaka nytt elände. Vi har ju inte full kontroll över allt – men det 
viktigaste är att vi kommunicerar vad vi vill uppnå, och utvärderar följderna. Det 
är dags för samhället att återta initiativet från marknaden. n
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Vad är din roll?
Jag är professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stock-
holm. Vidare är jag chef för skolan Arkitektur och Samhällsbyggnad. I dessa roller 
kan jag påverka synen på byggandet. 

Vad kan du göra?
Jag har stort inflytande över utbildningen av nästa generations byggare och 
 arkitekter. Det är ju de som ska bygga framtidens bostäder. Vi måste lära dem 
att bygga bostäder som folk vill ha!

Vilka är dina vänner?
Mina studenter, och andra forskare inom mitt område, till exempel Hans Lind, 
professor i fastighetsekonomi här på KTH. 

Hur kan det göras?
Motverka segregation, även om det är svårt. Folk söker sig alltid till sina likar, det 
ser vi ju idag exempel på i de gated communities som uppstått även i vårt land. 
Medelklassen tar över städernas centra, medan de mindre bemedlade samlas i 
miljonprogrammet. Staten måste väcka nytt liv i bostadspolitiken, och ge kommu-
nerna tydliga mandat och styrmedel. Den sociala bostadspolitiken har ingen tagit 
hand om – allmännyttan ska ju numera drivas på strikt affärsmässiga villkor, och 
det beklagar jag. Varje kommun måste 
ta någon sorts socialt ansvar för sina in-
vånares boende, och det gör de inte idag, 
anser jag. 

 Staten måste väcka nytt 
liv i bostadspolitiken

Namn: Stellan Lundström. 
Ålder: 62 år. 
Befattning: Professor vid 
KTH, tekn dr i fastighets-
konomi. 
Civilstånd: Gift, två 
utflugna barn. 
Min första bostad: Stu-
dentrum under studieti-
den på KTH. ”Det gick bra. 
Jag har kvar en notering 
om hur stor hyran var, 
det var inte någon stor 
andel av studielånet jag 
betalade för att bo. Det är 
dyrare idag.”
Bostad idag: Radhus 
i Huddinge söder om 
Stockholm. ”Hustrun fick 
jobb där.”
Så vill jag bo på äldre dar: 
I mitt hus i Norsjö i 
Västerbotten. ”Det är min 
hembygd.”

Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi

”Den sociala bostadspolitiken har ingen 
tagit hand om –  allmännyttan ska ju numera 

 drivas på strikt  affärsmässiga villkor.”
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Bostadsbristen är ju inte lika stor i hela landet utan koncentrerad till Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Många andra delar av landet har snarare överskott 
på bostäder. Men där det finns bostadsbrist avhjälper man den bäst genom att ge 
marknadskrafterna större tillgång till eget kapital. Då slipper de låna i bank och 
vara så räntekänsliga när de ska producera bostäder. Det bolånetak som infördes 
häromåret går ju i den riktningen; ingen får längre låna till hela köpesumman, 

bara 85 procent av den.
Det borde vidare vara helt skattebefriat att hyra ut 

delar av sin bostad i andra hand, bostadsminister Atte-
falls tak på 26 000 kr/år är för lite. Och så borde man 
införa fri hyressättning. Det löser inte alla problem, men 

några fler åtminstone.
Bygg- och fastighetsbolagen drivs förstås av lönsamhetskrav, men de måste 

också lära sig bygga hållbart, klimat- och miljövänligt. Det är ju något folk efter-
frågar.

Vad behöver du?
Att politikerna ser vad som behöver göras, och att vi fortsätter ha tillväxt i samhället.

Vilka möjligheter ser du, och vad är invändningarna?
Storstadsregionerna Stockholm–Göteborg–Malmö är de områden där det sker till-
växt idag.

Men halva Sverige lämnas vid sidan. I Norrland, där jag kommer ifrån, byggs 
just ingenting. Det som sker där nu, med ett uppsving i basnäringarna, vet vi inte 
ännu om det ger någon tillväxt på sikt. 

Dröm lite!
Att vi kan lära oss att bygga bostäder som folk vill ha. Mycket svårare än så är 
det inte! n

”Och så borde man införa 
fri hyressättning.”
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Vad är din roll?
Jag är VD i Förbo, ett bostadsföretag samägt av fyra kommuner i Västra Götaland: 
Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Vi äger och hyr ut cirka 5 500 bostäder, 
fördelat på 58 områden på 18 orter, i fyra av de mest attraktiva kommunerna nära 
Göteborg. På så sätt är vi ett regionalt bolag och arbetar för att stärka samarbetet 
över kommungränserna så att hela regionen utvecklas.

Vad kan du göra?
Bidra med en känsla av kvalitet i boendet. Glädjen att få bo i energisnåla hus, möj-
lighet att måla om och tapetsera och få snabb och bra service från våra bovärdar. 

Jag kan bli lite trött på alla storslagna planer; det är viktigt för oss att göra 
något själva, i mindre skala! När vi inviger nya bostadsområden, som i Lerum i 
somras, bjuder vi in andra bostadsbolag för att visa upp oss och byta erfarenheter. 
Och på miljöområdet har utvecklingen mot hållbart byggande och energisnåla hus 
gått jättesnabbt.

Vi har också gjort det lättare att byta mellan boendeformer – i Mölnlycke till 
exempel har vi områden med hyresrätter som ser ut som husen i det omgivande 
villaområdet. Det är attraktivt för dem som vill sälja sitt hus, bo lite mindre men 
fortfarande bo kvar i området och ha tillgång till trädgård, vare sig man skiljer 
sig eller bara vill trappa ner boendet på äldre dagar. Det kan också vara attraktivt 
som första boende när man är ung och vill bilda familj. 

En annan sak är att vi, som verkar i kommuner med mycket egnahemsboende, 
aktivt förtätar dessa områden med småskaliga hyresrätter. Inte stora miljonpro-
gramsområden! 

 Det är bra att vi 
 kan  bygga efter   
 människornas behov

Namn: 
Ulla Hamnlund-Eriksson. 
Ålder: 61 år. 
Befattning: VD i Förbo. 
Civilstånd: Gift med två 
utflugna döttrar. 
Min första bostad: Inne-
boende i hyreslägenhet 
på Friggagatan i Göteborg, 
halvmodernt med toalett 
i svalen.
Bor nu: Villa på Näset i 
Göteborg. På 70-talet var 
det dumt att inte köpa 
hus, med tanke på vad 
inflationen gjorde med 
 lånet och värdesteg-
ringen. 
Vill bo på äldre dar: 
Självständigt, i en hyres-
lägenhet i något av våra 
små centrumområden. 
Näset är inget bra läge för 
äldre med behov av bra 
närservice.

Ulla Hamnlund-Eriksson, VD i Förbo
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Vi har också ett bestånd med trevåningshus utan hiss från 60-talet, och i stället för 
stora dyra renoveringar satsar vi på mindre justeringar för att hålla nere hyrorna 
så att ungdomar har råd att flytta dit. Alla vill inte bo på Avenyn. 

Vilka är dina vänner?
Våra fyra ägarkommuner Mölndal, Lerum, Härryda och Kungälv. Andra bostads-
bolag. Entreprenörer och konsulter som delar våra värderingar om hållbart byg-
gande och boende. Och så förstås våra hyresgäster.

Hur kan det göras?
Genom tidigt samråd och information till alla berörda redan från start. Då går vi 
snabbare från plan till första spadtaget – det är ju planprocessen och överklagan-
dena som är mest tidskrävande, själva bygget går relativt fort. Med tidigt samråd 
kan också kommunerna och länsstyrelsen arbeta snabbare med planprocessen, 
parallellt med att vi projekterar. Allt för att krympa de långa handläggningsti-

derna. Och det gör slutresultatet – bostaden – bätt-
re! Ett exempel: i husen vi byggde i Norra Hallsås 
i  Lerum kunde de nya hyresgästerna åka med den 
lokala busslinjen redan från första inflyttningsdagen 
– nästan alla berörda hade varit med i planeringen 
redan från start; planerat busslinjen, asfalterat vägar 
och anlagt hållplatser. 

Vi har ju stor efterfrågan på bostäder genom vårt 
poängsystem för de sökande och vill förstås korta kön så mycket det går. Idag har 
vi 50 000 anmälda bostadssökande, även om allas behov inte är akut för stunden. 
Det faktiska intresset ser jag egentligen inte förrän vi ska hyra ut en lägenhet: för 
några år sen var det 60 sökande, nu är det över 100 på varje bostad.

Vad behöver du?
Hårt arbete, goda exempel och fortsatt förändring av attityderna till bostadsplane-
ringen. Att ännu fler ser fördelen med hyresrätten, särskilt i kommuner med stor 
andel egnahem. Och att vi inte går tillbaka till det storskaliga utan tar hänsyn till 
hur människor vill bo. Däremot tror jag inte på mer samhällsreglering. Det är bra 
att vi kan bygga efter människornas behov, inte efter en massa regler och statliga 
bidrag. Lyssna på marknaden!

”Med tidigt samråd kan också 
kommunerna och länsstyrelsen 

arbeta snabbare med planprocessen, 
parallellt med att vi projekterar. ”
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Vilka möjligheter ser du, 
och vad är invändningarna?
Möjligheterna finns. Vi har mycket kvar innan vi har uppnått en optimal dialog 
och ett väl fungerande samarbete i hela regionen, men vi är på rätt väg.

Till den som är orolig för att ökat samförstånd mellan oss som är aktörer på 
denna marknad skulle leda till mindre insyn och till demokratiunderskott vill jag 
säga: man behöver inte vara rädd. 

En annan invändning är att det idag inte är lätt att byta bostad, på grund av 
skattereglerna som diskriminerar hyresrätten. Det problemet kvarstår.

Dröm lite!
Jag önskar att vi kan följa och hålla fast vid vår nuvarande linje – med långsik-
tighet i planeringen, lyhördhet mot marknadens behov och de ekonomiska och 
sociala förutsättningarna. 

Då kunde bostadsmarknaden bli lite rörligare så att de yngre får möjlighet till 
eget boende med hyresrätt. Och sedan kunna anpassa sitt boende mera efter livets 
olika skeden. Integrerade bostadsområden med blandade upplåtelseformer. Visst 
kan man drömma, men viktigast är att vi gör något! n
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Storstadsjämförelse

Göteborgsregionen har 
förhållandevis större  andel 
flerbostadshus med hyresrätt 
som upplåtelseformen än 
Stockholm bland färdigställda 
flerbostadshus 2010. 
Källa: Bearbetad SCB-statistik

Det är små skillnader mel-
lan storstadsregionerna i 
upplåtelseform för färdig-
ställda småhus 2010. Källa: 
Bearbetad SCB-statistik

I Stockholmsregionen färdigställs fler  flerbostadshus än 
i Göteborgsregionen. Källa: Bearbetad SCB-statistik.
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I Stockholms-
regionen färdig-
ställs väsentligt 
fler bostäder än i 
övriga storstads-
regioner. I  början 
av 1990-talet 
minskade 
bostadsbyg-
gandet markant. 
 Därefter har byg-
gandet stigit för 
att på senaste 
åren åter sjunka.
Källa: Bearbetad 
SCB-statistik.
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siffror  underskattade. Källa: Bearbetad SCB-statistik.
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Flest flerbostadshus 
(80%) finns inom 
 Göteborgs kommun och 
flest småhus relativt sett 
i Öckerö kommun (90%).
SCB, kalkylerade siffror.

Kranskommunerna  dominerar 
småhusmarknaden med 
68% av antalet småhus 2010 
(111 500 småhus). Göteborgs 
andel av antal småhus är 
konstant med 32% över åren 
(51 000 småhus 2010).
Totalt finns det 163 000 små-
hus i Göteborgsregionen 2010, 
en ökning med 23 500 småhus 
sedan 1990. 
Källa: Bearbetad SCB-statistik. 
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Göteborg dominerar 
 flerfamiljsbostadsmarknaden 
med 77% av regionens 
antal flerbostadshus 2010. 
 Kranskommunernas andel 
har ökat från 21% 1990 till 
23% 2010.
Totalt finns det 266 000 
lägenheter i flerbostadshus i 
Göteborgsregionen 2010, en 
ökning med 39 000 lägen-
heter sedan 1990.
Källa: Bearbetad SCB-statistik. 0
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Under senaste tioårsperioden har 
ungefär 30 000 bostäder byggts i 
Göteborgsregionen. De bostäder som 
har 4 eller fler rum är oftast i småhus 
och de lägenheter som har 3 eller 
färre rum är oftast i flerbostadshus.
Källa: Bearbetad SCB-statistik
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I Göteborgsregionen minskar antalet lägenheter 
med upplåtelseformen hyresrätt. Sedan 2003 har 
antalet minskat från 168 000 till 161 500 år 2010.
Källa: SCB urvalsundersökning.

Upplåtelseformer i Göteborgsregionen

Smålägenheter är oftare hyresrätter. Bostäder med flera 
rum är oftare i ett småhus och har därmed vanligen 
äganderätt som upplåtelseform.
Källa: Bearbetad SCB-statistik.
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Antalet bostadsrätter som säljs varje år 
i Göteborgsregionen har under senare 
år ökat från 6 000 till 9 000 lägenheter.

Antalet småhus som säljs varje år i Göteborgsregionen 
är cirka 4 000. Källa: Bearbetad SCB-statistik.

Genom att anta att antalet 
 förmedlingar/flytt är lika stort inom 
hela hyresmarknaden är antalet 
förmedlade förstahandskontrakt 
ca 12 000 per år i hela Göteborgs-
regionen. Boplats Göteborg 
 förmedlar cirka två tredjedelar 
av alla förstahandskontrakt i 
 Göteborgsregionen. 
Källa: Bearbetad SCB-statistik.
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Boende i Göteborgsregionen

De som flyttar är är framför allt barnfamiljer samt ungdomar. 
Källa: Bearbetad SCB-statistik.

Cirka hälften av regionens invånare bor i Göteborg och hälften i kranskommunerna. Men om 
för åldersgruppen 20-30 år är det 75% som bor i Göteborg. Källa: Bearbetad SCB-statistik.
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Befolkningsökning och byggnation går 
inte alltid hand i hand. Befolkningen i 
Göteborgs regionen har under senaste 20 
åren ökat med 155 000 personer medan 
det byggts 55 000 bostäder.
Källa: Bearbetad SCB-statistik.0
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Befolkningsutvecklingen i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har befolk-
ningsmässigt utvecklats starkt 
sedan sjuttiotalet. På sjuttiotalet 
flyttade barnfamiljer ut till krans-
kommunerna från Göteborg i 
den första ”regionförstoringen”. 
Därefter har alla regionens 
 kommuner vuxit. 
Källa: Bearbetad SCB-statistik.
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Enligt Västragötalands-
regionens befolk-
ningsprognos från 
2011 kommer vissa 
åldersgrupper att öka 
medan andra minskar.
Diagrammet visar 
att det är i de äldre 
åldersgrupperna som 
den stora ökningen 
sker. Källa: Bearbetad 
SCB-statistik.
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Är kommunalt markinnehav av strategisk betydelse?

Kommunalt markinnehav 
i ”strategiska lägen”. Olika 
syn finns huruvida mark-
innehav är viktigt eller ej.
Källa: Intervjuer.
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Anteckningar
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Anteckningar
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Göteborgsregionens 
tretton kommuner 
som ingår i Göteborgs-
regionens kommunal-
förbund, GR.
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GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. 
Tillsammans har medlemskommunerna 927 000 invånare. GRs 
uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och 
vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen

GR vill bidra till ett balanserat bostadsbyggande av hög kvalitet 
och till acceptabla kostnadsnivåer i Göteborgsregionen. 

Till stöd för arbetet i den politiska styrgruppen för miljö och 
 samhällsbyggnad finns bostadsnätverket som är ett tjänstemanna-
nätverk med företrädare från medlemskommunerna. Nätverket 
följer utvecklingen på bostadsmarknaden och bostadsbyggandets 
lokalisering i förhållande till intentionerna i GRs strukturbild.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och reger-
ingen genomförs i länet, och vi samordnar den stat liga verksam-
heten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta 
för både enskilda människors och samhällets intressen. 

Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av 
länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas 
arbete med bostadsförsörjningen.

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldre-
bostäder och trygghetsbostäder, radonsanering av småhus samt 
energibidrag för bostadshus och vissa lokaler. 


