




Från 
bostadsförsörjning,   
en subvention av 
nya bostäder…

• Tidigare bostadspolitik, som 
vi avvecklade i början av 90-
talet. Ansågs för dyr, kostade 
över 30 miljarder/år i 
subventioner främst till 
nyproduktion.

• Övervinster till 
byggföretagens kassor. Staten 
hade ingen kontroll

• Allmännyttan roll förändrades  
skulle arbeta på samma villkor 
som marknaden 

• Men statens subventionerar 
även idag, men nu kallas det 
bostadsmarknad och är



• De statliga subventionerna av bostäder är
högre än 1990 års nivå främst ränteavdrag
och rotavdrag 2021 ca 30 miljarder
beräknas öka till ca 65 – 70 miljarder
2025.De går till 80 % till 
Storstadsområdena

• Fastighetsskatten gjordes om 2008  och
minskade kraftigt i Storstadsregionerna, 
ökar nu främst på landsbygden.

• Investeringsstödet till Hyresbostäder
borttaget sedan årsskiftet .

• Vi gynnar de som redan har, men 
missgynnar de svaga, unga.  vissa äldre
och nyanlända.

• Produktionskostnaden för bostäder har
ökat tre gånger snabbare än
prisutvecklingen mellan 2000 – 2020

• Orterna är utelämnade till sig själva om de 
skall få igång fler nya bostäder



Investeringsstöd till hyresbostäder  
upphör !
Mer än 400 projekt från landsbygden finns i 
ansökningar. 
Det blir ett vacum Bostadsbyggandet på 
landsbygden kommer att minska nu när 
efterfrågan är kraftfull

Troligen ett landsbygdslån föreslås



• i Sverige 2021 ökade befolkningen i

19 av 21 län och i 205 av 290 

kommuner

• Gotland ökade 2021 med +877

• De tre största kommunerna tappade

över 70 000 invånare 2021 i inrikes

flyttningar. 

• Ett mönster som kommer att fortsätta, 

enligt Sweco, (den nya geografin I 

postcoronan) där närmaste 10- 15 

åren





Källa: Boverket Bostadsmarknadsenkäten, kommunernas egna svar
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Var är det brist på bostäder i Sveriges kommuner

i hela kommun i centralorten utanför centralorten



• Totalt akut brist på 10 – 50 bostäder i ca 2000 
orter ca 50 000 lägenheter på landsbygden och
våra små städer

• Den årliga bostadsmarknadsanalysen
beskriver inte detta behov utan ser främst till 
centralortens behov

• Den bostadsproduktion som sker, drivs främst
av ett idéburet socialt byggande

• Ta reda på vilket behov din bygd har av bostäder





























För att vårda de 

samhällsinvesteringar som finns där 

och öka robustheten 

...i hus som är väl anpassade

till platsen och

bebyggelsemiljön









Ett idéburet byggande:  En från stat och 

kommun fristående bostadsaktör som med 

annat ändamål än vinst planerar, bygger, 

förvaltar eller fördelar bostäder för 

definierade behov och målgrupper eller 

för eget nyttjande.
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, Nyköpings kommun Här byggde Kiladalens 

utvecklingsbolag 8 lgh 2018 i hyresrätt. Utgångspunkt var 
vad de äldre hade råd med, Billigast hyresbostäder i landet 
2018 Nu bygger de ytterligare 12 lgh. Inspirerad av detta 
är Krokek och Kvarsebo i Norrköpings kommun på väg att 
projektera 3 byggemenskaper.  

. Tanums kommun.  

kooperativ hyresrätt  där 12 äldre kvinnor byggde 
sitt seniorboende till rimliga kostnader  med vissa 
gemensamma ytor. Starkt inspirerat av detta 
planeras nu Andreastorpets vänboende med 20 
mindre lgh och 10 mindre småhus 

Finns närmare 40 st mindre byggprojekt med focus på äldre
som kommit till de senaste 5-10 åren



Stavsjö, en ort på ca 300 inv 
2017 nu 360 invånare.  De 
bildade Kiladalens
Utveckling AB. (svb-
bolag), Ett lokalt
bygdebolag med ca 70% 
av hushållen I bygden som

medlemmar.

Digital Lanthandel ,

• Bostäder etapp 1 8 lgh

• Etapp 2 12 lägenheter
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• Där får  fler grupper i samhället, nyanlända, ungdomar och 

äldre en aktiv roll att bygga sina egna bostäder  med 

kompetent stöd

• Erbjuda flera vägar till en egen bostad

• Plattform för landsbygdsutveckling och lokal resiliens



stod klar 2017, Koopertiv

hyresrätt med 19  bostäder 500 

kvm gemensamhetsutrymme

Grangärde Ludvika
60 bostäder 3 ha , 
småhus, byggemenskap
Detaljplan klar

Andra liknande tankegångar
utanför Falkenberg, 30 ha

Röstånga Svalöv kommun
30+ 50 hushåll även bygga om 
befintliga hus
ETC Ekoby Väckelsesång plan för 
200 inv
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Många turer under 10 

år innan de fick 

bygga

Lokal markägare och
byggare i Näshulta årets
landsbygdsgrupp 2019



Idé 2019 Rädda skolan, fler barn til byn?

Tog kontakt med en av de entreprenörer

som växt upp i bygden sökte barnfamiljer

i fertil ålder, hjälper till att skräddasy

deras bostadskalkyl.

Startade maj 2020 första Inflyttning från

dec 2020

2021 hade104 nya invånare varav 40 

barn från hela Sverige flyttat till byn.

Totalt 24 hus i fyra etapper sålda samt 14 

äldre hus



• Viskaforshem har utvecklat en 
modell för att undvika 
nedskrivning

• Gislavedshem och Karlsborgs 
kommun

De två senaste byggandet 
för Viskarforshem , för 
äldre 70+ med 
innomhusgalleria samt för 
större hushåll i cederträ , 
solfångare mm



⮚ Hudiksvall mål 30% av byggnationen ska ske på
landsbygden (eftersom 1/3 av befolkningen bor på
landsbygden)

⮚ Varberg 10 procentregeln. Krav på byggföretagarna
om de får byggrätt till 200 bostäder i staden skall de 
också bygga 20 bostäder på landsbygden

⮚ Falkenberg har beslutat att se över alla tomträtter på
landsbygden och plussa på byggrätten där det går
med  1-2 hyresrätter

⮚ I Nyköping och Tanumshede som ställer upp 
med borgen när lokala grupper vill bygga utan 
vinstintresse. 

⮚ Vingåker lokala utvecklingsplaner för 
byggnation tas fram tillsammans med 
civilsamhället och förverkligas ihop med  
Lokala byggföretag och allmännyttan



• Nästan allt byggande av flerbostadshus på
landsbygderna sker nu i form av idéburet
socialt byggande,

• Mångfald av lösningar och småskalighet

• Löser problem för människor med begränsade
resurser

• På landsbygden är det både ett bostads- och
ortsutvecklingsprojekt en starkare lokal
förankring

• i staden ett enskilt bostadsobjekt
Men 

• Mer tidskrävande, 
• människor byts ut

• Okunskap i den kommunala planeringen

• Okunskap i kreditgivningen

• Finansiering inte tydlig

• För lite projektlotskompetens



• Bygg- & Bogemenskaper/ icke spekulativt 
byggande är en långsiktig  trend i Europa.

• Denna tredje sektor är ett värdefullt 
komplement.

• Stödjande infrastruktur behövs i form av 
lagstiftning, finansiering, kommunalt 
engagemang, information och utbildning

• Lokal mobilisering och  samhandling är 
nyckel till de flesta projekt

• Existerande lagstiftning, arbetssätt och 
attityder försvåra  tyvärr framväxten. Tydlig 
politiska initiativ behövs.

• Förändringarna  tar tid och kräver politiskt 
stöd, resurser, stor uthållighet och 
samhandling . Men ger också resultat!



http://www.divercity.se/





