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Sammanfattning

Under hösten 2017 och våren 2018 genomförde 
jag 45 intervjuer med olika aktörer på bostads- 
och fastighetsmarknaden. Syftet var att få en 
bättre kunskap om läget, samla in tankar och 
förslag på hur vi kan arbeta bättre och mer 
effektivt i Norrköping samt hur stat, kommun 
och näringsliv tillsammans kan komma med 
förslag kring det som brukar kallas billigt 
byggande.  Jag skickade i oktober 2017 ut brev 
till företag och organisationer i branschen och 
gensvaret var oerhört positivt. De allra flesta 
kontaktade företagen ville vara med och ge sin 
syn på utvecklingen. 

De intervjuade personerna har generöst 
delat med sig av sina tankar och synpunkter. 
Mina intervjuer visar att det finns ett stort 
engagemang i frågor som rör samhällsplanering 
och byggande. Viljan att vara delaktig mer än 
vad man är idag är stor. Flera av företagen vill ta 
ett större ansvar i detaljplanearbetet och göra 
mer själva. Många vill att kommunen ska bjuda 
in till ett samhällsbyggnadsråd där frågor, stora 
som små, kring utvecklingen av Norrköping 
diskuteras. Företagen vill kunna lyfta olika 
frågor med kommunen, som exempelvis frågan 
kring e-handelns påverkan på citylivet, för att 
tillsammans hitta bra lösningar för Norrköping. 

En mycket tydlig bild som framkommer i svaren 
handlar om att Norrköpings kommun ska ge 
ett svar och vara tydliga med vad vi vill. Många 
tycker att kommunen måste sträcka på sig 
och ta fram tydliga visioner för utvecklingen i 
kommunen. Kommunen måste bli tydligare och 
givna svar ska gälla även om ett ärende drar ut 
på tiden eller byter handläggare. 

När det gäller frågan om billigt byggande anser 
många att det krävs ett totalt omtag. Det handlar 
både om de ekonomiska resurser som riktas till 
individer och till företag som bygger men också 
det regelverk som omgärdar byggande och 
planering. Många anser att det är tråkigt att 
de politiska partierna inte har kunnat komma 
överens om en bostadspolitisk överenskommelse. 
Långsiktighet och tydliga spelregler, oavsett vem 
som styr, efterfrågas av branschen. 

"Väldigt sällan pratas det om bostäder och 
planering som ett sätt att skapa möjligheter 
för människor."
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Inledning

Det finns tre anledningar till att jag under hösten 2017 
bestämde mig för att genomföra en egen bostadsrapport. 
Under oktober 2017 kom det nästan dagligen rapporter om 
att bostadsmarknaden höll på att krascha. Media, främst 
Dagens industri, spekulerade i huruvida en ny bostads-
krasch var i antågande. Spekulationerna och oron tog fart 
när några aktörer på den så kallade premiummarknaden 
i Stockholm sköt några projekt på framtiden samt när 
Wallenstam omvandlade ett bostadsrättsprojekt till hy-
resrätter. Oron spreds över landet. Även om den initiala 
inbromsningen inte rörde andra kommuner än Stockholm 
så skapade oron en negativ spiral som gjorde att priset 
på både nyproduktion och andrahandsmarknaden sjönk i 
andra kommuner också. Färre och färre gick på visningar. 
Enligt en av de mäklare verksam i Norrköping som jag 
träffade strax före jul 2017 hade priset på bostadsrätter 
sjunkit med 7 procent bara på några månader. Denna siffra 
ska dock ställas i relation till mäklarstatistiks siffror för 
mars 2018 där priserna på bostadsrätter i Norrköping ökat.  
I Skrivande stund, augusti 2018 verkar bostadsmarknaden 
har stabiliserats. 

Under hela mandatperioden har bostadsfrågan diskuterats 
i kommunfullmäktige i Norrköping. Det är väldigt bra. 
Min upplevelse är dock att många av oss, även jag själv, 
inte alltid har kunskap och fakta kring förutsättningarna, 
åsikterna på marknaden och framförallt inte kring bostads-
marknaden som helhet. Det ville jag ändra på. 

Den tredje anledningen handlar om den nationella po-
litiken. Regeringen har under mandatperioden gjort 26 
blocköverskridande överenskommelser med hela eller de-
lar av oppositionen. Samtal om bostadspolitiken inleddes 
men avslutades då allianspartierna drog sig ur. Jag tänker 
inte utdela någon skuld i detta utan enbart konstatera att 
det är synd att man inte lyckades att komma fram till en 
stark överenskommelse kring just bostäder då bostaden är 
så central för människors liv. Varför de inte kunde komma 
överens kan bara de inblandade svara på. 

I arbetet har det också kommit fram väldigt många åsikter 
och tankar kring hur vi kan jobba bättre och mer effektivt 
i Norrköping.

Denna rapport är ett försök från min sida att bidra med 
några tankar och idéer baserade på inspel och förslag som 
jag fått från en rad aktörer som på olika sätt verkar på 
bostads- och fastighetsmarknaden. 

Varför är det viktigt med en 
långsiktig politik för boende och 
byggande?

Bostaden är central i de allra flesta människors liv.  Att 
den har betydelse för att kunna göra en klassresa eller för 
möjligheten att ställa om när livet vänder talas det sällan 
om i den bostadspolitiska debatten. Istället är det på rän-

tor, amorteringar och snabbheten i att få fram detaljplaner 
som fokus ligger. Väldigt sällan pratas det om bostä-
der och planering som ett sätt att skapa möjligheter för 
människor. Denna rapport är mitt försökt att göra detta. 

Metod

Mellan den 5 november 2017 och 25 maj 2018 genom-
fördes jag 45 stycken 1-1,5 timmes intervjuer med olika 
aktörer på bostads och fastighetmarkanden. 

Jag skickade e-post till cirka 50 företag och organisationer 
med koppling till bostadsproduktion och fastighetsmark-
nad. De allra flesta av dessa verksamma i Norrköping. 
Min ingång var att jag ville träffa dem för att höra deras 
åsikter om läget på bostads- och fastighetsmarknaden, 
både lokalt, regionalt och nationellt. Företagen och orga-
nisationerna har svarat utifrån sina perspektiv. Några har 
enbart verksamhet i Norrköping och några är rikstäckande 
organisationer utan specifik kunskap om just Norrköping. 

De allra flesta som fick brevet svarade att de ville ses. 
Några få hade tyvärr inte möjlighet. Noterbart är att Hy-
resgästförening trots påminnelse inte alls svarade på min 
förfrågan. Detta är väldigt tråkigt då jag anser att hyres-
gästföreningens åsikter och kunskaper hade berikat denna 
rapport. 

 Då jag ville få intervjupersonernas ärliga bild, både av 
bostadsmarknaden i stort men också av läget i Norrkö-
ping, fick intervjudeltagarna löfte om att få vara anonyma. 
Det går naturligtvis aldrig ändå att veta huruvida jag har 
fått helt ärliga och sanningsenliga åsikter.

Några av företagen/organisationerna har jag träffat fler än 
en gång. Det kan då handla om att företaget jobbar med 
olika aspekter av bostadsmarknaden exempelvis traditio-
nellt bostadsbyggande men också produktion av bostäder 
för specifika grupper som till exempel ungdomar och äldre 
och jag har haft intresse av att träffa olika personer på 
företaget. 

Syfte och frågeställning 

Från början var syftet med rapporten att få svar på frågan 
hur marknaden i Norrköping mådde i samband med att 
rapporterna om kris på bostadsmarkden blev fler och fler. 
Dessutom fanns hos mig en upprördhet över att de poli-
tiska partierna nationellt inte kunde komma överens om 
en samlad bostadspolitik. Ju fler intervjuer jag gjorde gled 
frågorna och samtalen mer och mer in på det som brukar 
benämnas billigt boende. 

I rapporten kommer jag främst att försöka svara på två frå-
gor; vad måste göras för att alla ska kunna få en lämplig 
bostad samt hur kommunen och marknaden i Norrköping 
kan jobba bättre tillsammans i syfte att få bättre processer 
och utveckla kommunen. 
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Utgångspunkter och 
avgränsningar
Denna rapport har ingen ambition att ge en heltäckande 
bild av bostadsmarknaden. Jag är varken ekonom eller 
jurist. Just nu är jag kommunpolitiker med ansvar för sam-
hällsbyggnadsfrågor. Jag har min bakgrund som samhälls-
planerare och utredare. Kanske har mina förslag redan 
föreslagits någon annanstans. Det finns många aspekter 
som jag inte nämnt i denna rapport som har stor betydel-
se för utvecklingen på bostadsmarknaden. Min ambition 
är att få igång en diskussion kring det faktum att väldigt 
många människor idag inte har någonstans att bo därför 
att de bostäder som finns lediga på marknaden helt enkelt 
är för dyra. Det problemet kommer inte att lösas genom 
att politiker lovar att bygga fler lägenheter med billig hyra. 

Många människors liv begränsas av bristen på bostäder. 
Hårdast slår bristen mot den utan varken kapital eller kon-
takter. Människor utan kapital i bagaget och som inte stått 
i bostadskö sedan barnsben med färsk examen på fickan 
kan inte flytta till tillväxtområden på grund av bostads-
bristen. Det är ett problem fler borde ta på allvar. En egen 
bostad är en av flera förutsättningar för att kunna leva ett 
självständigt liv. 

Det slutsatser och tankar som framförs är mina egna och 
ska inte lastas någon annan. De är såklart färgade av mina 
åsikter och värderingar men har inte en partipolitisk stäm-
pel. Idéerna och analyserna har jag dels fått av de personer 
jag intervjuat, texter jag läst som anknyter till detta arbete 
eller idéer jag själv fått när jag läst igenom svaren från 
intervjupersonerna. 

I arbetet har jag utgått ifrån att systemet där kommunen 
planerar och den privata marknaden bygger kommer att 
gälla även i framtiden. Det hade naturligtvis varit enkelt 
att föreslå att kommuner ska kunna bilda byggbolag utan 
vinstkrav som ska bygga de billiga bostäderna. Något så-
dant har jag inte föreslagit då det förutsätter ett helt annat 
ekonomiskt system och system på bostadsmarknaden.  Jag 
har heller inte föreslagit något förbud mot ”vinst i byggs-
ektorn”. 
 
Dock ser jag att det skulle vara lämpligt om kommuner 
mer än i dag i ägardirektiv till sin allmännytta kan kräva 
att ett visst antal billiga bostäder ska byggas eller att ett 
visst antal bostäder, utspridda i hela beståndet, ska förde-
las till de med mest lägst inkomster. Det skulle dock bland 
annat innebära att man åsidosätter det kösystem som finns 
hos Hyresbostäder.

I rapporten föreslås en rad åtgärder för att fler ska kunna 
få en egen bostad. Främst handlar det om att ändra lagar 
och regelverk samt öka det ekonomiska stödet till de indi-
vider som har det svårast på bostadsmarknaden. Det kan 
innebära att de som är väletablerade på bostadsmarknaden 
får färre förmåner. 

1 Sverige sämst i klassen — Svensk bostadspolitik i jämförelse med andra länder, sid 38
2  https://www.mimer.nu/CM/Templates/Article/BlogPost.aspx?cmguid=9a982941-4f68-43e1-88bb-53224500db1b

En social bostadspolitik

Många människor får idag inte tillgång till en egen bostad. 
De bostäder som har en lägre hyra är redan uthyrda och de 
bostäder som är lediga är för dyra. Den utan eget kapital, 
som inte får lån på banken, som inte stått i bostadskö på 
orten sedan tonåren eller som har en för låg inkomst för 
att kunna efterfråga en nyproducerad hyresrätt har idag 
väldigt svårt att skaffa en egen bostad. Bostäder byggs helt 
utifrån marknadens villkor. Förutom stöd till vissa grupper 
finns i princip inga offentliga stöd för att komma in på bo-
stadsmarknaden eller för att klara höga boendekostnader.1

För de som anser att bostäder är en del av välfärden och 
människors möjlighet att göra fria val är det dags att på-
börja en ordentlig diskussion kring förutsättningar för 
byggande och boende. Ska marknaden sköta detta själva 
eller ska samhället på olika sätt vara med och stötta? Som 
det ser ut idag har den utan kapital och kontakter liten 
möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Möjlighe-
ten till en egen bostad är starkt klassrelaterad. 

Ända fram till 1990-talet hade Sverige en stark social bo-
stadspolitik. För en genomgång av svensk bostadspolitik 
från slutet av 1800-talet och fram till idag hänvisas till 
Boverkets skrift ” Svensk politik för boende, planering 
och byggande under 130 år” Efter 1990-talet är bostaden 
en vara på marknaden som vilken som helst. Utbud och 
efterfrågan styr och endast vissa grupper har möjlighet att 
få stöd. Om vi anser att bostaden är en del av välfärden 
måste bostadspolitiken; den ekonomiska och juridiska 
politik som är kopplad till denna förändras. Möjligheten 
för exempelvis unga människor att köpa eller hyra sin 
första bostad måste blir bättre. Staten behöver ta ett samlat 
ekonomiskt grepp över bostadspolitiken. Tittar man på 
andra länder så går de mer och mer mot att rikta stöd mot 
individen. 

Flyttkedjor

Huruvida flyttkedjor är ett fungerande verktyg för att fri-
göra ”billiga” bostäder är omtvistat. Teorin om flyttkedjor 
kan förenklat sägas innebära att det skapas en kedja av 
flyttar när det byggs nya bostäder, och att längst ner i ked-
jan kommer den med låg inkomst att få den allra billigaste 
bostaden som blir ledig. Några, bland annat Helsingborgs-
hem, Mimer och Skellefteåhem menar att de har gjort 
undersökningar som visar att flyttkedjor fungerar och att 
nya bostäder frigör fler bostäder än de som byggs. Mimer, 
det kommunala bostadsbolaget i Västerås, slår fast att de 
bostäder som frigjorts är både billigare och dyrare bostä-
der än de i nyproduktionen.2  

De kommunala bostadsbolag som yttrar sig om flyttkedjor 
är positiva. Inte fullt lika positiv är bostadsforskaren Mar-
tin Grander på Malmö universitet. Han hävdar i en artikel 
i Fastighetsnytt att flyttkedjor visserligen förekommer - i 

några led - men att de inte kommer så långt att det gynnar 
de mest resurssvaga grupperna. Han menar att det finns 
många ”avbräck” på kedjan som gör att de inte fungerar 
optimalt. Priset på den nya bostaden, känslomässig till-
hörighet till bostadsområdet eller viljan att flytta och att 
lägga en större del av inkomsten på bostadskostnader är 
några exempel.3 

Självklart är det viktigt att det byggs bostäder så att det 
passar med befolkningsökningen, men att använda flytt-
kedjor som ett argument för att billiga bostäder frigörs 
”längre ner” i kedjan och att inte göra några andra åtgär-
der för fler att kunna efterfråga en bostad är inte en bra 
lösning. 

Hur gör man i andra länder?

Under arbetet med denna rapport har det på olika sätt 
kommit förslag och tankar om att vi i Sverige borde 
anamma system för ”billigt boende” som tillämpas i andra 
länder. Många gånger handlar förslagen om varianter på 
det som brukar kallas ”social housing” men också olika 
ekonomiska ”modeller” för att göra det möjligt för fler att 
framförallt kunna köpa sin bostad. För en genomgång av 
olika länders system vad gäller finansiering av kostnader 
för bostäder och hur man löser problematiken kring byg-
gande för olika grupper hänvisas till rapporten ” sämst 
i klassen- Svensk bostadspolitik i jämförelse med andra 
länder” som producerats av Veidekke. Där får läsaren en 
genomgång av hur andra demokratiska och västerländska 
länder har löst bostadsförsörjningen för ”svaga” hushåll.

Genomgången visar att i de flesta av de undersökta län-
derna så riktas stöd både till det hyrda och ägda boendet. 
Många länder går ifrån stöd till byggandet av bostäder och 
riktar i stället stödet till individen. I många länder jobbar 
man genom olika stödformer få att in människor på den 
ägda marknaden. Det kan handla om olika sorters lån där 
återbetalningen är generösare än för andra lån, bospara 
med olika förmåner, hyrköpsmodeller, bostadsbidrag base-
rat enbart på ålder osv.4 

Intervjuperioden och intervjuerna

Intervjuerna genomfördes mellan den 1 november 2017 
och 5 maj 2018. De allra flesta företagen reflekterar över 
och noterar en minskad efterfrågan, främst under början 
av intervjuperioden. Endast ett par av företagen säger att 
läget är oförändrat om man tittar ett år tillbaka i tiden. Fle-
ra av företagen gissar att det framförallt är spekulationskö-
pen som minskat. De mäklarfirmor jag träffat visar också 
att efterfrågan på andrahandsmarknaden har minskat. 
Ingen av företagen jag träffat beskriver bostadsmarknaden 
i Norrköping som vara i ”fritt fall” eller i kris. 

3  www.fastighetsnytt.se/2018/02/grazon-om-flyttkedjornas-effekt/
4  Sverige sämst i klassen — Svensk bostadspolitik i jämförelse med andra länder, sid 38-52 
5  Ett tredje amorteringskrav infördes 1 mars 2018

Företagen beskriver nästan samfällt att det som i Dagens 
industri hösten 2017 beskrevs som en kris på bostads-
marknaden egentligen är en väntad normalisering av en 
överhettad marknad. De företag som verkar på många 
orter ser en skillnad mellan Stockholm och Norrköping 
där efterfrågan i Stockholm har bromsats upp mycket mer 
än i Norrköping. Företagen menar också att i den rådan-
de högkonjunkturen har det inte funnits något intresse 
från marknaden att titta på och hitta idéer för att pressa 
priserna eftersom man ändå fått sålt/uthyrt det som har 
producerats. Väldigt få kommuner uppfattas ha ställt krav 
på ”billigt boende”. Det viktigaste har varit att det byggs 
överhuvudtaget, att det byggs fort och mycket. 

Flera av de företag som deltagit i rapporten tror att detta 
kommer att ändras nu när konjunkturen normaliseras. Då 
kommer intresset för att bygga i så kallade B och C lägen 
att öka samt att hitta lösningar för att hålla nere kostnader 
och därmed i slutändan kostnaden för den som ska bo i 
bostaden. De tror även att fler kommuner kommer att ef-
terfråga ”billiga” bostäder då många invånare saknar bo-
stad men har inte råd/möjlighet att köpa/hyra de bostäder 
som nyproduceras under högkonjunkturen. De flesta av 
företagen jag träffat menar att ett tredje amorteringskrav 
kommer att dämpa marknaden ytterligare och ser med oro 
på införandet av ett sådant.5  

Via intervjuerna har jag samlat på mig ett omfattande 
kunskapsmaterial. Företag och organisationer kopplade 
till bygg-, fastighets- och bostadssektorn har generöst gett 
sin syn på ett antal frågor och aspekter kopplade till den 
marknad de verkar på. Mina frågor har framförallt handlat 
om hur vi kan jobba bättre och smidigare i Norrköping 
samt hur man det kan byggas mer bostäder för fler, det 
som brukar kallas ”billigt” byggande. Förtagen och orga-
nisationerna har gett sin syn på läget på marknaden. Man 
har beskrivit hur man ser på trender och hot. Det har varit 
generösa samtal och jag hoppas att de som deltagit och 
läser detta känner igen sig i det som beskrivs.

De allra flesta företag och organisationer jag pratat med 
har idéer om hur man ska bygga ett bra och gott samhälle. 
Man vill vara samhällsbyggare och långsiktiga aktörer. 
Flera vill ta ett helhetsgrepp för utvecklingen och man har 
också förslag och idéer på hur man ska bygga och planera 
för att kunna få ner kostanden på bostaden till slutkund. 
Kanske har de själva inte möjlighet att tillämpa dessa 
idéer eller så sneglar de mer på sådana idéer nu när man 
ser att byggkonjunkturen har gått ner till något de själva 
beskriver som ett normalläge. 

Jag är tacksam för att man så generöst har delat med sig 
av sina tankar. Alla som deltagit har varit det mot löfte om 
att individerna får vara anonyma men att företagen syns. 
Alla företag och organisationer som deltagit finns listade 
längst bak i denna rapport. 
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Förslagen 

Nedan listas sammanställda förslag från intervjupersoner 
och mina egna förslag. Varje del inleds med några reflek-
tioner från mig och jag kommenterar inte alla idéer. Det är 
inte nödvändigtvis så att jag delar de förslag som kommer 
fram. Syftet är att ge en palett av olika förslag och idéer 
som man kan använda sig av eller diskutera. Eller - för-
kasta om de inte känns bra. Och framförallt - diskutera 
bostad och byggande utifrån ett helhetsperspektiv. De oli-
ka rubrikerna har jag satt utifrån de förslag som inkommit. 
Några förslag skulle kunna hamna under fler rubriker. 

Förslagen riktar sig till kommunen, staten och näringslivet 
och vad de själva kan göra för att öka produktionen av 
”billiga bostäder”. De företag som verkar i Norrköping 
har gett förslag på hur de anser att kommunen kan jobba 
bättre och hur relationerna med kommunen kan förbättras. 
Under rubrikerna förslag finns också frågor eller funde-
ringar som intervjupersonerna eller jag anser vara viktiga 
att gå vidare med och diskutera kring. 

Kontor

Några av de företag jag pratat med äger och förvaltar 
kontor i Norrköping och de ser ett ökat intresse för staden. 
Någon tror att det har att göra med en tidig ”Ostlänkenef-
fekt” medan någon annan tror att det totala ”uppsvinget” 
för byggande i Norrköping även har ökat intresset för kon-
torsetableringar. 

Företag väljer sina kontor med omsorg. Kontoret signale-
rar vad företaget står för. Många som hyr kontor vill ofta 
bygga om lokalerna så att det passar deras stil och vision. 
Då behöver fastighetsägaren veta att man har att göra med 
en långsiktig hyresgäst. Det finns en oro från de fastig-
hetsägare som hyr ut lokaler för handel kring vart handeln 
är på väg och vad utvecklingen inom E-handeln innebär.

Förslag 

 • Stadskärnan är mångas vardagsrum- viktigt att den-
na är attraktiv. Städningen av city måste bli bättre.

 • Många företag vill ha kontor i centrum. Vilka krav 
ställer det på stadsplanering? Olika sorters parke-
ringsplatser efterfrågas. Både för den som använ-
der bilen i jobbet- och behöver ha bilen nära och 
de som pendlar till jobbet med bil men kan parkera 
lite längre bort från arbetsplatsen då man inte an-
vänder bilen i tjänsten. 

 • Många anställda vill att det ska finnas möjlighet att 
ladda sin elcykel nära arbetsplatsen samt att cykeln 
ska kunna förvaras säkert. 

 • Utred frågan kring E-handeln och vad den har för 
påverkan på stadslivet.

 • Hur kan kommunen och fastighetsägare jobba till-
sammans för att locka hyresgäster till de lokaler 
som kan bli tomma när butikshandeln eventuellt 
tvingas stänga?

 • Kommunen anser ofta att det ska etablera kontor 
i bottenvåningen. Viktigt att diskutera detta inför 
framtiden då handeln förändras. Kan kommunen 
etablera olika verksamheter i bottenvåningen av 
privata fastigheter? Kan kommersiell verksamhet 
etableras i kommunala fastigheter?

Samarbetet kommunen och 
näringslivet i Norrköping
Majoriteten av de företag jag intervjuat verkar i Norrkö-
ping. Därför har det varit naturligt att efterfråga hur man 
upplever samarbetet med Norrköpings kommun. Åsikter-
na har varit vitt skilda från ”det är det söligaste stadsbygg-
nadskontor jag någonsin jobbat med” till ”det har aldrig 
gått så fort att ta fram en detaljplan”. Det är väldigt roligt 
att så många av de företag jag träffat vill vara med och ak-
tivt utveckla kommunen. Intervjupersonerna har idéer och 
förslag på hur saker kan blir bättre och man är villig att ta 
ett större ansvar för helheter, naturligtvis inom de ekono-
miska ramar och förutsättningar som företag verkar inom. 
Man har generöst delat med sig av sina idéer och tankar. 

En åsikt som nästan alla företag jag haft kontakt med är 
att man önskar en större tydlighet från kommunen. Vi 
uppfattas många gånger som otydliga, att vi ger dubbla 
besked eller förhalar negativa besked. Företag vill ha be-
sked, positivt likväl som negativt, så fort det går så att de 
vet vilka beslut och vägar de måste ta. Man trycker på att 
kommunen måste ge en entydig bild och visa en tydlighet 
i vad man vill. Det upplevs som att kommunens olika kon-
tor ger olika svar vilket skapar förvirring och otydlighet. 

En åsikt som kom upp flera gånger under intervjuerna 
är att om en detaljplan byter ansvarig handläggare under 
arbetets gång så görs det ofta ett omtag på planen då den 
nya handläggaren har andra eller nya idéer än den som 
jobbade med planen från början. Följsamhet för redan 
tagna beslut efterfrågas; att ”att lagt kort ligger”. 
Flera av de långsiktiga aktörerna i Norrköping efterfrågar 
ett ”samhällsutvecklingsråd” där kommunen, byggföretag 
och fastighetsägare tillsammans diskuterar utvecklingen 
av kommunen i stort och smått. Ett ställe att föra dialog 
och utbyta tankar. Några av företagen vill kunna göra 
investeringar i den offentliga miljön utanför deras fastig-
heter. 

Många tycker att kommunen ska vara tydligare i vad vi 
vill och kommunicera detta utåt.  Mycket oroande är att 
flera företag tror att de kommer drabbas negativt om de 
framför negativ kritik mot kommunen. 

Förslag
 • De kommunala tjänstepersonerna borde ”praoa” 

på olika byggföretag för att se hur man jobbar och 
vilka frågor som hanteras. 

 • Det är viktigt att kommunens visioner syns i de 
beslut som tas och att det kommuniceras utåt.

 • Hyresbostäder sitter på mark som man inte bygger 

på och som man inte vill sälja. Kommunen bör 
ställa krav att antingen bygger man på denna mark 
eller säljer inom en viss tid. 

 • Var tydlig redan från början. Säg hellre nej än nja 
eller inte svara alls. 

 • Det är väldigt viktigt att ge tydliga besked.
 • Tjänstepersoner ska inte rita in egna förslag på de-

taljplanen som inte har diskuterats mellan företag 
och kommunen.

 • Det är många möten i Norrköping utan att något 
konkret händer. 

 • Löften som getts måste hållas även om ett ärende 
byter handläggare. Ofta tas ett omtag när ett ärende 
för en ny handläggare och tiden förlängs därmed.

 • Vi vågar inte klaga för vi är rädda för repressalier. 
 • Inför en bygglots enligt modell från Helsingborg. 
 • Flera ”instanser” bör vara med initialt för att få en 

så bred diskussion och så många aspekter som möj-
ligt så tidigt som möjligt. 

 • Överenskommelser mellan företag och kommun 
måste hållas. När man ändrar sig förskjuts hela 
projektet vilket i slutändan ökar kostnaderna. 

 • Våga utmana bilnormen.
 • Ta ett samlat grepp och utred hur e-handeln kom-

mer att påverka stadslivet.
 • Finns det möjlighet för företag att göra investering-

ar i den offentliga miljön om kommunen inte har 
möjlighet till detta?

 • Det är viktigt att kommunen ger en samlad bild 
till företagen. Inte många olika beroende på vilket 
kontor eller politiker man pratar med. 

 • Det tar väldigt lång tid i Norrköping att nå resultat 
och givna datum hålls inte. Får ingen förklaring till 
varför tidplaner inte hålls. 

 • Bjud in olika aktörer till samtal för att hitta nya 
idéer kring olika frågor. Kommunen kan inte allt 
själv.

 • Var kaxigare. Ställ krav. Var tydliga. ”Det här är 
Norrköping.” 

 • Låt företag och organisationer vara en del av ut-
vecklingen. Inför ett ”samhällsplaneringsråd” där 
långsiktiga aktörer i kommunen tillsammans med 
kommunen diskutera olika planeringsfrågor och 
ger varandra råd om utvecklingen och vad som bör 
och kan göras

 • Våga prova nya idéer. Använd vissa bostadsom-
råden som pilotprojekt för nya ideér. Där kan man 
exempelvis prova att minska på kraven.

 • Låt byggherrar ta ett större ansvar för att ta fram 
detaljplaner. Kommunen kan fungera som control-
ler. 

 • Sätt upp ramar och låt företagen vara kreativa inom 
dem. Peta inte i detaljer utom i vissa utpekade om-
råden  såsom exempelvis industrilandskapet och 
ändra er inte under resans gång. 

 • Kommunen måste bli bättre på att omvärldsbevaka 
och känna av marknaden. 

 • Byggherresamverkan har varit väldigt bra. Jobba så 
i fler detaljplaner. 

 • Om kommunen kräver lokaler i bottenvåningen 
måste även kommunen kunna tänka sig att flytta in 
med verksamhet i dessa lokaler. 

 • Det ska vara möjligt för kommunen att tacka nej 
till byggherrar som är oseriösa.

 • Kommunen bör ställa lägre krav i icke attraktiva 
områden. 

Marktilldelning 

En stor del av samtalen har handlat om hur Norrköpings 
kommun tilldelar mark. Här finns många olika åsikter och 
många förslag på vad som bör införas i Norrköpings kom-
mun och var vi kan hitta inspiration till andra arbetssätt. 
Det är tydligt även här att klara besked som sedan hålls 
efterfrågas. Många anser att det behövs fler bedömnings-
kriterier än pris och gestaltning vid marktilldelningstäv-
lingar. Många företag efterfrågar att kommunen skriver 
fram en vision för ett  visst markområde och att företagen 
sedan får skriva ner hur de bäst ska uppfylla visionen. 
Många vill även bygga skolor och fritidsgårdar och några 
fåtal även driva dessa. De flesta företagen jag träffat vill 
tävla på redan detaljplanelagd mark där alla utredningar är 
klara. Detta för att undvika överraskningar som försenar 
projektet eller att man under detaljplanearbetet kommer på 
att projektet är omöjligt. 

Det är viktigt att kommunen är transparent och visar var-
för man gjort det ena eller andra valet. 

Förslag
 • Kommunen tar fram en vision kring ett bostadsom-

råde- kommundel och sedan får företag beskriva 
hur man kan göra för att uppfylla visionen. Den 
eller de som kommunen anser bäst uppfyller visio-
nen får tilldelningen.

 • Alla som inte får en tilldelning vid en tävling ska 
få ett möte med kommunen där man kan diskutera 
alternativa platser för idén. 

 • Det borde gå att värna lokala aktörer i marktilldel-
ningstävlingar. 

 • Det är viktigt i dialogen med företagen att kommu-
nen är tydlig med vad man vill; med hela kommu-
nen och med ett specifikt område. 

 • De företag som vinner eller väljs ut vid en mark-
tilldelning måste kunna leverera. Det måste vara 
enklare för kommunen att ”ta nummer två” om det 
visar sig att ettan inte levererar inom en viss tid. 

 • Låt företag, ensamma eller tillsammans med andra, 
ta ansvar för utvecklingen av ett helt område. 

 • Bjud in vissa företag exklusivt till marktilldelning-
samtal och fråga ” vad kan ni göra för att utveckla 
detta område?

 • Kommunen bör anordna Marktilldelningstävlingar 
där företagen tävlar på annat än arkitektur och pris. 

 • Ställ krav på maxhyra per kvadratmeter. Skriv ett 
avtal om maxhyra och att ett vite ska betalas om 
man bryter det. 
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 • Ställ krav redan från början om att ett visst antal 
bostäder inom detaljplanen ska gå till exempelvis 
unga. 

 • Om man tävlar enbart på markpris finns risken att 
man får lägga ”för mycket” på markpriset och kan 
inte lägga så mycket pengar på produkten. Därför- 
tävla om värden och kriterier. 

 • Inför fast markpris för olika områden. 
 • Tävla på intressanta idéer- inte bara pris och ge-

staltning. 
 • Viktigt att både politiker och tjänstemän hämtar 

inspiration från exempelvis andra kommuner. Gör 
gärna studiebesök tillsammans med lokala bygg-
företag. 

 • Sätt upp tydliga kriterier varför ett projekt priorite-
ras framför ett annat. 

 • När kommunen går ut med en tävling ska alla ut-
redningar om marken vara klara. Det ska inte kom-
ma överraskningar när man redan vunnit tävlingen.  
Det vill säga, tävlingar ska hållas på detaljplanerad 
och klar mark. 

 • Kraven ska vara tydliga från början och hållas ge-
nom hela processen. Tydliga krav när man utlyser 
en tävling. Dessa krav ska sedan hållas. 

Nationella lagar och regler

Behovet av ändrade regler och lagar på bostadsområdet 
uppfattas som stort. Framförallt vill företag att reglerna 
ska bli färre och att de därmed får större frihet att utforma 
hus så som de önskar. Åsikter och tankar som kommer 
fram handlar om huruvida alla lägenheter måste vara 
tillgänglighetsanpassade och vilka funktioner som måste 
finnas i en bostad. Väldigt många av företagen har också 
tankar kring vad de anser bör ändras för att få till en större 
produktion av ”billiga bostäder”. Även där går resone-
manget mot att minska regler och krav från staten. Många 
har synpunkter kring den ekonomi som gäller för den som 
ska köpa eller hyra en nyproducerad bostad. Amorterings-
kravet ses som en hämmande faktor liksom de 15 procen-
ten i kapitalinsats. 

Förvånande var att endast två personer/företag förde fram 
att man anser att det bör införas marknadshyror. Kanske 
beror det på att de inser att det inte är något som jag som 
socialdemokrat kommer förespråka och därför nämner 
man det inte eller så anser man inte att det är något som 
behövs. 

Väldigt få av företagen är positivt inställda till det av 
regeringen införda investeringsstödet för byggandet av 
hyresrätter. De flesta menar att det är för lågt och inte går 
att använda i städer Norrköpings storlek. Staten behöver ta 
ett helhetsgrepp och sätta in bristen på bostäder i ett större 
perspektiv. 

Förslag 
 • Det borde införas särskilda lån för ungdomar så att 

de kan köpa sin första bostad. 
 • Äldre som flyttar från villan till ett mer funktionellt 

boende borde slippa reavinstskatten. 
 • Inför bospar med Norge eller Finland som modell 
 • Gör det ekonomiskt möjligt att bygga bostäder för 

olika grupper som har det svårt att ta sig in på bo-
stadsmarknaden. 

 • Begränsa möjligheten att överklaga. Låt det kosta 
att överklaga. 

 • Inför marknadshyra.
 • Höj bostadsbidragen kraftigt.
 • Likställ alla upplåtelseformer skattemässigt. 
 • Ompröva riksintressen med ett visst intervall. 
 • Ta ett helhetsgrepp och utred alla byggregler sam-

tidigt och ställ frågan: Hur gynnar dessa ett ökat 
byggande och ett byggande av fler ”billiga”  
bostäder. 

 • Ge statliga subventioner till bostäder för olika 
grupper; unga, studenter, äldre. Inte till ”vanliga” 
bostäder för alla. 

 • Omforma bostadsbidraget så att det liknar bostads-
tillägget. 

 • Ta fram en ”social housing- modell som passar 
Sverige. 

 • Varför ta i med ”hårdhandskarna” när det gäller 
lån till just bostäder när det finns så mycket annan 
”oreglerad” utlåning från oseriösa låneinstutut?

 • Låt SKL ta fram en modellhandbok med verktyg 
som kommuner som vill ”bygga billigt” kan använ-
da sig av.

 • Sänk kraven på vad som måste finnas i en bostad. 
 • Hur viktig är bostadsproduktion i förhållande till 

andra krav som staten ställer på bevarande av miljö 
och kulturmiljö?

 • Prova att ha olika lån och skattelösningar för olika 
grupper. Exempelvis ungdomslån, lån för äldre, 
fördelaktiga bospar. 

 • Inför ett hissbidrag
 • Låt vissa kommuner få bli försökskommuner för 

olika idéer på bostadsmarknaden. 
 • Återinför fastighetsskatten och lägg pengarna på att 

subventionera ”billigt boende” eller för att bygga 
bostäder på orter där marknaden inte har något 
intresse att bygga. 

 • Ta bort ränteavdraget och lägg pengarna till de 
grupper som har svårt att efterfråga nyproducerade 
bostäder i dagens läge. 

 • Ge fastighetsägare som hyr ut till ”inkomstsvaga” 
ekonomiska morötter. 

 • Ta ett samlat grepp om bostadspolitiken genom en 
ordentlig utredning som spänner över många fält 
och aspekter. 

”Billigt” boende och byggande

Ett av huvudsyftena med denna rapport har varit att få 
fram idéer kring hur fler människor kan få en bostad utan 
att öka segregationen. Flera önskar att bostadspolitiken 
ska få större utrymme i den allmänna debatten. De flesta 
anser att det inte funnits någon ”morot” för marknaden att 
hitta idéer för att bygga billigt eftersom det som byggts 
nu i högkonjunkturen ändå har blivit uthyrt eller sålt. De 
flesta tror att det kommer att bli fler bostäder i så kallade 
B och C lägen och att idéerna för att få ner sluthyran till 
kunden nu när marknaden normaliserats. Uppmaningen 
till både kommunen, staten och företagen är att våga tänka 
nytt och våga prova. 

Förslag
 • Höj priserna på mark i attraktiva lägen och sänk 

priset i icke attraktiva så går det att bygga även 
där. Det borde vara större differens på priset mellan 
olika lägen. 

 • De många krav som myndigheter ställer gör att 
kostnader drivs upp. 

 • Upprepa samma projekt på flera ställen så kan man 
hålla nere priserna. 

 • Ställ krav på upplåtelseform i detaljplan. 
 • Gör det möjligt med olika upplåtelseformer i sam-

ma hus och/eller trappuppgång. 
 • Öka investeringsstödet kraftigt. 
 • Viktigt att rikta subventionen till kunden genom 

exempelvis bostadsbidrag, lån för vissa grupper, 
bospar för vissa grupper, stöd till hyra för vissa 
grupper. 

 • Sätt ett lägre markpris och ”tvinga” fram en lägre 
hyra. 

 • Förtäta mer eftersom det sänker kostnader när man 
inte behöver bygga nya vägar och ledningar. 

 • Mindre bostäder- ytsmart- mer gemensamhetsut-
rymmen. 

 • Låt vissa lägenheter i ett trapphus eller hus gå till 
dem som tjänar under en viss summa. 

 • Modulhus 
 • Bygg parkeringshus ovan jord istället för under 

mark. Då kan parkeringshuset omvandlas till något 
annat när antalet bilar blir färre. 

 • Jobba tillsammans med allmännyttan och ta fram 
ett koncept för att bygga ”billiga” bostäder.

Samhällsplanering

Även om det behöver byggas många”billigare” bostäder 
är det viktigt att dessa inte byggs på ett och samma ställe 
och i ett och samma bostadsområde. Den sociala integra-
tionen är viktig. Många av företagen vill vara med och ta 
ett större ansvar för arbetet i de bostadsområden de bygger 
och förvaltar. En blandning av olika upplåtelseformer i ett 
och samma bostadsområde, kanske till och med i samma 

6 Läs mer i DS 2015:35 ”Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande"
7  Aktuella planeringsfrågor Sverige 2018. Boverkets rapport 2018:26 s. 12

trapphus, efterfrågas liksom en blandning mellan bostäder 
och andra verksamheter både kommersiella och offentliga. 
Det är viktigt att ett bostadsområde känns tryggt dygnet 
runt utan att bygga murar runt området. 

Förslag 
• Inför sociala klausuler i riktlinjerna för marktilldel-

ning enligt modell från malmö6 
• Ställ alltid krav i tilldelning på en integrerad stads-

del. 
• Låt företag jobba med hela stadsdelen. Det ska 

inte enbart byggas hus utan skolor, äldreboenden, 
fritidsgårdar. Låt företagen vara med och tycka och 
tänka kring detta. 

• Låt ett fastighetsbolag även ansvara för exempelvis 
fritidsgård i området. 

• Ställs krav på att ett företag som ska bygga nytt 
också ska anställa ett visst antal ungdomar/arbets-
lösa/nyanlända. 

• Det är viktigt att vara flexibel när man planerar 
framtidens stadsdelar eftersom trender och därmed 
användningsområden kan skifta snabbt. 

Och nu då?

Det har varit oerhört intressant att få ta del av alla syn-
punkter som de deltagande företagen och organisationerna 
så frikostigt delat med sig av. Jag är tacksam över att så 
många tog sig tid att svara på mina frågor och ge sin syn 
på utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden. 

Det behöver i genomsnitt 67 000 nya bostäder per år fram 
till 2025 för att svara mot befolkningsökningen.  År 2017 
färdigställdes 51 600 bostäder enligt SCB, inräknat netto-
tillskott genom ombyggnad. Boverkets prognos är att det 
färdigställs cirka 60 000 bostäder både under 2018 och 
2019. Det är för lite, visar Boverkets reviderade behovs-
bedömning. I Boverkets bostadsmarknadsenkät anger 243 
kommuner att man har underskott på bostäder, totalt sett. 
På tre års sikt bedömer 196 kommuner att man fortfarande 
har underskott.7 

Det finns bostäder på marknaden där hyran är relativt låg. 
”Problemet” är att det bor redan människor i dessa bostä-
der. Den som är ny på bostadsmarknaden är många gånger 
hänvisad till nyproduktion som är mycket dyrare.

Många människor har idag inte möjlighet att skaffa en 
bostad- Främst för att man inte har råd - kanske har man 
inte den kapitalinsats som krävs vid köp av bostäder - men 
också för att man inte stått i en lång bostadskö på orter där 
jobben finns. Den utan ekonomiska resurser har inte möj-
lighet att flytta dit jobben finns eftersom möjligheterna att 
skaffa en bostad på tillväxtorten är begränsad. Det innebär 
i sin förlängning att alla inte kan flytta dit jobben finns vil-
ket skapar skillnader i förutsättningar mellan människor. 
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En av mina utgångspunkter för denna rapport har varit 
irritationen över att de politiska partierna på nationell nivå 
inte kom överens om en uppgörelse kring bostaden år 
2016 när man faktiskt hade förmågan att komma överens 
inom en lång rad andra områden. Bostaden är central för 
många människors möjlighet att gå från ett skede i livet 
till ett annat. För att kunna flytta dit jobben finns måste det 
finnas bostäder som den som inte har ett stort kapital eller 
har stått i bostadskö på orten hela sitt liv kan efterfråga.

En utmaning är att även om det finns billiga bostäder som 
fler kan efterfråga så är det inte säkert att den som har be-
hovet av en viss sorts bostads är den som i slutändan kom-
mer att bo i den. Att på olika sätt stödja individen torde 
därför vara ett bättre sätt än att ge stöd till byggherrar för 
att få dem att producera fler ”billiga” bostäder. 

Under rubriken ”förslagen” kan man läsa intervjuperso-
nernas förslag för att både kommun och företag ska hålla 
nere kostnaderna.  Noterbart är att få pratar om hur myck-
et vinst som görs i byggsektorn. Hur stor del av totalkost-
naden som består av vinst i olika led. Intressant för den 
som ska bo är ju mycket man ska betala i hyra/avgift. 
Kommunen och marknaden, med de lagar och den logik 
som gäller för dessa aktörer, har enligt mig en begränsad 
verktygslåda om man vill att alla ska ha en bostad. Staten 
behöver ta ett samlat grepp över bostadspolitiken.

Det har varit högkonjunktur under en tid på bostadsmark-
naden. Företag har velat hitta attraktiva marknader och 
kommuner har jobbat hårt med marknadsföringen att 
visa hur attraktiv man är för nya etableringar. Det som 
visats upp är hur mycket ledig mark som finns tillgänglig 
i kommunen, hur mycket marken kostar samt hur snabbt 
kommunen kan ta fram detaljplaner. På senare tid har in-
tresset runt om i kommunerna ökat för att hitta modeller 
för ”billigt” boende. Olika kommuner har olika modeller 
och rättsläget är ibland oklart. 

Eftersom det behövs fler billiga bostäder borde SKL ta 
på sig uppdraget att ta fram en metodhandbok där olika 
modeller och verktyg som kommuner har rådighet över 
sammanställs. De modeller som presenteras i metodhand-
boken ska vara rättligt prövade och hålla för juridisk över-
prövning. 

Att bygga billigt och att få en lägre hyra inte kommunice-
rande kärl. Man kan bygga ”billigt” utan att hyresgästen 
för den skull får en billig hyra. Allt kan istället gå till ökad 
vinst.  Det är heller inte säkert att de billiga bostäderna 
kommer de mest behövande till del. Om de billiga bostä-
derna inte byggs för speciella grupper kommer de fördelas 
enligt bostadsbolagets kösystem. Då kan kommunens 
rikaste person välja att bo i den billiga bostaden och den 
utan ekonomiska möjligheter ändå hänvisas till de dyra 
nybyggena. För att komma tillrätta med det bör staten 
styra resurser till individen för att kunna köpa eller hyra 
en bostad. 

8 http://www.dagensarena.se/innehall/ar-social-housing-losningen-pa-sveriges-bostadskris/

Som kommun har vi ändå några verktyg att använda. 
Och även om kommunen inte kan stötta individer ekono-
miskt för att bo är det ändå viktigt att vi gör vad vi kan 
för att det ska produceras bostäder för en bred grupp av 
människor. Som kommun kan vi anordna olika sorters 
marktilldelningstävlingar på temat billigt boende och låg 
hyra där tilldelningen går till den som kan erbjuda lägst 
hyra till slutkund.  Idéerna från Göteborg och Örebro där 
den som vill ha en tilldelning på attraktiv mark också mås-
te lova att bygga i ett annat, mindre attraktivt läge.
 
Många pratar om möjligheten att kunna sätta upp samma 
sorts hus på många ställen. Då kan man dels bygga samma 
sorts hus i moduller i fabrik och få ”stordriftsfördelar” 
och dels så blir man bra på det man gör ofta och därmed 
kostnadseffektiv. Då måste kommunen i vissa geografiska 
områden inte ställa lika hårda krav på exempelvis arki-
tektur som i viktiga centrala delar av staden där vi å andra 
sidan skulle kunna bli ännu tuffare och tydligare. 

Den som har råd bestämmer själv 
hur och var den vill bo
Så länge vi i Sverige inte har ett system med ”social hou-
sing liknande” boendeformer, där du inkomstprövas för 
att få bo i vissa bostäder, så kan i teorin Sveriges rikaste 
person välja att bo i en bostad som är byggd som ”billiga-
re bostad”. Hur vi bor och hur vi flyttar följer inte nödvän-
digtvis uppgångar i inkomst. Det vill säga- den som har en 
god inkomst kan välja att bo kvar i sin hyresrätt med en 
förhållandevis låg hyra- en bostad som kostnadsmässigt 
skulle passa någon annan bättre- eftersom hen kanske vill 
lägga sin inkomst på andra saker än en högre hyra. 

När man i Göteborg, i projektet Älvstranden, byggde ” 
billigare” hyresrätter som skulle finansieras av dyrare bo-
stadsrätter tittade man på vilka som skulle få en lägenhet 
om man enbart fördelade hyresrättarena efter kötid. Det 
visade sig att om man fördelade lägenheterna efter kötid 
skulle alla som fick en lägenhet tjäna över 400 000 per år.8 

Jag har inte hört någon i debatten säga att vi ska ha ett 
system där vi tvångsförflyttar människor till dyrare bo-
städer när inkomsten ökar så att bostäder med lägre hyra 
frigörs. Inte heller är debatten kring ren social Housing 
speciellt utbredd.  Om det inte finns någon specifik styr-
ning kring vem som kan hyra eller köpa de billiga bostä-
derna innebär det; att oavsett hur många ”billiga bostäder” 
som byggs och som hamnar rakt i den ordinarie i kön så 
kanske det inte är den som mest behöver just den bostaden 
som får den. Den med hög inkomst, som kanske har lång 
kötid, kan vara den som får bo i den ”billiga” bostaden. 
Det innebär att för att fler ska kunna efterfråga en bostad 
räcker det inte med att marknaden bygger ”billiga” bostä-
der. Andra styrmedel måste till. 

Är Social Housing lösningen?

Även om debatten inte är särskilt utbredd finns det ändå 
de som framför behovet av specialdestinerade bostäder för 
de som inte har råd att efterfråga en bostad på den ordina-
rie marknaden. I Många andra länder kallas dessa bostäder 
för social housing och brukar innebära enklare bostäder 
med lägre hyra som enbart kan efterfrågas av personer un-
der en viss inkomstnivå. Denna modell finns i sin renaste 
form med speciella hyreshus för de under en viss inkomst 
men också i varianter där bostäderna är ”insprängda” i det 
ordinarie beståndet. 

Problemet enligt mig med social housing i sin ”renaste” 
form är att modellen skapar segregation och utanförskaps-
områden. Social housing riskerar dessutom att låsa in 
människor i fattigdom eftersom du kan tvingas flytta om 
tjänar ”för mycket”. Drivkraften att sträva mot jobb och 
högre inkomst kan försvagas om du tvingas flytta din fa-
milj till ett annat bostadsområde när inkomsten ökar. 
Risken finns också att det skapas fler utanförskapsområ-
den. Segregation finns redan på många ställen idag och att 
bygga till nya segregerade områden är det få som önskar. 
Marie Linder, hyresgästföreningens ordförande menar att 
social housing är ett sätt att också införa marknadshyror. 
När det finns speciella bostäder med en lägre hyra som 
de fattigaste kan efterfråga kommer kraven på att släppa 
marknaden fri i det övriga beståndet.9

Det är min uppfattning att staten måste ta ett större an-
svar för människors bostadsförsörjning. Det handlar om 
ekonomi och det handlar om regelverk som försvårar och 
fördröjer byggande. Ska staten subventionera bostäder och 
därmed sätta upp regelverk och styra vem som bor var el-
ler ska man stötta individer att kunna efterfråga en lämplig 
bostad i det ordinarie beståndet? Eller kanske både ock? 

Min utgångspunkt är att det är bra med blandning. Bo-
stadsområden med ”olika sorters” människor som befolkar 
området på olika tider på dygnet är bra för tryggheten i ett 
bostadsområde. Att människor träffas och att barn från oli-
ka miljöer går i samma skola och leker på fritiden har en-
ligt mig ett större samhällsvärde än enbart ett rent bostads-
politiskt. Alltså- när man tänker byggandet av bostäder är 
det viktigt att tänka samhällsplanering. Att skapa områden 
eller enstaka hus där det enbart erbjuds subventionerade 
bostäder för vissa grupper är därmed enligt mig inte att 
föredra. De ekonomiska styrmedlen måste riktas till indi-
viden och/eller baseras på att man skapar en blandning av 
upplåtelseformer och bostäder för olika grupper i ett och 
samma område ja till och med ett och samma trapphus. 

Idéer för lägre boendekostnad och 
blandning - samtidigt  
Om det ska finnas bostäder som fler kan efterfråga, som 
kanske till och med är specialdestinerade åt vissa grupper 

9 Debattartikel ”Social housing öppnar upp för marknadshyror” Fastighetstidningen 14/12 2015

baserade exempelvis på inkomst men samtidigt inte bygga 
hus av sämre kvalitet där de fattiga bor och även ha inte-
grerade bostadsområden- är den anglosaxiska modellen 
för social housing inte att föredra. 

Då bör det istället exempelvis finnas ekonomiskt stöd och 
ett regelverk som möjliggör för hyresvärdar att upplåta 
ett visst antal lägenheter i varje hus som är ”billiga ”. Det 
behöver inte vara vissa utpekade lägenheter utan att varje 
hyresvärd får stöd för ett visst antal lägenheter. När sedan 
de personer/familjer som bott i den subventionerade lä-
genheten kommer över en viss inkomstnivå försvinner just 
den specifika lägenheten som subventionerad och någon 
annan blir den subventionerade. På så sätt behöver inte 
familjen flytta när inkomsten ökar, bostäderna är inte ut-
pekade eftersom det är ett visst antal bostäder som är sub-
ventionerade snarare än en viss utpekad. Hyran bör dess-
utom höjas succesivt så att det inte byggas in i systemet 
att människor inte tar jobb med högre lön för att hyran i 
så fall höjs. Det ska alltid löna sig ekonomiskt att gå från 
bidrag till jobb även i detta system. 

Ett annat förslag är att höja bostadsbidragen och göra bi-
draget tillgängligt för fler. Bostadsbidrag kan sökas av den 
som är under 29 år och/eller har minderåriga barn boende 
hos dig. Ensamstående utan barn och över 29 år är inte 
berättigade till bostadsbidrag. Är du folkpensionär kan du 
vara berättigad till bostadstillägg. 

Många, även ensamstående utan barn, har svårt ta en le-
dig bostad i nyproduktion eftersom hyran är för hög. Det 
innebär att många inte kan flytta till jobb och utbildning. 
Jag anser att dels bör bostadsbidraget vara högre för de 
som har barn. Dels att även den som är ensamstående och 
utan barn ska kunna beviljas bostadsbidrag. Den som är 
ny på en bostadsmarknad, inte har ett eget kapital och inte 
stått i bostadskö sedan barnsben är ofta hänvisade till dyra 
hyresrätter i nyproduktion, en bostad man idag rent eko-
nomiskt inte kan efterfråga. 

Det stöd som ges kan också villkoras så att det styr mot 
blandade upplåtelseformer och att skapa olika sorts inte-
gration. Man kan styra stöd så att den som bygger både 
bostadsrätter och hyresrätter i samma område får stöd eller 
att man måste tänka in samhällsplanering och integration. 
Man kan styra stödet så att den hyresvärd/byggherre som 
upplåter ett visst antal bostäder för olika grupper
 ( som har svårt att på egen hand utifrån ekonomi efterfrå-
ga en bostad) får ett riktat stöd. 

Så som investeringsstödet för byggande av billiga hy-
resrätter är utformat så syftar det enbart till att hålla nere 
kostnaderna, vilket så klart är bra, men det kan inte garan-
teras att den med ”svag” ekonomi också är den som får en 
”billigare” bostad. Även Sveriges rikaste kan efterfråga en 
”billig” bostad i det ordinarie beståndet. 
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Dialogen mellan kommunen och byggföretag kan utveck-
las. Det behöver också vara tydligt vad som gäller redan 
från början. Tidplaner ska ändras enbart om det dyker 
upp saker som vi måste hantera. Tydliga tidsplaner, ”lagt 
kort ligger”, få ta större ansvar och att kommunen måste 
lita på företagen och den kompetens som finns där är ge-
nomgående åsikter hos nästan alla företag som bygger i 
Norrköping. 

Slutsatser nationellt och förslag 
till nästa bostadsminister

I skrivande stund pågår valrörelsen som bäst. Hur reger-
ingen ser ut efter valet vet ingen. Oavsett hur regeringen 
kommer att se ut efter den 9 september så kommer någon 
med största säkerhet att få ansvar för bostadspolitiken. 
Här kommer några råd till den personen

Samla partierna
Bland det första du gör; bjud in alla partier till samtal i 
syfte att hitta en långsiktig bostadspolitik. Lyft och utred 
alla ekonomiska stöd och avdrag, både till individer och 
företag. Våga lyfta på alla stenar. Uppmana alla att våga 
ge och ta. Se över hela regelverket och juridiken kring bo-
ende och byggande. Sätt en gång för alla ned foten kring 
vilken status byggandet av nya bostäder har i förhållande 
till exempelvis riksintressen och natur- och kulturvårds-
hänsyn. Nedan tar jag upp några saker som jag utifrån min 
rapport anser borde finnas med i dessa samtal och vad de 
bör mynna ut i.

Tillsätt en bostadssocial utredning
Bristen på bostäder begränsar människor. Allra mest 
begränsas de utan kapital och hög lön. Hur bör staten 
och kommunerna agera för att alla ska ha möjlighet att 
efterfråga en bostad? Frågan bör belysas utifrån många 
olika aspekter. Ska stöd ges till den som bygger eller till 
individen som ska bo? Ska vi införa någon sorts variant 
av social housing i Sverige, hur ska den i så fall se ut eller 
finns det andra vägar att gå? Hur hänger bostadspolitiken 
samman med regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik och 
även övriga politikområden?   

Se över regelverket
Se över alla regler och lagar som påverkar byggandet. Ska 
alla regler och lagar vara exakt samma i hela landet eller 
kan det skilja sig åt mellan exempelvis stad och land? Be-
stäm vilken status byggande av bostäder har i förhållande 
till naturvård, kulturmiljövård och olika riksintressen. Bör 
möjligheten att överklaga ses över? Ska alla de instanser 
som kan överklaga idag ha den möjligheten? Se även över 
regelverket med syftet att förenkla så att det kan byggas 
fler bostäder och att fler ska kunna ha en bostad att bo i. 

Se över ekonomin
Många människor har idag inte möjlighet att flytta till en 
bostad, framför inte till tillväxtorter där jobben finns, ef-

tersom man inte har en egen kapitalinsats eller inte har råd 
att betala hyran i nyproduktion. Detta samtidigt som flera 
av de som redan är inne på bostadsmarknaden har fördel-
aktiga avdrag eller betalar en låg hyra. 

Styr om de ekonomiska bidragen och avdragen. De bör 
styras mot individen istället för till de som bygger, ef-
tersom du ändå inte vet om den som är i störst behov är 
den som får den billiga nybyggda bostaden. Styr bidrag, 
skatter och avdrag mot grupper som har svårt att komma 
in på bostadsmarknaden eller har svårt att flytta, exem-
pelvis yngre eller äldre som sitter fast i för stora bostäder. 
Se över möjligheten för olika grupper att kunna ta lån för 
att köpa sin första bostad eller fördelaktigt spara till den-
samma. Bostadsbidraget bör även omfatta fler än de som 
omfattas idag. 

Social housing, trapphusintegration eller inget 
alls
Var ska den som inte har möjlighet att köpa en bostad eller 
betala nyproduktionshyra bo och vilket ansvar har staten? 
I många länder styr man idag om från social housing till 
att ge ekonomiska incitament till individen. Enligt mig är 
stöd till individen att föredra då man får en bättre social 
blandning och integration om människor bor blandat. 
Förutom att se över ekonomiska bidrag och styrmedel kan 
man också ge ekonomiska morötter till de bostadsföretag 
som hyr ut sina bostäder, till en lägre hyra, till den som 
utan stöd inte skulle ha möjlighet att efterfråga en bostad. 

Ge kommunerna större möjligheter
Många företag vill att både stat och kommun ska våga 
prova mer. Under tiden ett förslag utreds - låt kommuner 
få bli försöksytor för en viss sorts regeländringar eller 
ekonomiskt stöd. Ge kommunerna möjlighet att styra 
upplåtelseform i detaljplan samt att kunna skriva juridiskt 
hållbara avtal vad gäller att hålla hyran låg. Låt också 
kommunerna kunna sätta ett lägre pris på viss mark för att 
locka exploatörer till vissa lägen. 

Slutsatser lokalt och förslag 
till nästa kommunalråd med 
samhällsbyggnadsansvar

I skrivande stund pågår valrörelsen som bäst. Hur kom-
munledningen ser ut efter valet vet ingen. Oavsett hur 
kommunen styrs efter den 9 september så kommer någon 
med största säkerhet att få ansvar för samhällsbyggnads-
frågorna. Här kommer några råd till den personen. 

Tillsätt ett samhällsbyggnadsråd
Många företag vill gärna vara med och utveckla Norr-
köping. Det är oerhört positivt. Tillsätt därför ett sam-
hällsbyggnadsråd där representanter för olika delar av 
bostads- och fastighetsbranschen finns representerade 
tillsammans med olika delar från kommunen. I detta fo-
rum kan stora övergripande frågor diskuteras likväl som 

Det regelverk som idag gäller för den som vill köpa en 
bostad stänger ute den som inte har ett undanlagt kapital 
eller den som inte har en hög och/ eller säker inkomst som 
trygghet. Det senast införda amorteringskravet baseras 
på inkomst och för att få köpa en bostad ska du ha 15% i 
egeninsats. Den som inte har något sparkapital och som 
måste flytta till landets tillväxtorter för att få ett jobb, där 
bostadsbristen är stor och köerna till hyresrätter långa, 
kommer att få det mycket svårt att komma in på bostads-
marknaden. Ojämlika möjligheter att kunna skaffa en 
första bostad låser in och begränsar människor. Här måste 
staten ta ett större ansvar. Det måste vara möjligt att kunna 
ta lån även om man inte har 15% i kapitalinsats. Kanske 
ska man ha en högre amorteringstakt för dessa lån? Ett an-
nat förslag är att införa speciella lån med speciella villkor 
för vissa grupper. Det kan handla om lån för unga som ska 
skaffa sin första bostad eller lån till äldre som vill köpa en 
mer anpassad bostad. Ett annat stöd skulle kunna vara att 
äldre som flyttar från sin villa slipper den så kallade rea-
vinstskatten samt ska kunna få olika sorter stöd vid flytten.

Det behövs helt enkelt en ordentlig helhetssyn på bosta-
den, samhällsplanering, ekonomiskt stöd till individ likt 
väl som till företag och kommunen. En bostadspolitisk 
utredning helt enkelt. Är bostaden en social rättighet- om 
ja- hur ska vi göra det möjligt? I en sådan utredning bör 
man också titta på hur olika stöd, avdrag och subventioner 
på bostadsmarknaden kan omfördelas. Vilka stöd och av-
drag kan avskaffas eller införas för att ha  råd med refor-
mer för att fler ska kunna köpa eller hyra en bostad? Hur 
ser vi på ränteavdrag, införande av fastighetsskatt osv? Är 
vi som redan är inne i systemet beredda att göra avkall på 
våra förmåner?

I en bostadspolitisk utredning bör man också titta på hela 
det regelverk och de lagar som styr planering och byg-
gande. Många gånger kommer bostadsproduktion i andra 
hand i förhållande till olika riksintressen, fornminnen och 
förekomsten av olika naturvärden. Det hämmar tillväxt 
och utveckling. 

I mina intervjuer säger flera företag att ”regelverket” mås-
te ändras. I de flesta fall menar man att det är regelverket 
kring tillgänglighet som är fyrkantigt. Många av företagen 
anser att istället för att tillgänglighetsanpassa alla bostäder 
redan från början så kan vissa lägenheter vara anpassade 
eller att det görs möjligt att anpassa om behov uppstår. En 
idé som kom upp i samtalen var att låta olika kommuner 
bli försökskommuner för att prova olika idéer exempelvis 
minska på olika krav för att sedan utvärdera utifrån olika 
aspekter. 

Idéer för Norrköping

Engagemanget för Norrköping är stort bland de företag 
som verkar här. Många vill göra mer och har idéer för hur 
kommunen kan utvecklas. Det är viktigt att ta tillvara på 
detta engagemang. Samtidigt är det också viktigt att vara 

tydlig med att kommunen har ett större och mer övergri-
pande ansvar för planering och samhällsutveckling än 
vad enskilda företag har. Kommunen måste ta ansvar för 
sådant som företagen inte vill eller finner lönsamt. Kom-
munens uppdrag är att foga samman olika delar i plane-
ringen; husbyggande, företagsetableringar, byggande av 
skolor och cykelbanor till en helhet. 

Kommunen har det övergripande ansvaret men utveck-
lingen av Norrköping görs bäst tillsammans med andra. 
Att införa ett ”samhällsbyggnadsråd” där kommunens 
tjänstemän och politiker tillsammans med olika aktörer 
inom ”samhällsbyggandsområdet” för samtal om utveck-
lingen i kommunen är ett uttryck för detta engagemang. 
Att det finns en önskan om att kommunen ska föra samtal 
om hur handelns utveckling kommer att påverka samhälls-
planeringen på sikt när e-handeln skjuter fart på riktigt ett 
annat. Fasta dialogform mellan olika aktörer inom sam-
hällsbyggandsområdet är oerhört viktiga för Norrköpings 
utveckling.  

En annan viktig synpunkt som kom fram i samtalen hand-
lar om att det tas omtag när ett ärende får en ny handläg-
gare. Självklart kan det vara så att nya fakta kan tillkom-
ma  i ett ärende som gör att det behövs nya utredningar 
eller nya beslut men att börja om från början på grund av 
att man har andra idéer än sin företrädare eller att givna 
löften inte hålls när ärendet byter handläggare är inte OK. 
Lagt kort måste ligga för att skapa goda relationer och 
långsiktig planering för de företag som vill bygga i  
Norrköping. 

Många företag önskar sig ett ”kaxigare” Norrköpings 
kommun där kommunen är tydliga med vad vi vill. Detta 
självklart för att företagen vill veta vad som gäller. Men 
också för att krav och tydlighet gynnar seriösa aktörer 
som vill utveckla Norrköping. Man vill också att det ska 
ges samma svar oavsett vem i kommunen man pratar 
med- att den kommunala organisationen oavsett vem man 
pratar med säger samma sak. De vill att kommunens olika 
kontor och politiker ska vara sampratade innan vi kommu-
nicerar med företagen. Det efterfrågas också att kommu-
nen ska kunna tacka nej till oseriösa aktörer och gynna de 
aktörer som visat sig vara långsiktiga samhällsbyggare i 
kommunen. Många av företagen anser att när kommunen 
anordnar marktilldelningstävlingar ska man kunna tävla 
på annat än på pris och arkitektur. De flesta anser också 
att man ska tävla på redan detaljplanelagd mark för att 
inte drabbas av överraskningar. Även i frågan om mark-
tilldelningar önskar man en större tydlighet kring vilja och 
vision hos kommunen. 

Några företag vill att staten ska göra vissa kommuner till 
försökskommun för att exempelvis lätta på byggregler. 
En idé är också att Norrköpings kommun använder vissa 
geografiska områden eller detaljplaner för att prova olika 
idéer. Beslutet om att anordna en tävling där företag tävlar 
i att erbjuda lägst hyra till slutkund har tagits emot positivt 
av de företag som jag nämnde detta för. 
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Slutord 

Intervjuerna som ligger till grund för denna rapport har 
varit det roligaste jag gjort i mitt uppdrag som kommunal-
råd. Jag har fått förmånen att samtala med kloka och enga-
gerade personer från olika företag och organisationer. Det 
har gett mig nya idéer och kunskaper som jag tar med mig 
oavsett vad jag kommer att syssla med i framtiden. 

Självklart finns det mycket som inte tas upp i denna rap-
port och många spår som skulle vara roligt att fördjupa 
mig i och skriva ytterligare om. Det får bli i en annan, 
framtida rapport. Jag hoppas att denna rapport, de syn-
punkter och tankar som finns samlade här, kan ge någon 
nya idéer och förhoppningsvis skapa en debatt som beho-
vet av ett helhetsgrepp i bostadspolitiken. 

Norrköping 21/8 2018
Kikki Liljeblad 

mindre detaljfrågor. I detta forum kan frågan om lokaler, 
lokaler i bottenvåningen och utmaningen från e-handeln 
diskuteras. I detta forum kan även alla de förslag som tas 
upp under förslagsdelen i denna rapport diskuteras. 

Gå igenom förslagen
Företagen har tagit sig tid att svara på dessa frågor och 
gett sin syn på läget i Norrköping. De frågorna kommer 
att vara aktuella oavsett vem eller vilka som kommer 
styra Norrköping efter valet. Sätt dig därför ned med 
tjänstemän i kommunen och gå igenom alla de tankar och 
förslag som företagen har lämnat. Är de möjliga att ge-
nomföra? Gör en återkoppling till de företag som deltagit 
i detta arbete med en kommentar till hur de olika försla-
gen kan tänkas hanteras i Norrköpings kommun.

Fortsätt med byggherresamverkan
Arbetet med inre hamnen och dess byggherresamverkan 
anses som lyckat. Flera personer som jag pratat med öns-
kar att kommunen och byggherrar ska arbeta så även i 
andra projekt. Fundera över i vilka projekt det arbetssättet 
skulle vara tillämpbart. 

Se till att kommunen ”kaxar” till sig
Vi upplevs vara lite ”strykrädda” och näringslivet vet inte 
alltid vad kommunen vill. Flera jag talat med tycker att 
kommunen tydligare än vad vi gör idag ska ställa krav 
och säga ”så här vill vi ha vår kommun”.

Kan företagen göra mer?
Det finns önskemål från flera företag att göra mer. Några 
vill göra en större del av detaljplanen medan andra anser 
att de ska kunna utföra städning på kommunens mark. Se 
till att hitta forum med rätt personer för att diskutera och 
hitta lösningar. 

Red ut kritiken
Flera av företagen riktar kritik mot hur hanteringen av 
deras ärenden sköts i kommunen. Det är viktigt att kom-
munen är lyhörd för kritik men också att företagen hör av 
sig och framför kritiken. Det är oerhört allvarligt om före-
tag anser att de kan bli drabbade av repressalier för att de 
kritiserar kommunens arbete. Självklart finns det alltid två 
sidor av varje åsikt. Därför är det viktigt att kritiken som 
lyfts fram i denna rapport reds ut. Ingen vinner på att det 
finns ouppklarade konflikter eller kritik ligger och gror. 
De frågor som jag anser är mest akut att tillsammans med 
samhällsbyggnadsdirektör ta tag i och reda ut är:

- ”Vi drabbas av repressalier om vi kritiserar kommunen”. 
Åsikter är alltid viktiga för att utveckla kommunens arbe-
te. Dialogen bör öka - inte minska.  
 
- ”Det tas ett omtag om ett ärende får en ny handlägga-
re”. Finns det inga nya fakta som gör att ett ärende måste 
göras om ska lagt kort ligga. Det är viktigt för trovärdig-
heten och för att företagen ska kunna förhålla sig till sin 
planering. 

- ”Var tydlig från början. Det är bättre med ett nej än inget 
svar alls”.  Norrköping är en etablerad stad. Företag vill 
växa och utvecklas här. Vi behöver inte vara rädda för att 
säga nej eller ställa krav. Företagen kommer inte lämna 
oss då. Snarare får vi större respekt om vi är tydliga med 
vad vi vill. 

- ”Det ges olika besked beroende på vem eller vilket kon-
tor man pratar med” När kommunen svarar ska det vara 
lika oberoende av vilken person eller vilket kontor man 
pratar med. Oenigheter inom kommunen ska lösas innan 
företagen kontakas.

- ”Det tar väldigt lång tid i Norrköping och givna tidpla-
ner hålls inte”. 

Våga mera! Var mer visionär!
Det finns en önskan om att vi ska vara modigare i kom-
munen. I förslagen riktade till staten vill flera av företagen 
att olika kommuner ska få vara försökskommuner för att 
prova exempelvis regelförenklingar. Självklart vill företa-
gen att Norrköping, om det blir möjligt, ska vara en sådan 
kommun. 

Det finns tydliga bilder i branschen om vilka företag som 
är seriösa och vilka som inte är det. Det efterfrågas att 
kommunen tydligare än idag ska kunna säga att vissa 
företag som inte sköter sig har förverkat sina chanser. 

Många vill ha ramar att verka fritt inom. När kommunen 
anordnar marktilldelningstävlingar så tycker man att kom-
munen ska ta fram en vision och låta företagen beskriva 
hur man ska leva upp till den visionen. Sedan får vinnan-
de företag fritt, men inom vissa givna ramar, arbeta med 
att förverkliga visionen. 

Det finns också en önskan om att kommunen ska styra 
mer och vara mera tydliga i våra krav vad gäller att få till 
stånd bostäder som är billiga. Våga prova idéer för att 
bygga billigt eller få fler att efterfråga en bostad även om 
idéerna är osäkra. 

Fortsätt lyssna
Detta arbete har gett mig oerhört många bra idéer. Det är 
viktigt att ständigt ha en dialog med de byggföretag och 
organisationer som verkar i Norrköping. Våga fråga och 
var öppen för att de kan och ska ge kritik på det som inte 
fungerar. Var tillgänglig och ta dig tid. Bjud in företagen 
att delta på samrådsmöten kring en ny detaljplan. Sam-
rådsmöten är ovärderliga tillfällen att få in nya och bra 
idéer. 
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Sist men definitivt inte minst. Ett stort tack till Lena Backman Rylén. Utan dig hade  intervjuerna som ligger till 
grund för denna rapport inte varit möjliga att genomföra. 
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