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Sammanfattning 

Bostadsförsörjningen i Sverige har ändrats avsevärt genom tidens gång, där 
historiska beslut har format den bostadsmarknad vi har idag. Det är landets 
kommuner som har det yttersta ansvaret i bostadsförsörjningen där de genom 
sitt planmonopol råder över var och vilken typ av bostäder som byggs. Det är 
dock till stor del de externa byggherrarna som styr bostadsbyggandet och 
påverkar den upplåtelseform som bostäderna uppförs med.  

Den kontinuerliga befolkningsökningen i Sverige har medfört ett stort behov 
av nya bostäder och merparten av Sveriges kommuner uppger att de har 
bostadsbrist. Parallellt har prisutvecklingen, på framförallt bostadsrätter, vänt 
till en nedåtgående trend vilket påverkat bostadsbyggandet. Kommuners 
främsta verktyg för att uppfylla uppsatta mål gällande bostadsförsörjning och 
säkerställa uppförandet av hyresrätter är kommunala allmännyttiga 
bostadsbolag. Dock har en del kommuner inte haft eller valt att avreglera det 
kommunala bostadsbolaget och saknar därmed detta verktyg.  

Studiens syfte är att genom en flerfallsstudie beskriva kommuners 
bostadsförsörjningsmål och deras förutsättningar efter hur byggherrars intresse 
och investeringsvilja har varit och är i rådande byggkonjunktur. Avgränsning 
har gjorts till kommunerna Gävle, Täby, Nacka och Södertälje då de uppfyller 
sökta kriterier. 

De frågeställningar som ställdes besvarades genom en kvalitativ innehålls 
analys av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktplaner. 
Intervjuer hölls även med tjänstemän på kommunerna. Tillsammans gav 
metoderna en bild av kommunernas förutsättningar. 

I studien framgår att de fyra kommunerna har stora prognostiserade 
befolkningsökningar kommande år och höga mål gällande antal nyproducerade 
bostäder. Studien visar också att tre av de fyra kommunerna upplever 
förändringar i byggherrars intresse sedan hösten 2017 - dels ett något minskat 
intresse och dels en omsvängning av intresset bland upplåtelseformer.  

Av resultatdiskussionen framgår att för att möta den framtida 
befolkningsökningen och därmed nå sina bostadsförsörjningsmål måste 
bostadsproduktionen öka markant. Kommunerna kan även behöva styra 
upplåtelseformerna i större utsträckning än idag för att uppnå önskad 
fördelning av upplåtelseformer inom bostadsbeståndet. 

Nyckelord: Bostadsförsörjning, Byggherre, Bostadsbolag, Byggkonjunktur, 
Bostadsförsörjningsmål, Riktlinjer  
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Abstract 

Housing supply in Sweden has changed considerably over time, where 
historical decisions have shaped the housing market we have today. It is the 
municipalities in the country which have the ultimate responsibility in housing 
supply, where they have a monopoly of where and what type of housing is 
being built. However, it is largely the external builders who control housing 
construction and affect the form of tenure of which the housing is being built. 

The continuous population increase in Sweden has led to a great need for new 
housing, and most of Sweden’s municipalities state that they have a housing 
shortage. In parallel, price development, especially residential property rights, 
has turned to a downward trend, which has affected housing construction. 
Municipalities’ main tool for fulfilling established housing supply objectives 
and ensuring the construction of tenancy rights are municipal public housing 
companies. However, some municipalities have not had or chose to deregulate 
the municipal housing company and therefore lack this tool. 

The purpose of the study is to describe, through a multi-case study, the 
housing supply objectives of municipalities and their prerequisites for how 
developer’s interest and willingness to invest have been and are in the current 
construction industry. Delimitation has been made to the municipalities 
Gävle, Täby, Nacka and Södertälje as they meet the criteria sought.  

The questions of issue were answered by a qualitative content analysis of 
municipal guidelines for housing supply and comprehensive plans. Interviews 
were also held with officials in the municipalities. Together, the methods gave 
a picture of the preconditions of the municipalities. 

The study shows that the four municipalities have large forecasted population 
increases in the coming years and high objectives regarding the number of 
newly produced housings. The study also shows that three of the four 
municipalities are experiencing changes in the interests of developers since 
autumn 2017 - partly a slightly reduced interest and partly a shift in interest 
among forms of tenure. 

The outcome from the discussion shows that in order to meet the future 
population increase and thus reach its housing supply objectives, housing 
production must increase significantly. The municipalities may also need to 
control the forms of tenure to a greater extent than today to achieve the 
desired distribution of forms of tenure in the housing stock. 

Keywords: Housing, Developer, Public Housing, Building activity, Housing 
supply objectives, Guidelines  
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Förord 

Detta examensarbete skrevs under vårterminen 2018 på kandidatnivå 
omfattande 15 högskolepoäng. Arbetet skrevs som ett avslutande moment på 
lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i 
Gävle.  

Ett stort tack till vår handledare Rolf Jonsson för värdefull kritik och råd. Vi 
vill också tacka respondenterna på vardera kommun för de intervjuer de 
ställde upp på och den värdefulla information de bidrog med.  

Slutligen vill vi även ta chansen att tacka våra klasskamrater samt 
programansvariga Märit Walfridsson för en bra utbildning som vi kommer ha 
mycket nytta av i framtiden. 

 

Jonas Jansson & Joel Liene 

Gävle, 2018-05-19 

 

 

 



 

 
iv 

Innehållsförteckning  

 
Sammanfattning .................................................................................... i 
Abstract ............................................................................................ ii 
Förord .............................................................................................. iii 
1 Inledning ..................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................. 1 
1.1.1 Byggkonjunkturen för bostäder ............................................. 1 

1.2 Syfte .................................................................................... 2 
1.3 Mål ...................................................................................... 3 
1.4 Frågeställningar ....................................................................... 3 
1.5 Avgränsning ........................................................................... 3 
1.6 Hållbar utveckling ................................................................... 3 
1.7 Disposition ............................................................................ 4 

2 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning ............................................ 5 
2.1 Bostadsförsörjning ................................................................... 5 
2.2 Kommunalt bostadsbolag och kommunal bostadsförmedling ................ 7 
2.3 Bostadspolitik ......................................................................... 8 

2.3.1 Bostadspolitiken ur ett historiskt perspektiv .............................. 9 
2.4 Exploatering ......................................................................... 12 
2.5 Detaljplaneprocessen ............................................................... 13 
2.6 Genomförandeavtal ................................................................. 14 

2.6.1 Exploateringsavtal ............................................................ 15 
2.6.2 Markanvisningsavtal .......................................................... 16 

2.7 Rättsregler ........................................................................... 16 
2.7.1 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ....................... 17 
2.7.2 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag .................. 18 
2.7.3 Plan- och bygglagen .......................................................... 18 

2.8 Sverigeförhandlingen ............................................................... 20 
2.9 Tidigare forskning avseende bostadsbyggande ................................. 21 

3 Metod ....................................................................................... 24 
3.1 Forskningsdesign: Fallstudie ...................................................... 24 

3.1.1 Val av fall ....................................................................... 24 
3.2 Kvalitativ innehållsanalys .......................................................... 25 

3.2.1 Urval av dokument ........................................................... 25 
3.3 Intervjuer - upplägg och genomförande ......................................... 26 

3.3.1 Urval av respondenter ....................................................... 27 
3.3.2 Etiska aspekter ................................................................ 27 

3.4 Bearbetning av insamlad data ..................................................... 28 
4 Resultat ..................................................................................... 29 

4.1 Befolkningsökning och bostadsbrist .............................................. 29 
4.2 Bostadsförsörjningsmål ............................................................. 31 



 

 
v 

4.2.1 Producerade bostäder ........................................................ 34 
4.3 Behovet av byggherrar ............................................................. 37 
4.4 Byggherrars intresse ................................................................ 38 

5 Diskussion .................................................................................. 42 
5.1 Metoddiskussion .................................................................... 42 
5.2 Resultatdiskussion .................................................................. 43 

6 Slutsats ...................................................................................... 48 
6.1 Förslag på framtida studier ........................................................ 49 

Referenslista ...................................................................................... 50 
Bilaga 1 ............................................................................................ B1 
Bilaga 2 ............................................................................................ B2 
Bilaga 3 ............................................................................................ B5 
Bilaga 4 ............................................................................................ B6 
Bilaga 5 ............................................................................................ B7 
 

 

  



 

 
 

Förkortningar 

AKBL Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

BFL  Bostadsförsörjningslagen (lag om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar) 

EPL  Etikprövningslagen (lag om etikprövning av forskning 
som avser människor) 

KL Kommunallagen 

MB Miljöbalken 

PBL Plan- och bygglagen 

Prop Proposition 

SCB Statistiska Centralbyrån 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvD Svenska Dagbladet 

  



 

 
 

Definitioner 

Byggherre: Enligt plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900, 1 kap. 4 §) är 
byggherre  

“den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 
rivnings- eller markarbeten”  

En byggherre kan vara privata företag, offentliga organ eller enskilda personer 
(Kalbro & Lindgren, 2015).  

Byggkonjunktur: Begreppet konjunktur förknippas ofta med det rådande 
nationella ekonomiska tillståndet utifrån exempelvis tillväxt, inflation och 
arbetslöshet. För denna studie har begreppet byggkonjunktur använts. En 
stipulativ definition av detta begrepp är hur intresset är att producera bostäder 
utifrån hur lukrativ bostadsmarknaden är. Byggkonjunktur bör av denna 
anledning inte förknippas med Sveriges BNP.  

Tomträtt: Nyttjanderätt av en fastighet, mark, under obestämd tid för ett 
avtalat ändamål mot årsavgift (Jordabalk, SFS 1970:994, 13 kap. 1 §). 

Småhus: Bostadsbyggnad som villa, radhus, parhus eller kedjehus (Boverket, 
2016a).  

Flerbostadshus: Bostadsbyggnad med tre eller fler lägenheter i minst två 
plan (Boverket, 2016a). 

Upplåtelseform: Upplåtelseform är det sätt som innehavaren förfogar över 
sin bostad på. En bostad kan bland annat innehas med upplåtelseformerna 
bostadsrätt, hyresrätt eller äganderätt. (Boverket, 2016a) 

Bostadsrätt: Bostadslägenhet i en bostadsbyggnad som ägs av en 
bostadsrättsförening. Nyttjanderätt på obestämd tid upplåts genom 
medlemskap i föreningen mot årsavgift. (Bostadsrättslag, SFS 1991:614, 1 
kap. 1,3,4 §§) 

Hyresrätt: Bostadslägenhet i bostadsbyggnad som ägs av en 
hyresrättsförening. Nyttjanderätt upplåts mot avgift (Jordabalk, SFS 
1970:994, 12 kap. 1 §). Hyresrätt kan även upplåtas för andra ändamål än 
bostad men i denna studie gäller hyresrätt endast för bostadsändamål. 

Äganderätt: Äganderätt innebär att själv äga bostaden (Boverket, 2016a).  

Respondent: Den svarande parten vid intervjuer samt vid telefon- och 
mailkontakt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2018a) visar att Sverige har en stabil 
kontinuerlig befolkningsökning och den ser inte ut att avta. Detta medför att 
Sveriges kommuner måste säkerställa att bostadsutbudet motsvarar 
befolkningsökningen och den därmed ökande efterfrågan. Enligt en prognos från 
Boverket (2017a) kommer det finnas ett behov av 600 000 nya bostäder under 
perioden 2017-2025. Det framgår också av Boverkets bostadsmarknadsenkät 
(Boverket, 2018a) att 243 av Sveriges 290 kommuner lider av bostadsbrist.  

För att bemöta denna bostadsbrist och samtidigt uppnå en hållbar utveckling är det 
viktigt med investeringsvilliga byggherrar och en väl fungerande 
exploateringsprocess. Enligt PBL (SFS 2010:900, 1 kap. 2 §) är det en “. . . 
kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark . . .” vilket är grunden 
för en fungerande exploateringsprocess och kommunernas bostadsförsörjning.  

Samtidigt som det finns ett stort behov av nya bostäder visar statistik från Svensk 
Mäklarstatistik (2018) och Valueguard (2018) en trend att försäljningspriser på 
framförallt bostadsrätter börjar bli allt lägre vilket inte speglar den efterfrågan som 
Boverkets prognos visar. 

En förklaring till varför försäljningspriser börjat sjunka kan vara förväntningar på 
framtida prissänkningar i och med nya regler kring bostadslån eller helt enkelt att 
bostadsmarknaden börjar bli mättad runt om i landet på grund av den kraftiga 
prisstegringen.  

1.1.1 Byggkonjunkturen för bostäder 

Två gånger per år ger branschorganisationen Sveriges Byggindustrier ut en 
byggkonjunkturrapport med analys och fakta samt en prognos för närmaste 
framtiden om bland annat bostäder.  

Inledningsvis i den senaste rapporten (Sveriges Byggindustrier, 2018) nämns att 
nybyggnationsinvesteringar har stigit kraftigt de senaste fyra åren vad gäller bostäder 
vilket bland annat berott på låga räntor och stark arbetsmarknad som bidragit till en 
gynnsam miljö för bostadsbyggande. Detta förväntas nu ändras bland annat genom 
striktare kreditgivning, förväntat stigande bolåneräntor samt 
ränteavdragsbegränsningar för bostadsbolagen.  
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Enligt rapporten (Sveriges Byggindustrier, 2018) ökade osäkerheten hösten 2017 
framför allt på den del av bostadsmarknaden som ägs av de boende - bostadsrätter 
och äganderätter - vilket resulterade i sjunkande priser och minskad omsättning. 
Statistik från Valueguard (2018) visar att bostadspriserna gått ner 4,5 % de senaste 
12 månaderna i hela Sverige. Bostadsrätter står för den största prisnedgången på 
10,3 % i Stockholm och 8,6 % i hela landet under samma period (Valueguard, 
2018).  

I byggkonjunkturrapporten (Sveriges Byggindustrier, 2018) presenteras också 
statistik från SCB av antal beviljade bygglov och påbörjade bostadsbyggen. 
Statistiken visar en kraftig ökning av beviljade bygglov för flerbostadshus och 
påbörjade lägenheter 2012-2017. Efter toppen 2017 visar statistiken en kraftig 
nedgång av antal beviljade bygglov för flerbostadshus - och förmodligen antal sökta 
bygglov vilket statistiken dock inte redovisar. Denna statistik vad gäller bygglov för 
flerbostadshus gäller inte enbart bostadsrätter och äganderätter utan också 
hyresrätter vilka inte påverkas av prisutvecklingen på bostadsmarknaden på samma 
sätt. I byggkonjunkturrapporten (Sveriges Byggindustrier, 2018) framgår att antalet 
byggstarter 2017 var ca 65 000 stycken och att prognosen för 2019 uppgår till 46 
000 stycken byggstarter. Detta är en prognostiserad minskning på nästan 30 %. Ett 
antal artiklar i Svenska Dagbladet tar också upp problematiken. Skribenter tolkar 
läget och skriver bland annat att det är en tvärnit för svenskt bostadsbyggande och 
att siffrorna tydligt visar att högkonjunkturen inom byggindustrin går mot sitt slut.  

Johan Deremar, prognosansvarig för Sveriges Byggindustriers byggkonjunktur, är 
inte lika dramatisk och säger i en intervju med SvD att “det är en avkylning av en 
väldigt het marknad vi ser” (Hugo, 2018, 22 mars). Deremar menar att detta främst 
beror på kreditrestriktioner för hushållen vilket medför minskad efterfrågan på 
nyproducerade bostäder. 

Denna bakgrund för tankarna till expansiva kommuner som är i behov av ett stort 
antal nyproducerade bostäder inom en snar framtid. Främst kommuner som är helt 
beroende av externa byggherrar men även de kommuner som har ett allmännyttigt 
bostadsbolag - vilket är ett hjälpande verktyg för att nå kommunens 
bostadsförsörjningsmål genom sitt åtagande. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva kommunernas utgångsläge och 
förutsättningar med sin bostadsförsörjning efter hur byggherrars intresse och 
investeringsvilja är i rådande byggkonjunktur. Detta kan anses vara viktigt för att 
kommunerna ska kunna nå de uppsatta mål vad gäller nyproducerade bostäder och 
boendeformer vilket är essentiellt för att tillgodose kommuninvånarnas efterfrågan 
på bostäder.  
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1.3 Mål 

Målet med denna studie är att beskriva några utvalda kommuners utgångsläge och 
förutsättningar för att nå sina bostadsförsörjningsmål. 

1.4 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna studie kommer besvara är följande. 

• Hur ser kommunernas förutsättningar ut för att nå de uppsatta 
bostadsförsörjningsmålen om byggande av nya bostäder? 

• Hur upplever kommunerna byggherrars intresse att exploatera vid 
förändringar i efterfrågan på bostadsmarknaden? 

• Skiljer det sig mellan kommunerna och i så fall hur?  

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till fyra stycken kommuner. Urvalet är baserat på att 
kommunerna befinner sig i en expansiv fas befolkningsmässigt där invånarantalet är 
snarlikt kommunerna emellan. Urvalet har även gjorts utifrån om kommunerna har 
kommunala bostadsbolag eller inte. Två av kommunerna har kommunalt 
bostadsbolag och de andra två har det inte. Vad gäller boendeformer har specifika 
boendeformer som exempelvis studentbostäder och seniorboenden inte berörts mer 
än att de inkluderas i siffran som redogör för kommunernas totala bostadsbestånd. 

De utvalda kommunerna är Gävle, Täby, Nacka och Södertälje. För mer utförlig 
beskrivning att detta urval, se avsnitt 3.1.1 Val av fall. 

1.6 Hållbar utveckling 
Vid bostadsförsörjning är det viktigt att strategiskt planera utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Studien kommer att beröra ett av förenta nationernas 17 hållbarhetsmål; 

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen (Regeringskansliet, 2017) 

Mål nummer elva handlar om att städer ska vara säkra och utvecklas hållbart 
samtidigt som de ska vara motståndskraftiga. För att uppnå det måste kommunerna 
föra ett hållbart byggande efter en hållbar planering. Det innebär att trots vilken 
byggkonjunktur samhället befinner sig i ska bostadsmarknaden kunna utvecklas på 
ett sunt och hållbart sätt. Att trots om bostadsmarknaden befinner sig i en 
nedåtgående trend pris- och försäljningsmässigt måste kommunerna ändå säkerställa 
de bostadspolitiska målen. 
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Studien kan komma att påverka den hållbara utvecklingen positivt då den fastställer 
hur bostadsförsörjningen kan påverkas av byggkonjunkturer.  

1.7 Disposition 

Kandidatuppsatsen följer IMRaD-modellens struktur med introduktion, metod, 
resultat och diskussion. Introduktionsdelen är uppdelad i inledning och teoretisk 
bakgrund som två egna huvudavsnitt. Bortsett från dessa avsnitt ingår dessutom en 
slutsats där bland annat förslag på framtida studier presenteras. 

I avsnitt 1 presenteras bakgrundsinformation, studiens syfte och mål samt 
frågeställningar och avgränsning. Nästkommande del är teoretisk bakgrund, avsnitt 
2. Där redovisas bland annat teori om exploatering, bostadsförsörjning, rättsregler 
samt tidigare gjord forskning. I det tredje avsnittet, 3, redogörs val av metod samt 
genomförande. Resultat för studien redovisas i det fjärde avsnittet, 4. Det följs av 
diskussionsdelen som är det femte avsnittet, 5, där val av metod och resultatet av 
studien diskuteras. I det följande avslutande avsnittet, avsnitt 6, framförs de 
slutsatser som framkommit av studien samt ett avsnitt med förslag till framtida 
studier. 
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2 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

Det här avsnittet behandlar den teoretiska bakgrunden för studien. För att ge en 
tydligare uppfattning om vad denna studie kommer handla om kommer innebörden 
av flertalet begrepp att redogöras för samt tidigare gjord forskning. 

2.1 Bostadsförsörjning  

Enligt Boverket (2016b) omfattar bostadsförsörjningen nybyggnation av bostäder 
samt att utveckla det bostadsbestånd som redan finns. Genom att utveckla 
bostadsbeståndet främjas kommunens tillväxt, varpå bostadsförsörjning är en 
essentiell del i den strategiska planeringen. Att kunna erbjuda attraktiva bostäder 
ökar chansen för att nya människor vill bosätta sig i kommunen. Det är också viktigt 
att kommunen kan erbjuda ett jämbördigt utbud av de olika upplåtelseformerna för 
bostäder, så att kommuninvånarnas behov tas hänsyn till utifrån deras livssituation 
och önskemål. 

Eftersom kommunen är starkt beroende av olika aktörer för att bygga bostäder är 
det viktigt att det finns goda förutsättningar (Boverket, 2016c). Därför ska det enligt 
bostadsförsörjningslagen (BFL, SFS 2000:1383, 1 §) finnas riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska redogöra kommunens bostadspolitiska mål 
och styrmedel. De ökar kommunens handlingskraft när en byggherre eller det 
kommunala bostadsbolaget vill bygga bostäder. Riktlinjerna kan vara enkla i sitt slag 
men ju mer utförligt utformade de är desto snabbare blir beslutsprocessen 
(Boverket, 2016d). 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska framgå ur ett separat dokument. 
De kan därför inte redovisas som en del av översiktsplanen vilket de varit tidigare. 
Detta för att de ska vara vägledande till tillämpningen av det allmänna intresset i 
PBL (SFS 2010:900) 2 kap. 3 § 5p, att främja bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, som redovisas i översiktsplanen. Det omöjliggörs om de redogörs i 
det dokument som de ska agera vägledande till (Boverket, 2016e). Översiktsplanen 
blir tillsammans med riktlinjerna för bostadsförsörjning kommunens främsta verktyg 
att genomföra de bostadspolitiska intentionerna (Länsstyrelsen, u.å.a). 

Den process som kommunen genomgår vid arbetet och framtagande av riktlinjer för 
bostadsförsörjning kan redovisas genom fyra steg. Varje steg spelar en viktig roll för 
att riktlinjerna ska uppfylla sin funktion. 
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Figur 1. Bilden redovisar stegen vid arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning (Boverket, 2016f) 

Steg 1 - Analys 

En analys av kommunens demografiska utveckling, bostadsefterfrågan, 
bostadsbehovet för  

särskilda grupper och marknadsförutsättningar ska ligga till grund för riktlinjerna för 
bostadsförsörjning (BFL, SFS 2000:1383, 2 § 2 st.). 

Steg 2 - Antagande av riktlinjer för bostadsförsörjning 

När riktlinjerna är framtagna ska de antas av kommunfullmäktige. Detta ska göras 
minst en gång under varje mandatperiod. Förändras dock förutsättningarna för 
bostadsförsörjningen ska nya riktlinjer tas fram och antas på nytt (BFL, SFS 
2000:1383, 1 § 3 st.).  

Steg 3 - Genomförande 

Om riktlinjerna ska få någon verkan krävs någon form av genomförandestrategi för 
hur de ska integreras i arbetet med bostadsförsörjning. Denna genomförandestrategi 
kan inkluderas i riktlinjerna eller redovisas i separat dokument. Syftet är att 
riktlinjernas mål sammankopplas med de verktyg och relevanta förvaltningar 
kommunen har till sitt förfogande. (Boverket, 2016g) 

Analys

Antagande

Genom-
förande

Uppföljning
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Steg 4 - Uppföljning 

Kommunen behöver ha ett kontinuerligt arbete med riktlinjerna för att säkerställa 
kvalitet och aktualitet, därför ska riktlinjerna följas upp årligen. Uppföljningen kan 
ske i samband med annan viktig tidpunkt, såsom årsredovisningen. När riktlinjerna 
följts upp och granskats agerar de vägledande för översiktsplanens 
aktualitetsprövning. (Boverket, 2016h) 

2.2 Kommunalt bostadsbolag och kommunal 
bostadsförmedling 

Vid ämnen som bostäder och bostadsförsörjning kommer ofta kommunala 
bostadsbolag och kommunal bostadsförmedling på tal. För att termerna inte ska 
blandas ihop och bidra till någon förvirring ska de därför redas ut.  

Ett kommunalt bostadsbolag, eller ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
som det benämns i lagen, är ett aktiebolag som en eller flera kommuner ensamt 
eller gemensamt äger majoriteten av (lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag, AKBL, SFS 2010:879, 1 §). Bolagets syfte ska vara att förvalta 
bostadslägenheter i vilka hyresrätt upplåts och på detta sätt främja 
bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare i bolaget (AKBL, SFS 
2010:879, 1 §). Av de utvalda kommunerna för denna studie äger Gävle kommun 
det allmännyttiga bostadsbolaget AB Gavlegårdarna (Gävle kommun, u.å.) och 
Södertälje kommun det allmännyttiga bostadsbolaget Telge Bostäder (Södertälje 
kommun, u.å.). Dessa bostadsbolag förmedlar bostäder genom ett eget kösystem 
(Gavlegårdarna, u.å.; Telge, u.å.).  

Liksom andra aktiebolag kan kommunala bostadsaktiebolag göra så kallade 
värdeöverföringar, vinstutdelning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (SFS 
2005:551, 17 kap. 1 §). Aktieägaren eller aktieägarna är i detta fall kommunen eller 
kommunerna. Begränsningar finns för hur stora dessa värdeöverföringar får vara 
(AKBL, SFS 2010:879, 3 §). Något som är värt att nämna är att begränsningarna 
enligt 3 § inte gäller om värdeöverföringen är till för åtgärder inom kommunens 
eller kommunernas bostadsförsörjningsansvar som bland annat främjar integration 
och social sammanhållning (AKBL, SFS 2010:879, 5 §). 
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Bostadsförmedling, eller kommunal bostadsförmedling som är aktuell i denna 
studie, är en serviceinstans genom vilken bostäder från flera olika fastighetsägare och 
bostadsbolag kan förmedlas för att erbjuda invånarna bostad (Boverket, 2017b). En 
kommun, eller flera kommuner gemensamt, ska anordna bostadsförmedling om det 
behövs för att främja bostadsförsörjningen (SFS 2000:1383, 7 §). Det är kommunen 
eller kommunerna gemensamt som beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska 
gälla (Boverket, 2017b). För Stockholmsregionen förmedlar Bostadsförmedlingen 
bostäder (Bostadsförmedlingen, u.å.). 

Att en kommun har ett allmännyttigt bostadsbolag betyder alltså inte att kommunen 
nödvändigtvis har kommunal bostadsförmedling. 

2.3 Bostadspolitik 

Bostadspolitiken är den politik som förs av svenska staten om bostäder i Sverige. 
Genom att politiken huvudsakligen realiseras direkt genom bostadsmarknaden 
skiljer sig bostadspolitiken från annan välfärdspolitik såsom skola och vård 
(Bengtson, Annaniassen, Jensen, Ruonavaara & Sveinsson, 2013). Statens ansvar i 
bostadsförsörjningen är att genom korrektiv, lagstiftning och finansiering ge 
kommunerna de verktyg som behövs för att de i sin tur ska fullfölja sitt ansvar att 
genom planläggning tillgodose bostadsbehovet (Christoferson, 2001). Då det är 
kommunen som planerar för bostäder är det även ofta här problematiken ligger 
eftersom hantering av bostadsförsörjningen skiljer sig kommunerna emellan. Den 
svenska bostadspolitiken anses vara generell vilket innebär en öppen bostadsmarknad 
som tillgodoser alla individer, utan enskild behovsprövning där de kommunalt ägda 
bostadsbolagen är ett hjälpande verktyg. I en selektiv inriktad bostadspolitik sätts 
istället fokus främst på de ekonomiskt svaga grupperna som befinner sig utanför 
bostadsmarknaden (Bengtson, et al., 2013). 

Bengtson, et al., (2013) menar att bostadsförsörjningen idag karakteriseras av ett 
starkt så kallat stigberoende. Med stigberoende menas att när ett beslut som tagits vid 
ett visst historiskt skede medför att utvecklingen går i viss inriktning, så kommer 
andra alternativa utvecklingsmöjligheter stängas eller bli svåra att uppnå i ett 
framtida skede. Stigberoende försvårar därmed möjligheten till förändring. Vidare 
menar Bengtson, et al., (2013) att bostadsförsörjningen därför anses vara relativt 
trög eftersom bostäder är platsbundna och eftersom de är konstruerade för att vara 
långsiktigt hållbara är det desto svårare att åtgärda de brister som finns på 
bostadsmarknaden, åtminstone på kort sikt. Nedan redogörs den inverkan historiska 
beslut haft på den bostadspolitik vi har idag. 
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2.3.1 Bostadspolitiken ur ett historiskt perspektiv 

Efter att urbaniseringen tog fart i början av 1900-talet uppkom ett behov av fler 
bostäder i och med en intensiv inflyttning till städerna. Det sågs dock som en privat 
fråga att lösa bostadsproblemet. Initiativ för nybyggnation kom främst från privata 
byggherrar som byggde för att få intäkter och industriföretag som byggde bostäder 
åt sina anställda (Bengtson, et al., 2013). Bostadsföretag ägda av kommunen byggde 
således ytterst sällan. Bostadsfrågor blev ett politiskt intresse tiden under första 
världskriget då trångboddhet och osäkra hyresförhållanden blev allt större problem 
(Boverket, 2007). Det resulterade i att hyresgästernas riksförbund och den första 
HSB föreningen bildades vilket i sin tur ledde till att hyresgästen fick en starkare 
position på bostadsmarknaden. Trots att bostadsfrågorna hade uppdagats var det 
först efter andra världskrigets slut som bostadspolitiken fick sitt genombrott som ett 
enskilt område inom politiken (Boverket, 2007). När statliga subventioner och 
schablonbeskattning tillkom blev det ytters gynnsamt för allmännyttiga bostadsbolag 
att bygga bostäder eftersom det endast var bostadsbolag, som inte drevs i vinstsyfte, 
som fick ta del av de. Detta gjorde att allt fler allmännyttiga bostadsbolag tillkom, 
något som skulle lägga grunden för den svenska bostadsförsörjningen när 
majoriteten av dagens kommunala bostadsbolag bildades under 1940- och 1950-talet 
(Bengtson, et al., 2013). De allmännyttiga bostadsbolagen hade förpliktelser till 
staten att erbjuda goda bostäder som alla hade råd med, det förstärktes ytterligare 
när bostadsförsörjningslagen tillkom 1947. Den lagen bestämde bland annat att det 
är kommunernas ansvar att försörja medborgarna med bostäder och det var genom 
denna lag som kommunernas planmonopol tillkom. Genom planmonopolet var det 
lättare att bedriva bostadsförsörjningen (Bengtson, et al., 2013). 
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Bengtson, et al., (2013) beskriver vidare att trots en stor ökning av 
bostadsproduktion, kvarstod bostadsbristen i landets tätorter. Det ledde till att 
regeringen kom att besluta under 1960-talet om ett tioårigt bostadspolitiskt 
program för att möta denna bostadsbrist. Programmet innebar att 1 miljoner 
bostäder byggdes mellan åren 1965–1974, varpå det blev kallat miljonprogrammet. 
Det var främst allmännyttiga hyresrätter och bostadsrätter som byggdes. I samband 
med miljonprogrammets slut uppdagades det att bostadsutbudet översteg 
efterfrågan i flertalet orter, varpå många nyproducerade bostäder stod vakanta 
(Bengtson, et al., 2013). En av anledningarna till detta var en avreglering av villa- 
och bostadsrättsmarknaden tillsammans med förmånliga skatteregler vilket ledde till 
att medelklassen ökade investeringarna i egna hem. Bostadsbyggandet stannade av 
och bostadsbolagen fick fokusera på förvaltning av det befintliga bostadsbeståndet 
samt avveckling av de flerbostadshus som stod helt eller delvis tomma. Detta ledde i 
sin tur till en minskad tilltro till bostadspolitiken och bostadsförsörjningen. Under 
1990-talet rådde fortfarande ett lågt byggande av bostäder på grund av att de 
förmånliga subventionerna som tidigare gällt tagits bort och det faktum att Sverige 
befann sig i en lågkonjunktur (Bengtson, et al., 2013). Den svenska bostadspolitiken 
fick under denna tid en traumatisk vändning. Bostaden sågs nu som en handelsvara 
bland andra och skulle behandlas därefter. Därför ansågs det inte nödvändigt att 
driva en riktad politik för bostadsförsörjning så som det tidigare gjorts, utan 
bostadspolitiken skulle istället var en del av den generella ekonomiska politiken 
(Boverket, 2007). År 1993 avskaffades även bostadsförsörjningslagen. Grunden till 
det beslutet var att det ansågs att kommunerna själva skulle styra över sin 
bostadsförsörjning och därmed kunde staten inte längre ge direktiv om att 
kommunal bostadsförmedling skulle upprättas utan det beslutet fattade 
kommunerna själva (Boverket, 2007). En del kommuner, bland annat Nacka och 
Täby, valde att avveckla sina. 

I och med de stora förändringarna inom bostadspolitiken som skedde på 1990-talet, 
såsom nedskärningen av bostadssubventioner, hade inte kommunerna samma 
ekonomiska kapacitet att genomföra sina bostadsförsörjningsmål. Istället kom 
kommunerna att bli beroende av de privata aktörernas intresse av att bygga 
bostäder. Det blev grunden till den samhällsplanering vi har idag där 
samhällsplaneringen är knutet till ett samarbete mellan offentliga och privata 
aktörer. (Cars, Kalbro & Lind, 2013) 
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I början av 2000-talet skiftade bostadsöverskott till bostadsbrist, som var ett resultat 
av det minskade bostadsbyggandet. Storstadsregionerna blev allt mer befolkade 
samtidigt som andra regioner blev mer glesbefolkade. Det gav en ojämn bild av 
bostadsbehovet i Sverige. I samband med detta framkom att segregationen och 
bostadsbristen för studenter, pensionärer och funktionshindrade ökade (Boverket, 
2007). Därvid återfördes år 2001 bostadsförsörjningslagen med anledning av att 
endast ett fåtal av landets kommuner erbjöd kommunal bostadsförmedling. Lagen 
var dock inte lika strikt reglerande som tidigare, utan fastställde endast 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Kommunerna hade därigenom stort 
handlingsutrymme att arbeta med bostadsförsörjning (Boverket, 2007). Under åren 
2008 och 2009 blev Sverige drabbade av den globala finanskrisen, som i sin tur 
resulterade i skyhöga räntor och minskad möjlighet till bolån. Det blev då kraftiga 
minskningar av bostadsbyggandet (SCB, 2009). Väl inne på 2010-talet sänktes 
räntorna återigen vilket ledde till att byggföretagen släppte på handbromsen och 
bostadsbyggandet tog fart igen (Boverket 2011). 

Idag kännetecknas den svenska bostadsförsörjningen främst av en integrerad 
hyresmarknad, ett korporatistiskt system för hyreshandlingar med en generellt riktad 
bostadspolitik. Men trots den generella riktningen, finns det tydliga tecken på att 
bostadspolitiken är på väg mot en selektiv riktning utan direkt avsikt (Holmqvist & 
Magnusson Turner, 2013). Bostadspolitiken strävar efter så kallad neutralitet mellan 
upplåtelseformerna; privat hyresrätt, allmännyttig hyresrätt, äganderätt och 
bostadsrätt. Med detta menas att en upplåtelseform inte ska gynnas framför en annan 
i hänseende av finansiering och beskattning. Idag ses fördelningen mellan de olika 
upplåtelseformerna vara i balans, dock har det på senare tid uppdagats en minskning 
av allmännyttiga hyresrätter. Anledningen till det är framförallt att de sålts till 
privata ägare samt att de ombildats till bostadsrätter, som i sin tur förklarar 
uppgången av bostadsrätter (Bengtson, et al., 2013). 

Avslutningsvis kan det konstateras att den ändring som skett inom bostadspolitiken 
sedan 1990-talet har resulterat i ökad segregation och gentrifiering vilket har bildat 
en polariserad bostadsmarknad eftersom det främst byggs i attraktiva områden för 
kapitalstarka invånare (Hedin, Clark, Lundholm & Malmberg, 2011; Holmqvist & 
Magnusson Turner, 2013). 
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2.4 Exploatering 

Exploatering, eller markexploatering som det ofta kallas, är en process för ändrad 
markanvändning (Kalbro & Lindgren, 2015). Exploatering är en omfattande process 
och involverar många aktörer som måste samordnas för att projektet ska vara 
genomförbart. Exploateringsprojekts utformning och omfattning skiljer sig åt och 
varje exploateringsprojekt har i regel särskiljande drag som exploateringen måste 
anpassas efter. Exploateringsprocessen sträcker sig från exploateringsprojektidén 
tills plangenomförandet är fullbordat, dvs till byggnationen står klar. Kalbro och 
Lindgren (2015) menar att det huvudsakligen finns två olika skäl för initiering av ett 
exploateringsprojekt. Ett av dessa skäl är att det finns behov av en viss typ av 
bebyggelse. Det andra skälet är att marken ska nyttjas mer effektivt genom ändrad 
markanvändning (Kalbro & Lindgren, 2015). 

Två särskiljande drag som påverkar exploateringsprocessen är ägarförhållandet för 
det specifika markområdet som ska exploateras och byggherrens delaktighet i 
detaljplaneprocessen. Ägarförhållandet syftar till om marken är i kommunal eller 
privat ägo när en exploatering initieras. Vid privat ägo ägs marken av privata 
fastighetsägare som exempelvis en byggherre. (Kalbro & Lindgren, 2015) 
En byggherre kan både ha en aktiv eller en passiv roll vid framtagandet av detaljplan 
oavsett vem som är markägare. Om byggherren har en passiv roll, tar kommunen 
ansvar för planläggningsarbetet och byggherren ansvarar istället för byggprocessen. I 
de fall byggherren istället har en aktiv roll kan detaljplanens utformning lättare 
upprättas utifrån byggherrens intresse. Fördelen med en aktiv byggherre är att 
byggprocessen och detaljplaneprocessen kan ske parallellt och därigenom är mer 
tidseffektiv. Initiativ till upprättande av detaljplan kan komma från endera 
kommunen eller byggherren. Om det är kommunen som tar initiativ till 
upprättande av detaljplan så vet de i regel inte vilken byggherre som det kommer 
slutas avtal med, varpå en så kallad flexibel detaljplan utan större begränsningar 
upprättas. (Kalbro & Lindgren, 2015) 

På senare år har byggherrarnas medverkan i detaljplaneprocessen successivt ökat och 
därmed deras påverkan på detaljplanens utformning (Kalbro & Lindgren, 2015). 



 

 
13 

2.5 Detaljplaneprocessen 

En detaljplan tas fram när det är tänkt att ske stora ändringar i markanvändningen. 
Genom detaljplanekravet framgår det att i samband med större byggprojekt eller när 
befintlig bebyggelse ska förändras eller bevaras ska en detaljplan upprättas enligt 
PBL (SFS 2010:900, 4 kap. 2 §). Det är kommunen som enligt det kommunala 
planmonopolet har rätt att enskilt bestämma när, var och hur en detaljplan ska 
upprättas (PBL, SFS 2010:900, 1 kap. 2 §). Dock måste detaljplanen bortsett från de 
enskilda intressena även tillgodose de allmänna intressena som beskrivs i 2 kap. PBL 
(SFS 2010:900) och hushållningsbestämmelser i 3-4 kap. miljöbalken (MB, SFS 
1998:808). Detaljplanen initieras när någon begär planbesked. Initiativet kan tas av 
kommunen, byggherre eller berörd fastighetsägare. När den har vunnit laga kraft 
medför den rätten att helt bygga efter vad som bestämts i detaljplanen (Adolfsson & 
Boberg, 2015). 

Den 1 januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Ändringarna 
byggdes på propositionen (prop.) 2013/14:126 “En enklare planprocess”, vars syfte 
var att förenkla och effektivisera planprocessen och således producera bostäder i 
snabbare takt. För att uppnå detta infördes ett så kallat standardförfarande som är en 
enklare process vid framtagandet av detaljplaner. Det förfarandet ska vara 
utgångspunkten för alla detaljplaner (Adolfsson & Boberg, 2015). Är detaljplanen av 
stor betydelse för allmänheten, inte överensstämmande med översiktsplanen eller 
sannolikt kan förorsaka stor miljöpåverkan ska istället ett utökat förfarande tillämpas 
(PBL, SFS 2010:900, 5 kap. 7 §).  

Om en detaljplan framtas i samband med att en järnvägs- eller vägplan upprättas går 
det att samordna processerna så planförfarande kan förenklas. Då tillämpas ett 
samordnat förfarande, det kan dock endast ske om detaljplanen överensstämmer med 
översiktsplanen (PBL, SFS 2010:900, 5 kap. 7 §). I de fall ett beslut kan fattas redan 
under samråd, går det att använda ett begränsat förfarande som innebär att 
detaljplanen antas utan granskning (Boverket, 2015). 

Detaljplaneprocessens olika steg, som framgår av Figur 2 nedan, anses inte relevanta 
för denna studie och kommer därmed inte beskrivas närmare.  
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Begränsat förfarande 

 
Standardförfarande 

 
Utökat förfarande 

 

Figur 2: Illustrativ bild över det olika förfarandena i detaljplaneprocessen och dess skillnader. (Boverket, 2015; 
Boverket, 2018b ). 

2.6 Genomförandeavtal  

När en detaljplan antagits och vunnit laga kraft ska den genomföras. Med 
genomförande av detaljplan menas att planens syfte ska förverkligas, med andra ord 
att bebyggelse kan påbörjas och färdigställas. 

För att tydliggöra de skillnader som finns vid olika exploateringsförfarande beskrivs 
genomförandeavtal. Det är ett samlingsnamn för avtal som sluts mellan kommun 
och byggherre vid exploatering av ett specifikt område (SOU 2012:91, s. 190). 
Genomförandeavtalet redogör de villkor som inte regleras av aktuell detaljplan samt 
framställer de rättigheter och skyldigheter parterna har gentemot varandra. Det 
finns två olika former av genomförandeavtal; exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal. Exploateringsavtal sluts när det är annan än kommunen som 
äger marken, alltså byggherren. När marken istället är i kommunal ägo sluts ett 
markanvisningsavtal (Kalbro & Lindgren, 2015). För att tydliggöra när vilket 
genomförandeavtal sluts, se Figur 3. 
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Figur 3. Illustrerande bild på när vilket genomförandeavtal används, baserad på bild från Kalbro & Lindgren 
(2015). 

2.6.1 Exploateringsavtal 

Om den mark som ett byggprojekt planeras att anläggas på ägs helt eller till större 
del av byggherren upprättas ett exploateringsavtal (SOU 2012:91, s. 190). Enligt 
Prop. 2014/15:122 finns det fr.o.m. 1 januari 2015 en legaldefinition på vad ett 
exploateringsavtal är, som framgår av PBL 1 kap. 4 § (SFS 2010:900): 

”Avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en 
kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av 
kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig 
transportinfrastruktur”. 

Exploateringsavtalet är alltså en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre, som reglerar hur exploateringen ska genomföras, ansvarsområden och 
vem som ska finansiera vilka åtgärder (SOU 2012:91, s. 193). Eftersom kommunen 
genom sitt planmonopol självständigt bestämmer om en detaljplan ska upprättas, så 
tecknas i regel alltid exploateringsavtal före eller i samband med antagandet av en 
detaljplan, med villkoret att avtalet endast är giltigt ifall detaljplanen vinner laga 
kraft (SOU 2012:91, s. 193). När väl planprocessen är påbörjad ingår vanligen 
kommunen och byggherren ett så kallat föravtal som innehåller information om det 
som hittills har bestämts parterna emellan. Föravtalet är dock ej bindande när det 
gäller löfte om framtida bebyggelse (Kalbro & Lindgren, 2015). 

Byggherren är markägare

Föravtal

Planeringsprocess

Exploateringsavtal

Detaljplanens  
antagande

Kommunen är markägare

Markanvisningsavtal

Planeringsprocess

Slutgiltigt avtal

Detaljplanens  
antagande
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2.6.2 Markanvisningsavtal  

Kommuner har i regel ett stort markinnehav och vid exploatering kan en kommun 
överlåta mark till en eller flera byggherrar för exploatering genom så kallad 
markanvisning och har därigenom inflytande i och kan påverka bland annat 
bostadsbyggande. Det finns tre olika typer av markanvisning. Vid ett anbudsförfarande 
lämnar byggherrar anbud på marken där det bästa anbudet antas. Vid 
markanvisningstävling lämnas, förutom anbud på marken, en utförlig plan för hur 
byggherren tänkt exploatera området. Vid direktanvisning väljer kommunen en 
specifik byggherre utan anbudsförfarande som har expertis inom det specifika 
exploateringsprojektet. (Kalbro & Lindgren, 2015) 

I PBL (SFS 2010:900, 1 kap. 4 §) definieras ett markanvisningsavtal som  

“. . . ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under 
en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”  

Ett markanvisningsavtal tecknas i regel innan detaljplaneprocessens start, se Figur 3. 
Ett slutavtal tecknas i samband med antagande av detaljplanen vilket innebär bland 
annat en definitiv överlåtelse av kommunens mark till byggherren (Kalbro & 
Lindgren, 2015). 

2.7 Rättsregler 

Exploatering är en rättsligt invecklad process, där kommunens eller byggherrens 
handlingsutrymme regleras främst av den aktuella lagstiftningen. Plan- och 
bygglagen, lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag är de lagar som är mest centrala vid 
bostadsbyggande och kommer redovisas grundligt nedan. 

Bortsett från de lagar som tidigare nämnts ska även andra rättsregler efterföljas. 
I  regeringsformen (SFS 1974:152) 2 § nämns att det står under det allmänna att 
trygga rätten till bostad, något som snarare ska ses som en målsättning än en regel. 
Vidare nämns även att de som hanterar uppgifter inom den offentliga sektorn ska 
agera opartiskt och sakligt, den s.k. objektivitetsprincipen, samt att alla parter ska 
behandlas lika, den s.k. likhetsprincipen (RF, SFS 1974:152, 1 kap. 2, 9 §§). Även i 
kommunallagen (SFS 2017:725) finns principer som är betydande, den så kallade 
likställighetsprincipen förutsätter att en kommuns medborgare ska behandlas lika. 
En annan lag som är högaktuell vid exploatering är avtalslagen (SFS 1915:218) som 
beskriver alla de rättsprinciper som gäller vid utformande och ingående av avtal. 
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2.7.1 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  

Det är varje kommuns ansvar att strategiskt planlägga bostadsförsörjningen, något 
som regleras i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, även kallad 
bostadsförsörjningslagen. För att underlätta det arbetet ska kommunen anta 
riktlinjer för bostadsförsörjningen som i sin tur blir vägledande till framtagande av 
översiktsplanen och detaljplaner. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla 
kommuninvånare ska kunna bo i bra bostäder samt att bidra till att åtgärder för 
bostadsförsörjningen planeras och fullföljs (BFL, SFS 2000:1383, 1 § 1 st.). Efter 
prop. 2012/13:178 tillkom ändringar i lagen för att precisera arbetet med 
bostadsförsörjning, bland annat tydliggjordes riktlinjernas innebörd. De ska nu, 
enligt BFL (SFS 2000:1383, 2 §), minst innehålla: 

1. Mål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet 

2. Planerade åtgärder för att uppnå de målen 

3. Kommunens hänsynstagande till nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydande relevans för bostadsförsörjningen. 

En undersökning av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningar, 
efterfrågan på bostäder och behov av bostäder för särskilda grupper ligger till grund 
för riktlinjerna. Det är kommunfullmäktige som antar riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen, det ska göras under varje ny mandatperiod (BFL, SFS 
2000:1383, 1 § 3 st.). Om det behövs för att möjliggöra bostadsförsörjningsmålen 
ska kommunen anordna en bostadsförmedling. Finns det behov, och kommunen inte 
tillsätter en bostadsförmedling kan det föreläggas av regeringen att kommunen ska 
göra det (BFL, SFS 2000:1383, 7 §). 

 

Enligt Förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar har länsstyrelsen bland annat i uppgift att 
framställa en rapport där det framgår hur kommunerna i länet uppfyller kraven för 
bostadsförsörjning. 
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2.7.2 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
I denna lag definieras ett kommunalt bostadsaktiebolag som ett bolag ägt av en eller 
flera kommuner gemensamt. Bolagets syfte ska vara att på allmännyttigt sätt förvalta 
fastigheter med hyresrättslägenheter, bidra till att gynna bostadsförsörjningen och ge 
hyresgästerna boendeinflytande (AKBL, SFS 2010:879, 1 §). Det kommunala 
bostadsbolaget ska utöva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär 
att de inte följer de regler i kommunallagens (KL, SFS 2017:725) 2 kap. 7§ om att 
näringsverksamheten ska drivas utan vinstsyfte. Likaså undantas de även från 
självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § (KL, SFS 2017:725), som säger att kommuner 
inte får ta ut högre avgifter än vad som krävs för att driva verksamheten (AKBL, SFS 
2010:879, 2 §). Ett kommunalt bostadsbolag är därigenom ett essentiellt verktyg för 
kommunens bostadsförsörjning, som de kan tillta vid exploatering när de väljer att 
bygga i egen regi. På så sätt konkurrerar de med de privata byggherrarna på 
bostadsmarknaden. 

Valet att ha ett kommunalt bostadsaktiebolag är frivilligt, väljer kommunen att inte 
ha ett förlitar de sig istället helt på de privata byggherrarna att verkställa 
kommunens bostadsförsörjningsmål. 

2.7.3 Plan- och bygglagen 

Bostadsförsörjning har en direkt koppling till planeringen av mark- och 
vattenanvändningen och byggande, bestämmelser om detta återfinns i PBL (SFS 
2010:900). Utformningen av bestämmelserna syftar till att bidra till en 
samhällsutveckling med bra humanitär levnadsstandard som är jämlik och en bra 
hållbar livsmiljö för människor idag och för framtida generationer (PBL, SFS 
2010:900, 1 kap. 1 §). Bostadsbyggandet framställs i 2 kap. 3 § p.5 (PBL, SFS 
2010:900) som ett allmänt intresse, vid tillämpning ska kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning vara vägledande. PBL ska verka som ett hjälpande verktyg i vägen 
mot ett ökat byggande av bostäder. Efter att utformnings- och egenskapskraven i 8 
kap. är uppfyllt, får lagen varken förhindra eller försvåra byggprojektet (Cars et al., 
2013).  

Kommunen har ett flertal medel för att uppnå sina intentioner för 
bostadsförsörjningen, som samtliga regleras i PBL (SFS 2010:900). Några av de 
medlen är planer, som delas in i fyra olika kategorier;  

Regionplan 

Används för att planera användningen av mark- och vattenområden samt tillsätta 
riktlinjer för bebyggelse inom två eller flera kommuner om det anses finnas behov 
för det. Den ska agera vägledande vid upprättande av översiktsplaner, detaljplaner 
samt områdesbestämmelser (PBL, SFS 2010:900, 7 kap. 1, 6 §§). 
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Översiktsplan 

Översiktsplanen är obligatorisk och ska omfatta hela kommunen. Den ska tydligt 
redovisa den långsiktiga mark- och vattenanvändningen samt användningen, 
utvecklingen och bevarandet av bebyggelse. Av översiktsplanen ska det även framgå 
hur kommunen ska möta det framtida bostadsbehovet och hur kommunen tagit 
hänsyn till de allmänna och nationella intressena och gällande miljökvalitetsnormer. 
Översiktsplanen ska vara vägledande för detaljplaner och områdesbestämmelser, den 
har därigenom ingen rättsligt bindande verkan. (PBL, SFS 2010:900, 3 kap. 1-5 §§). 

Detaljplan 

Används i regel vid större byggprojekt eller vid ändring eller bevarande av befintligt 
bebyggelseområde. Genom detaljplanen regleras markanvändningen och 
bebyggelsen med bindande verkan. (PBL, SFS 2010:900, 4 kap. 2, 38 §§) 

Områdesbestämmelser 

Kommunen kan genom områdesbestämmelser reglera ett visst avsatt område som 
inte omfattas av någon detaljplan. Det tillämpas främst för att reglera redan befintlig 
bebyggelse och är ett komplement till översiktsplanen. Till skillnad från detaljplan 
ger det ingen rättslig garanti för framtida bebyggelse (PBL, SFS 2010:900, 4 kap. 
41-42 §§). 

Processen för framtagandet av regionplaner, översiktsplaner och 
områdesbestämmelser liknar den process för framtagandet av detaljplaner som 
illustreras i Figur 2 (Boverket, 2016i; Boverket, 2016j; Boverket, 2018c). De som 
påverkas av planen har alltså möjlighet att framföra sina synpunkter innan 
antagandet. Bortsett från planläggningen ansvarar kommunen även för 
tillståndsgivning vad gäller bygglov, rivningslov och marklov som regleras i PBL 9 
kap. (SFS 2010:900). För att klargöra de olika planernas rättsliga innebörd och 
tillståndsgivning se Figur 4 nedan. 
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Figur 4: Illustrativ bild över plan- och tillståndssystemet i PBL (Länsstyrelsen, u.å.b). 

2.8 Sverigeförhandlingen 

Sverigeförhandlingen är en tillsatt kommitté med uppdrag av regeringen som verkar 
under Näringsdepartementet. Ett av Sverigeförhandlingen syften är att planera för 
Sveriges första höghastighetsjärnväg så att det maximerar den samhällsekonomiska 
lönsamheten. Höghastighetsjärnvägen kommer sträcka sig mellan Stockholm och 
Göteborg samt Stockholm och Malmö. Kommittén ska arbeta för ett effektivt 
genomförande av projektet genom att lägga fram förslag för finansiering och en 
strategi för hur utbyggnaden av spår och stationer ska ske. (SOU 2017:107) 
De tre huvuduppdragen i Sverigeförhandlingen är att öka kollektivtrafiken, förbättra 
tillgängligheten och att öka bostadsbyggandet i storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Att öka bostadsbyggandet är en följd av att 
höghastighetsjärnvägen bidrar till en regionförstoring och därmed breddar 
arbetsmarknadsregionerna. Varpå kommuner i direkt- eller nära anknytning till 
höghastighetsjärnvägen åtagit sig att bygga ett visst antal bostäder fram till år 2035 
då höghastighetsjärnvägen planeras att stå klar. Planen var att projektet skulle 
möjliggöra för cirka 100 000 nya bostäder men har istället resulterat i ett planerat 
byggande av ca 285 000 bostäder. (SOU 2017:107) 
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Genom Sverigeförhandlingen ska även järnvägsförbindelsen mellan 
höghastighetsjärnvägen och norra Sverige förstärkas genom att öka kapaciteten längs 
kuststråket mellan Stockholm och Luleå och därmed inkludera Gävle. Dessa 
åtgärder bedöms ge tydliga nyttor som bostads-, arbetsmarknads- och 
näringslivsnyttor. (SOU 2017:107) 

2.9 Tidigare forskning avseende bostadsbyggande 

Lindblom (2009) beskriver i en studie hur de europeiska huvudstäderna 
Amsterdam, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn arbetar med bostadsförsörjning. 
Där görs en komparativ undersökning med Stockholmsregionen för att framhäva bra 
exempel från de andra städerna. Som grund för sin studie delar Lindblom (2009) 
upp bostadsförsörjningen i två delar; nyproduktion av bostäder och bostadsbeståndet 
fördelat på samhällsgrupperna. Lindbloms slutsats är bland annat att 
Stockholmsregionens bostadsförsörjning och dess problematik inte är unik, utan en 
brist på bostadsbyggande och en ökad segregation på bostadsmarknaden är ett tydligt 
problem som förekommer i samtliga städer i studien. 

En studie gjord av Abramsson (2008) redogör hur en persons bakgrund, 
förutsättningar och tidigare kännedom av bostadsmarknaden även påverkar hur lätt 
det är att få tillträde till bostadsmarknaden. Personer med sämre kännedom tar det i 
regel längre tid för att hitta en bostad liksom att ekonomiskt svaga personer får en 
begränsad valmöjlighet till var de kan bosätta sig (Abramsson, 2008). 

  

Lundström och Wilhelmsson (2007) klargör vilken viktig roll bostadsmarknaden har 
och hur villkoren på den kan ha en dämpande effekt för den ekonomiska tillväxten. I 
stort sett alla aktörer, organisationer och statliga organ som verkar på 
bostadsmarknaden är ense om detta, dock tycks de politiska olikheterna som finns 
inom partierna försena lösningar på brådskande problem. Lundström och 
Wilhelmsson belyser att bostadsmarknaden i Stockholm inte är funktionell, och även 
om problemet är välkänt råder oenigheter om hur det ska lösas. 

Olander och Landin (2008) har gjort en studie för att undersöka om 
exploateringsprocessens olika aspekter begränsar utvecklingen av nya 
bostadsprojekt. Byggherrars uppfattning av dessa aspekter har undersökts. Studien 
visar att byggherrarna upplever exploateringsprocessen som osäker. Denna 
osäkerhetsfaktor i kombination med exploateringens utdragna process påverkar 
byggherrarnas beslut om att exploatera eller inte (Olander & Landin, 2008). 
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Hofstad (2013) har undersökt hur exploateringsprocessens detaljplaneläggning 
skiljer sig mellan Sverige och Norge när det gäller att inkludera privata aktörer, 
byggherrar, i planläggningen. Hofstad menar att lokala myndigheter, kommunen, 
har en central roll i planprocessen samtidigt som privata aktörer har en central roll i 
initieringen av planläggningen. Det norska systemet för planläggning tillåter privata 
aktörer att själva framställa detaljplanen som sedan måste antas av 
kommunfullmäktige (Hofstad, 2013). I Sverige har, som tidigare nämnts, 
kommunen monopol för framtagandet av detaljplaner. En fallstudie Hofstad (2013) 
gjort visar att planerna uppnåddes snabbare i det svenska mer hierarkiska systemet 
än i det norska där privata aktörer spelar en större roll. En slutsats utifrån Hofstads 
studie är att trots att planerna i de studerade fallen uppnåddes snabbare i Sverige 
skulle Sveriges kommuner spara både arbetskraft och pengar om privata aktörer 
tilläts framställa planer. 

Waleij (2017) har som sitt examensarbete gjort en studie över hur bostadspolitiska 
beslut påverkat de lokala förutsättningarna för Umeå och Storuman kommun i deras 
arbete med bostadsförsörjning. Slutsatsen är bland annat att de subventioner och 
ekonomiska stöd som har avvecklats succesivt till följd av den affärsinriktade 
bostadspolitik som förs idag gett problem för de kommuner som har svårigheter att 
investera i bostadsbyggandet själv. Waleij (2017) menar att det behövs förbättringar 
inom de rättsregler som berör bostadsförsörjningen. Bland annat bör möjligheten att 
överklaga ett beslut begränsas om aktören inte framfört sin åsikt under processen. 
Därigenom blir processen mer effektiv om förseningar förhindras, då förseningar 
bidrar till en försvårad möjlighet att möta den växande bostadsbristen. 

I en fallstudie över Göteborg kommun undersöker Gustafsson (2014) hur väl 
framtagna detaljplaner följer de riktlinjer för bostadsförsörjning kommunen satt 
upp. Gustafsson (2014) kommer fram till att målsättningen i riktlinjerna endast 
beaktas till viss del i detaljplanearbetet. Detta för att det är svårt att leva upp till en 
del av målen för bostadsförsörjningen genom en detaljplans reglering. 
Detaljplanerna har svårt att följa målen om bland annat upplåtelseform och 
bostadstyp genom detaljplanen, däremot är de lättare att leva upp till när 
kommunen ger markanvisning till byggherrar gentemot när byggherren äger marken 
själv. Därigenom efterföljs riktlinjerna i större utsträckning när markanvisningar 
används. Gustafsson (2014) anger att en orsak till problematiken med att leva upp 
till bostadsförsörjningsmålen är att de tas fram utifrån ett politiskt perspektiv som 
inte är beaktat efter den fysiska planeringens verklighet. 
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Lind och Lundström (2007) menar att bostadsmarknaden liknar andra marknader. 
En förutsättning för att bostadsmarknaden ska locka till sig investerare, byggherrar, 
är att det finns avkastning att hämta (Lind & Lundström, 2007). En slutsats av detta 
är att en trend av nedåtgående priser resulterar i lägre avkastning vid 
nybyggnadsprojekt. Lägre avkastning resulterar i färre investerare, byggherrar, på 
marknaden. 

Sammantaget, av ovan nämnda tidigare studier inom ämnet, kan konstateras att det 
finns flertalet faktorer som påverkar bostadsförsörjningen. Många av dessa faktorer, 
både på kommunal och nationell nivå, kan och bör förbättras för att kommuner på 
ett mer effektivt sätt ska kunna nå uppsatta mål gällande bostadsförsörjning. 
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3 Metod  

I det här avsnittet presenteras utförda metoder. Studien utgörs av en fallstudie där 
innehållsanalys har gjorts av dokument som översiktsplan och riktlinjer för 
bostadsförsörjning samt intervjuer.    

3.1 Forskningsdesign: Fallstudie 

Som forskningsdesign valdes fallstudie, vilket ledde till en flerfallsstudie i och med 
att fler än ett fall studerades. Enligt Stake (1995) används fallstudier för att studera 
ett enskilt fall. För denna studie studeras ett fåtal fall utan att dra generaliserande 
slutsatser inom området eller mellan forskningsobjekten. Stake (1995) beskriver det 
som osannolikt att kunna dra generaliserande slutsatser vid fallstudier eftersom 
fallen behöver vara starkt representativa för att kunna göra just det.  

Denscombe (2000) beskriver att logiken bakom fallstudier är att genom att studera 
det enskilda fallet, eller ett fåtal fall, skaffa sig insikter som inte hade uppdagats vid 
så kallade surveyundersökningar där ett stort antal enheter undersöks. En 
surveyundersökning klarar vanligtvis inte av att studera saker i detalj vilket en 
fallstudie gör (Denscombe, 2000). 

Denna studie har syftat till att undersöka hur de utvalda forskningsobjekten, 
kommunerna, upplever en specifik situation. Yin (2007) skriver att fallstudier är en 
lämplig metod när kvalitativa frågor som hur och varför ska besvaras vilket stämmer 
överens med denna studies forskningsintresse. 

3.1.1 Val av fall 

Hur valet av fall har gått till kan variera. Yin (2007) beskriver att ett sätt att välja fall 
kan vara att forskaren redan innan studien har speciella kunskaper om just det eller 
de utvalda fallen. Detta stämmer överens med det val av kommuner som gjordes 
inför denna studie. Gävle blev ett bekvämlighetsval eftersom kommunen både är 
hemkommun och studieort för författarna och även en kommun som befinner sig i 
den expansiva fas som efterfrågades vid initieringen till studien. Utifrån detta val 
eftersträvades tre övriga objekt som, likt Gävle kommun, befinner sig i en expansiv 
fas. De utvalda kommunerna skulle även ha en snarlik befolkningsmängd. Det finns 
många kommuner i Sverige som motsvarar detta. Eftersom intervjuer var tänkta att 
hållas på plats hos de olika kommunerna önskades objekt inom en viss närhet. Ett 
annat intressant kriterium som blev aktuellt var om kommunen har ett kommunalt 
bostadsbolag eller inte vilket Gävle kommun har, AB Gavlegårdarna. Utifrån dessa 
kriterier valdes Gävle kommun och Södertälje kommun som båda har allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag samt Täby kommun och Nacka kommun som saknar 
allmännyttiga kommunala bostadsbolag.  
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3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att analysera innehållet av de dokument som närmare beskrivs nedan i avsnitt 
3.2.1. Urval av dokument samt materialet från de utförda intervjuerna, som närmare 
beskrivs nedan i avsnitt 3.3 Intervjuer, har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats.  

Denscombe (2000) beskriver att kvalitativ data utvinns genom tolkning av ord som 
den centrala analysenheten. Alltså forskarens tolkning av texten i dokument eller det 
som sägs i intervjuer. I och med att det är forskaren själv som tolkar det som läses 
eller hörs kan forskarens personliga värderingar och identitet inte uteslutas från 
forskningsanalysen (Denscombe, 2000). För att kunna analysera datat på ett 
opartiskt sätt bör forskaren utelämna personliga fördomar och övertygelser vilket 
har gjorts vid analysen för denna studie.  

Kvalitativ textanalys är en typ av kvalitativ innehållsanalys. Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wängnerud (2002) beskriver att genom noggrann läsning av textens 
innehåll genom den kontext den ingår i kunna ta fram det väsentliga ur dokumentets 
innehåll.  

3.2.1 Urval av dokument 

Varje kommun måste enligt PBL (SFS 2010:900, 3 kap. 1-2 §§) ha en aktuell 
översiktsplan som täcker hela kommunen och som anger riktlinjer för kommunens 
långsiktiga utveckling avseende den fysiska miljön. Till detta hör, bland mycket 
annat, hur den byggda miljön som bostäder ska användas och utvecklas. Hur 
omfattande bostäder beskrivs i översiktsplanerna varierar stort. Kommuners 
översiktsplaner varierar från en utförlig redogörelse till endast en enkel beskrivning 
av befintligt bostadsbestånd och hur bostadsutvecklingen bör ske. Att granska de 
olika kommunernas översiktsplan och just avsnittet för bostäder var en självklar start 
för att utforma intervjufrågorna till vardera kommun samt att få den 
grundinformation om hur kommunernas utveckling planeras och prognostiseras.  

Som nämnts tidigare i avsnitten 2.1 Bostadsförsörjning och 2.7.1 Lag om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar måste varje kommun enligt lag (BFL, SFS 2000:1383) anta 
riktlinjer för bostadsförsörjning som ett separat dokument och får efter lagändringen 
2014 inte enbart vara en del av översiktsplanen. Dessa dokument presenterar en 
djupare analys över hur och var kommunens bostadsbestånd ska utvecklas samt 
kommunens prognostiserade behov av antal nya bostäder och andel 
upplåtelseformer. De utvalda kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning var 
därför också viktiga att granska för att vidareutveckla intervjufrågorna samt att få en 
djupare kunskap.  
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3.3 Intervjuer - upplägg och genomförande 

Som nämnts ovan i avsnitt 3.2.1 Urval av dokument granskades de olika kommunernas 
översiktsplan samt deras riktlinjer för bostadsförsörjning för att utforma 
intervjufrågorna. 

I intervjuerna som hölls användes en empirisk semistrukturerad metod. Ett manus 
med frågor följdes, där frågornas formulering gav respondenten möjlighet att 
uttrycka sig någorlunda fritt och som även öppnade för följdfrågor vilket stämmer 
överens med vad Rabionet (2011) beskriver. Manuset inleddes med mer generella 
frågor utifrån studiens syfte där samma frågor ställdes till samtliga utvalda 
kommuner, se Bilaga 1. Efter dessa mer generella frågor ställdes frågor som var 
direkt riktade till den aktuella kommunen utifrån kommunens översiktsplan och 
riktlinjer för bostadsförsörjning, se Bilaga 2. 

Inför intervjuerna skickades intervjufrågorna via mail till samtliga respondenter av 
anledningen att de skulle få möjlighet att förbereda sig och därmed lättare kunna ge 
svar på frågorna. I mailet bifogades även ett informationsblad, se Bilaga 3, om 
studiens ämne och syfte.  

Ett mål var att hålla intervjuerna fysiskt på respondenternas arbetsplats för att kunna 
få mer fullständiga och ärliga svar än vad som hade kunnat ges via telefon (Irvine, 
Drew & Sainsbury, 2013). Samtliga intervjuer hölls på respektive kommuns kontor 
under april och maj 2018 och pågick under ca en timme vardera. Att resa till 
kommunernas respektive kontor resulterade dock i kostnader och var mer 
tidskrävande än telefonintervju. De frågor som inte kunde besvaras under intervjun 
kompletterades, till viss del, i efterhand via mail.  

För att informationen från intervjuerna skulle bli lättare att behandla i efterhand 
spelades intervjuerna in som ljudfil med hjälp av applikationen Röstmemon. Genom 
att inte behöva föra anteckningar under pågående intervju kunde samtalet föras på 
ett ostört sätt. Inför ljudinspelningen lämnade respondenterna sina medgivanden till 
ljudinspelningen genom att signera bifogad medgivandeblankett, se Bilaga 4. 
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3.3.1 Urval av respondenter 

Val av respondenter för intervjuerna utgick från ett målinriktat urval (Bryman, 
2012). Vid ett målinriktat urval väljs respondenterna strategiskt med hänsyn till de 
forskningsfrågor studien byggs på. Därmed säkerställs det att relevanta svar utges 
under intervjun. Med hänsyn till detta har intervjuer hållits med tjänstemän från 
vardera kommun som har kompetens om kommunens bostadsförsörjning samt som 
på något sätt varit involverad i arbetet med kommunens översiktsplan och riktlinjer 
för bostadsförsörjning. Rätt respondent för intervjuerna har fåtts fram genom initial 
kontakt med vardera kommuns telefonväxel, som därefter vidarekopplat till rätt 
avdelning varpå kontaktuppgifter till lämplig respondent gavs. 

I Studien hölls fyra intervjuer med totalt fem tjänstemän från de valda fyra 
kommunerna. Vid intervjun med Täby kommun deltog två kommunala tjänstemän 
för att komplettera varandra så att det kunde säkerställas att intervjufrågorna kunde 
besvaras. Se Bilaga 5. 

3.3.2 Etiska aspekter 

De etiska aspekter som uppkommit i samband med den här studien har följt en del 
av de riktlinjer som utgår från etikprövningslagen (SFS 2003:460). Även om lagen 
inte reglerar högskolestudier så anses den vara en bra utgångspunkt. De etiska 
punkter som främst tagits hänsyn till är; 

Krav på medgivande 

Studien får endast genomföras om personen vilket studien berör har lämnat sitt 
medgivande. Medgivandet är endast giltigt om personen fått tillgång till information 
av studien och medgivandet är frivilligt. (EPL, SFS 2003:460, 17 §). 

Krav på information 

Personen ska få information om planen och syftet med studien, samt de metoder 
som kommer att användas (EPL, SFS 2003:460, 16 §). 

Krav på konfidentialitet 

Personuppgifter om personer vilket studien berör ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Personerna i fråga har presenterats som respondent från den 
kommun vilket de företräder och därmed inte med sitt egna namn. 
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3.4 Bearbetning av insamlad data  

I direkt samband med avslutad intervju utfördes en förenklad variant av 
transkription för att i ett senare skede underlätta analysen av det inspelade 
materialet. Bryman och Bell (2013) förklarar att genom att spela in och transkribera 
intervjuer kan respondentens svar analyseras noggrant. Dessutom ger inspelade och 
transkriberade intervjuer en större vetenskaplig trovärdighet (Bryman & Bell, 
2013). 

Analys av det insamlade data genomfördes med hjälp av metoden tematiskt analys. 
Det innebär enligt Blomkvist och Hallin (2014) att olika teman väljs ut och 
därigenom kan studiens frågeställningar besvaras. Utifrån studiens frågeställningar, 
relevant innehåll i dokumenten samt relevant information från erhållna svar från 
intervjuerna har följande teman valts ut genom klassificering; 

• Befolkningsökning och bostadsbrist 

• Bostadsförsörjningsmål 

• Behovet av byggherrar 

• Byggherrars intresse 

Utifrån dessa teman presenteras ett resultat, se avsnitt 4 Resultat. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat genom sammanställning av 
innehållsanalysen av kommunernas styrdokument och intervjuerna. 
Sammanställningen har gjorts genom klassificering av informationen i fyra olika 
teman, se avsnitt 3.4 Bearbetning av insamlad data.  

4.1 Befolkningsökning och bostadsbrist 

Samtliga kommuner i denna studie anger att de är i en expansiv fas med prognoser 
och mål om befolkningsökning kommande 15–20 år (Gävle kommun, 2017; Täby 
kommun, 2018; Nacka kommun, 2018; Södertälje kommun, 2013). Enligt den 
senaste statistiken från SCB (2018b) har kommunerna följande invånarantal; Gävle 
kommun: 100 603 invånare, Täby kommun: 70 405 invånare, Nacka kommun: 101 
231 invånare och Södertälje kommun: 96 032 invånare. 

Befolkningsökning 

Gävle kommun bedömer att befolkningsmängden kommer öka i en stigande takt och 
anger att de har som mål att nå 120 000 invånare år 2030 (Gävle kommun, 2017; 
Gävle kommun, 2018) vilket skulle medföra en befolkningsökning på ca 20 %. 
Gävle kommun (personlig kommunikation, 20 april, 2018) anger att 
befolkningsökningen har tilltagit de senaste tio åren och uppgår nu med ungefär 
1000 personer per år. Täby kommun beräknar att deras befolkning kommer uppgå 
till ca 90 000 invånare år 2035 (Täby kommun, 2018) vilket medför en 
prognostiserad befolkningsökning om ca 28 %. Att bedöma hur stor 
befolkningsökningen kommer vara i Täby kommun anses vara svårt eftersom 
beslutet att flytta till Täby styrs av tillgången av en önskvärd och passande bostad 
(Täby kommun, 2010). Nacka kommun har en liknande situation som Täby vad 
gäller att det är svårt att bedöma befolkningsökningen (Nacka kommun, 2018). 
Nacka kommun (2018) menar att Stockholmsregionen har en gemensam 
bostadsmarknad där befolkningen är relativt öppen för valet av kommun och att det 
därmed att svårt att beräkna ett prognostiserat bestånd specifikt för Nacka. Trots 
detta anser Nacka kommun att det bör finnas en hög beredskap för att kunna 
tillgodose efterfrågan från en befolkningsökning på 45 000 invånare till år 2030 
(Nacka kommun, 2018) vilket skulle motsvara en ökning på ca 45 %. Södertälje 
kommuns befolkning beräknas uppgå till 108 000 år 2030 vilket skulle motsvara en 
ökning med ca 13 % (Södertälje kommun, 2013).  
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Orsakerna till varför kommunerna expanderar så kraftfullt befolkningsmässigt är 
många. Gemensamt för kommunerna är stora satsningar på infrastrukturen, 
förtätning av stadskärnan, ökat bostadsbyggande och en lättare tillgänglighet (Gävle 
kommun, 2017; Täby kommun, 2017; Nacka kommun, 2012; Södertälje kommun, 
2013). 

Vad gäller Gävle kommun befinner de sig i en urbaniseringskedja, vilket innebär att 
människor flyttar från mindre samhällen in till Gävle (Gävle kommun, 2018). 
Dessutom har Stockholmsregionens otillräckliga byggande påverkat 
utvecklingsförutsättningarna för Gävle kommun positivt vilket tillsammans med 
förbättrade förutsättningar för arbetspendling bidragit med att fler människor väljer 
att bosätta sig i Gävle (Gävle kommun, 2017). Andra bidragande faktorer till 
befolkningsökningen är ett positivt födelse- och invandringsnetto (Gävle kommun, 
2017). Just nu pågår även arbete med ny dubbelspårig ostkustbana mellan 
Stockholm och Sundsvall, genom Sverigeförhandlingen, som underlättar 
arbetspendling.  

Täby kommun har sedan år 2006 vänt den tidigare utflyttningstrenden och idag är 
det fler som flyttar till kommunen än som flyttar från, vilket tillsammans med ett 
positivt födelsenetto på omkring 300 personer årligen och ett ökat bostadsbyggande 
bidrar till en stadig befolkningsökning (Täby kommun, 2010; Täby kommun, 2017). 
Tack vare Sverigeförhandlingen kommer Roslagsbanan att byggas ut och förlängas 
till Stockholm City samtidigt som en förgrening sker till Arlanda flygplats, vilket 
tillsammans gör Täby kommun till en nyckelaktör i expansionen av 
Stockholmsregionen (Täby kommun, 2017). Det skapar även stora förutsättningar 
för att Täby ska fortsätta växa, då utveckling av stadskärnan och stationslägena ses 
som strategiskt viktiga delar (Täby kommun, 2017). 

Nacka kommun har ett ökat bostadsbyggande sedan 2000-talet befunnit sig i en 
expansiv fas, till grund för att Nacka ses som en attraktiv bostadsort som många 
byggherrar är intresserade av att bygga i (Nacka kommun, 2012). Tack vare 
förlängningen av tunnelbanan till Nacka kan kommunen förväntas fortsätta 
expandera då det har avtalats, med den så kallade Stockholmsförhandlingen, om ett 
ökat bostadsbyggande i och med utbyggnaden av tunnelbanan (Nacka kommun, 
2018). Förutsättningar för att Nacka ska kunna fortsätta växa är bland annat att 
förtäta stadsdelarna och skapa en tydlig stadskärna, något som saknas idag (Nacka 
kommun, 2012). Genom förtätningen stärks även Nackas koppling till Stockholm.  
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Genom Sverigeförhandlingen kommer Ostlänken, ett höghastighetsjärnvägspår, att 
byggas mellan Södertälje och Linköping. Något som kommer bidra till ett växande 
Södertälje då kommunen åtagit sig att öka bostadsbeståndet i samband med 
järnvägsbyggandet (Södertälje kommun, 2018). En förutsättning för att Södertälje 
ska kunna fortsätta växa är att kommunen ses som en attraktiv bostadsort som 
människor vill bosätta sig i. Det ska säkerställas genom bland annat att knyta 
samman de olika stadsdelarna med varandra och stadskärnan genom förtätning som 
idag är fysiskt separerade och därmed öka den så kallade stadskvalitén. Den 
prognostiserade befolkningsökningen är nämligen baserad på det framtida 
bostadsbyggandet (Södertälje kommun, 2012). Södertälje kommun (personlig 
kommunikation, 12 april, 2018) har även idag en ovanligt stor arbetsinpendling, fler 
människor pendlar in i Södertälje än ut. Ett ökat bostadsbyggande möjliggör att 
pendlarna väljer att bosätta sig i Södertälje. 

Bostadsbrist 

Gävle, Täby och Södertälje kommun medger att de lider av bostadsbrist (Gävle 
kommun, personlig kommunikation, 20 april, 2018; Täby kommun, 2018; 
Södertälje, 2013). Gävle kommun (2017) anger att alldeles för få bostäder har 
byggts i Gävle de senaste åren samt att bostadsbyggandet inte har följt 
befolkningsutvecklingen vilket har lett till ett uppdämt behov av bostäder (Gävle 
kommun, 2018). Gävle kommun (personlig kommunikation, 20 april, 2018) 
bedömer att de har ett uppdämt behov av 1500 bostäder. Södertälje kommun anger 
även de att de har ett uppdämt behov av bostäder men även utav kommunala 
investeringar i stort (Södertälje kommun, 2018). Detta uppdämda 
investeringsbehov är resultatet av många års kraftig befolkningstillväxt vilket har lett 
till nödvändiga lånefinansierade investeringar. Södertälje kommun (personlig 
kommunikation, 27 april, 2018) nämner också att det finns ett uppdämt behov av 
planläggning.  

Nacka kommun nämner ingenting om att de har bostadsbrist under intervjun eller i 
de kommunala styrdokumenten, men i Boverkets bostadsmarknadsenkät (Boverket, 
2018a) har de svarat att även de har ett underskott av bostäder. 

4.2 Bostadsförsörjningsmål 

Kommunernas befolkningstillväxt, som beskrivs i avsnitt 4.1 Befolkningsökning och 
bostadsbrist, medför ett stort behov av nyproducerade bostäder av olika slag.  
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Gävle 

Gävle kommun har ett bostadsbestånd om ca 50 000 bostäder (SCB, u.å.a). Utifrån 
målet om 120 000 invånare år 2030 bedömer Gävle kommun att ytterligare 10 000 
bostäder kommer behövas till samma årtal (Gävle kommun, 2018). Vad gäller 
upplåtelseformer har Gävle kommun som målsättning att behålla den fördelning 
som finns i dagsläget, vilken är ca 45 % hyresrätter, ca 25 % bostadsrätter och ca 30 
% äganderätter (Gävle kommun, 2018). Ett övergripande mål är, enligt Gävle 
kommun (2017, s. 63), att det ska finnas  

“. . . ett varierat bostadsutbud med olika bostadsformer . . . . som möter olika människors 
behov och efterfrågan av bostäder.”  

Denna variation önskas i görligaste mån på kvartersnivå (Gävle kommun, 2018; 
Gävle kommun, personlig kommunikation, 20 april, 2018). För att nå målet och 
komma ikapp med den brist som råder krävs en byggnationstakt om 800 
färdigställda bostäder per år (Gävle kommun, 2018; Gävle kommun, personlig 
kommunikation, 20 april, 2018). De senaste åren har bostadsbyggandet uppgått till 
ungefär 400 färdigställda lägenheter per år (Gävle kommun, 2018).  

Täby 

Täby kommun har ett bostadsbestånd om ca 29 000 bostäder (SCB, u.å.a). I och 
med den prognostiserade befolkningsökningen samt avtal med Sverigeförhandlingen 
har Täby kommun ett prognostiserat behov och åtagande att producera drygt 16 000 
bostäder till år 2035 vilket motsvarar att genomsnittligen producera ca 900 bostäder 
per år fram till detta årtal (Täby kommun, 2018). De senaste tre åren har Täby 
kommun färdigställt i genomsnitt ca 500 bostäder per år i en stegrande takt (SCB, 
u.å.b).  

Ett politiskt mål är att 90 % av nyproducerade bostäder ska utgöras av 
flerbostadshus varav 15 % ska vara hyresrätter (Täby kommun, 2018). Utifrån de 
genomförandeavtal som tecknats 2017 ser denna siffra, gällande färdigställda 
hyresrätter, ut att bli betydligt högre. Täby kommun (personlig kommunikation, 3 
maj, 2018) anger att hyresrätter kommer utgöra 43 % av det nyproducerade 
bostadsbeståndet år 2019. Täby kommun (personlig kommunikation, 3 maj, 2018) 
förtydligar att marknaden styr mot något annat än vad kommunen styr mot politiskt 
men att upplåtelseformen av nyproducerade bostäder till viss del kan styras genom 
genomförandeavtal.  
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Nacka 

År 2017 hade Nacka kommun ett bostadsbestånd om ca 42 000 bostäder varav drygt 
en tredjedel utgjordes av småhus (SCB, u.å.a). Av flerbostadshusen var ca 25 % 
hyresrätter och ca 75 % bostadsrätter (Nacka kommun, 2018). Ett kommunalt mål 
är att ha 60 000 bostäder år 2030 (Nacka kommun, 2018). Utifrån vad som byggdes 
i Nacka kommun enligt SCB (u.å.b) år 2016 och 2017 krävs att det genomsnittligen 
färdigställs ca 1500 bostäder per år inom kommunen åren 2018-2030 för att nå 
målet om 60 000 bostäder. 

De nyproducerade bostäderna i Nacka kommun ska ha blandade upplåtelseformer 
och en tredjedel ska utgöras av hyresrätter enligt kommunala mål (Nacka kommun, 
2018). Ungefär 45 % av de nyproducerade bostäderna bedöms byggas på 
kommunalägd mark genom markanvisning (Nacka kommun, 2018). Genom 
markanvisning kan kommunen till viss del styra upplåtelseformen. Nacka kommun 
(personlig kommunikation, 12 april, 2018) beskriver att mark som anvisas för 
hyresrätter säljs inte - istället upplåts tomträtt. I Nacka kommuns översiktsplan 
(2012, s. 86) föreskrivs att  

“Där kommunen äger marken finns möjligheter att från början styra upplåtelseformen och 
kommunen har bland annat möjlighet att erbjuda tomträttsavtal.” 

Genom att tomträtt upplåts är marken, där hyresrätter planeras byggas, fortfarande i 
kommunal ägo och kommunen kan därför styra upplåtelseformen genom 
tomträttsavtalet (Nacka kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2018; 
Jordabalk, SFS 1970:994, 13 kap. 4 §). Vidare beskriver Nacka kommun att om 
marken säljs gäller fri upplåtelseform vilket hittills har resulterat i bostadsrätter 
(personlig kommunikation, 12 april, 2018).  

Södertälje 

Södertälje kommun har ett bostadsbestånd om ca 41 000 bostäder (SCB, u.å.a). Av 
dessa utgör drygt 45 % hyresrätter, ca 16 % bostadsrätter och ca 26 % äganderätter 
enligt siffror från SCB (2018b). I kommunens översiktsplan (Södertälje kommun, 
2013) framgår att kommunen har en målsättning att både gamla och nya 
bostadsområden ska ha varierade upplåtelseformer och bostadstyper. Södertälje 
kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2018) nämner att det nu önskas fler 
bostadsrätter och äganderätter för att uppnå “. . . en så differentierad marknad som 
möjligt vad gäller upplåtelseformer”. Södertälje kommun (personlig 
kommunikation, 12 april, 2018) nämner att kommunen jobbar med frågan om hur 
kommunen själva kan hjälpa till för att få en önskad blandning av upplåtelseformer. 
Mer specifika mål om andelar av olika upplåtelseformer anges inte i kommunens 
styrdokument. 
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Utifrån Södertäljes förväntade befolkningsökning har ett mål om 20 000 bostäder på 
20 år satts upp - år 2016-2036 (Södertälje kommun, 2018). Detta mål beskrivs i 
kommunens utbyggnadsstrategi (Södertälje kommun, 2018, s. 8) som “. . . mer 
ambitiöst än vad befolkningsprognosen kräver”. Likt Täby har Södertälje kommun 
skrivit avtal med Sverigeförhandlingen. För Södertälje innebär detta åtagande bland 
annat att möjliggöra 15 300 nyproducerade bostäder inom Södertälje tätort 
(Södertälje kommun, 2018). Ett mål att producera ungefär 1000 bostäder årligen 
finns redan men åtagandet genom Sverigeförhandlingen ökar pressen att faktiskt 
uppnå det målet (Södertälje kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2018).  

Södertälje kommun anger att två tredjedelar av de planerade bostäderna inom 20-
årsperioden är på kommunägd mark vilket ger stor möjlighet att styra utvecklingen i 
önskad riktning (Södertälje kommun, 2018).  

4.2.1 Producerade bostäder 

I detta avsnitt presenteras statistik över hur många bostäder och vilka 
upplåtelseformer de fyra kommunerna har producerat under de senaste tio åren i 
flerbostadshus och upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt. De siffror som 
nämns i övriga avsnitt inkluderar även småhus och upplåtelseformen äganderätt om 
inget annat anges.  

Tabell 1 - Producerade bostäder i flerbostadshus 2008-2017 (SCB, u.å.b) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gävle 231 60 75 55 47 146 71 351 336 471
Täby 63 82 101 117 319 117 213 136 436 534
Nacka 105 244 111 0 37 38 142 160 634 685
Södertälje 70 9 0 123 135 1 269 52 139 70
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Tabell 2 - Procentuell fördelning av bostadslägenheter - Befintligt bestånd (SCB, u.å.a) 

 

Tabell 3 - Gävle kommun (SCB, u.å.b) 
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Tabell 4 - Täby kommun (SCB, u.å.b) 

 

Tabell 5 - Nacka kommun (SCB, u.å.b) 

 

Tabell 6 - Södertälje kommun (SCB, u.å.b) 
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Ur denna statistik kan bland annat utläsas att de kommuner som har ett kommunalt 
allmännyttigt bostadsbolag innehar en betydligt större andel hyresrätter än de 
kommuner som inte har ett eget bostadsbolag.  

4.3 Behovet av byggherrar 

Som beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2 Kommunalt bostadsbolag och kommunal 
bostadsförmedling har kommunala bostadsbolag som syfte att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen. I avsnitt 3.1.1 Val av fall framgår att endast två av 
de fyra kommunerna i denna studie har ett kommunalt bostadsbolag - Gävle och 
Södertälje kommun. Oavsett om kommunen har ett kommunalt bostadsbolag eller 
inte är behovet att externa byggherrar avgörande för att nå kommunens uppsatta 
mål gällande nyproducerade bostäder.  

Gävle 

Av bostadsbeståndet i Gävle kommun äger och förvaltar bostadsbolaget AB 
Gavlegårdarna ca 15 300 bostäder - hyresrätter - vilket motsvarar ca 32 % av 
kommunens bostadsbestånd (SCB, u.å.c). Dessa 15 300 hyresrätter motsvarar 
nästan 70 % av Gävle kommuns bestånd av hyresrätter (Gävle kommun, 2017). AB 
Gavlegårdarnas åtagande är att genomsnittligen producera 200 bostäder per år vilket 
anses vara ganska högt ställda krav av kommunen (Gävle kommun, 2018; Gävle 
kommun, personlig kommunikation, 20 april, 2018). Som nämnts tidigare i avsnitt 
4.2 Bostadsförsörjningsmål krävs en produktion av 800 bostäder per år i genomsnitt för 
att nå uppsatta mål. Målsättningen bygger på att fler än Gavlegårdarna bygger 
bostäder och Gävle kommun förlitar sig på att externa byggherrar producerar 
bostäder (Gävle kommun, personlig kommunikation, 20 april, 2018). Mark- och 
exploateringsavdelningen har löpande kontakter med byggherrar (Gävle kommun, 
personlig kommunikation, 20 april, 2018).  

Södertälje 

Södertälje kommuns bostadsbolag Telge Bostäder äger och förvaltar ca 11 000 
hyresrätter vilket motsvarar ca 28 % av Södertälje kommuns totala bostadsbestånd 
(SCB, u.å.c). En kommunal målsättning är att Telge Bostäder ska bibehålla sin andel 
på bostadsmarknaden i kommunen även i framtiden (Södertälje kommun, 2018). 
Bolaget anses vara ett viktigt verktyg, tillsammans med kommunens markägande och 
planmonopol, för att påverka bostadsbyggandet i kommunen (Södertälje kommun, 
2018). Telge Bostäder hade 2017 ett åtagande att producera 150 bostäder per år i 
genomsnitt (Södertälje kommun, personlig kommunikation, 8 maj, 2018). 
Södertälje kommun har, som tidigare nämnts i 4.2 Bostadsförsörjningsmål, ett mål att 
färdigställa 1000 bostäder per år i genomsnitt vilket ska, enligt Södertälje kommun 
(2018, s. 20) kunna nås  
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“Genom en bra dialog med byggherrar och fastighetsägare samt genom planläggning och 
markanvisningar . . .”  

Täby och Nacka 

Täby och Nacka kommun har, som tidigare nämnts, inget allmännyttigt kommunalt 
bostadsbolag (Täby kommun, 2018; Nacka kommun, 2018). Täby kommun anger 
att detta är ett politiskt ställningstagande, liksom det var för Nacka kommun då de 
valde att sälja av det tidigare kommunala bostadsbolaget Nackahem (Täby kommun, 
2018; Nacka kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2018).  

Både Täby och Nacka kommun anger att istället för att ha ett kommunalt 
allmännyttigt bostadsbolag arbetar de för att nå ett förtroendefullt samarbete med 
byggherrar, privata fastighetsägare och marknaden (Täby kommun, 2018; Nacka 
kommun, 2018). Täby kommun (personlig kommunikation, 3 maj, 2018) anger att 
de försöker bygga långa och seriösa relationer med byggherrar för att förstå deras 
spelregler och villkor. Täby kommun (2018, s. 2) anger också att  

“Täby kommun har en god och ständigt pågående dialog med fastighetsägare och byggherrar 
. . .” 

Sammantaget anger både Täby och Nacka kommun att de förlitar sig på externa 
byggherrars intresse att producera bostäder (Täby kommun, personlig 
kommunikation, 3 maj, 2018; Nacka kommun, personlig kommunikation, 12 april, 
2018).   

4.4 Byggherrars intresse 

Som framgått i avsnitt 4.3 Behovet av byggherrar är byggherrars intresse av att 
exploatera och producera bostäder en avgörande faktor för att kommunerna ska nå 
sina uppsatta mål gällande antal nyproducerade bostäder, oavsett om kommunen har 
ett kommunalt bostadsbolag eller inte.  
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Gävle 

Gävle kommun (personlig kommunikation, 20 april, 2018) berättar att 
bostadsbyggandet har ökat väsentligt från en låg nivå. Vidare berättar de att intresset 
ökar och fler intressenter, byggherrar, tillkommit de senaste åren (Gävle kommun, 
personlig kommunikation, 20 april, 2018). Gävle kommun (personlig 
kommunikation, 20 april, 2018) kan inte heller påstå att de märkt något minskat 
intresse från byggherrar sedan det uppdagats om avtagande prisutveckling på 
bostadsmarknaden hösten 2017. Fortsättningsvis berättar de att det förmodligen 
beror på att kommunen har en fortsatt bra befolkningsökning, sjunkande 
arbetslöshet samt att Gävle kommun ligger bra till geografiskt och att pendlingen 
ökar. Kommunen upplever dock en förskjutning bland upplåtelseformer. Tidigare 
har det varit hög produktion av bostadsrätter men det går mer mot hyresrätter 
numera - intresset att producera bostäder är dock fortfarande högt (Gävle kommun, 
personlig kommunikation, 20 april, 2018), se Tabell 3. I kommunens ytterområden 
bedöms efterfrågan av bostäder vara låg på grund av relativt höga priser vilket 
bedöms leda till ett lågt intresse från byggherrar eftersom de har sämre möjligheter 
till god projektekonomi - “Här behövs en låg produktionskostnad för att byggnation 
ska komma till stånd . . .” (Gävle kommun, 2018, s. 40).  

Täby 

Täby kommun har upplevt och upplever fortfarande ett högt intresse från 
byggherrar att producera nya bostäder. De senaste 4-5 åren har det varit ett “väldigt, 
väldigt hett” intresse att producera bostäder i kommunen. Täby kommun förklarar 
vidare att prisstegringen vittnar om att den heta situationen inte har varit helt bra. 
De förklarar att en jämnare och något “tråkigare” utveckling skulle göra planeringen 
lättare och därmed underlätta bostadsförsörjningen långsiktigt. (Täby kommun, 
personlig kommunikation, 3 maj, 2018) 

Täby kommun anger att byggherrar har upplevt svårigheter med att sälja sina 
bostäder samt att få bokningar av nya projekt. Det har också blivit tydligt att aktörer 
som är relativt nya på marknaden inte visar samma intresse längre som de gjorde för 
1-2 år sedan, mer väletablerade byggherrar ser dock mer långsiktigt och visar 
fortfarande ett stort intresse för kommunen. Även om Täby kommun fortfarande 
upplever ett stort intresse från byggherrar märker de, som Gävle kommun, av en 
förändring i intresset av olika upplåtelseformer. Tidigare har det varit mest 
intressant med bostadsrätter även i Täby kommun men nu visar byggherrarna ett 
större intresse för hyresrätter istället. Som nämns i avsnitt 4.2 Bostadsförsörjningsmål 
förväntas en betydligt större andel hyresrätter än det politiskt uppsatta målet om 15 
% hyresrätter av nyproducerade flerbostadshus. (Täby kommun, personlig 
kommunikation, 3 maj, 2018)  
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Täby kommun beskriver att det är främst i kommunens utkanter som det minskade 
intresset är tydligt. I de mer centrala delarna upplever Täby kommun fortfarande ett 
stort intresse. (Täby kommun, personlig kommunikation, 3 maj, 2018)  

Nacka 

I Nacka kommuns gällande översiktsplan anges att kommunen anses vara attraktiv 
och att många byggherrar är intresserade att av bygga i kommunen (Nacka kommun, 
2012). Nacka kommun (personlig kommunikation, 12 april, 2018) berättar att det 
har funnits ett stort intresse de senaste fem åren av att producera bostäder i 
kommunen - “Alla ville bygga överallt!” - intresset kulminerade dock för inte så 
länge sedan. Byggherrar ville ofta bygga mer bostäder än vad Nacka kommun ansåg 
vara lämpligt på den aktuella platsen, byggherrarna ville maximera ytan (Nacka 
kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2018). Vidare anser Nacka kommun 
att det stora intresset från byggherrar och deras initiativtagande har lett till en 
reaktiv planering innan den senaste översiktsplanen antogs med målet om 20 000 
bostäder. Efter hösten 2017, då intresset från byggherrar nådde en topp, upplever 
Nacka kommun en viss skillnad (personlig kommunikation, 12 april, 2018). De 
anger i intervjun att det inte är samma storslagenhet längre vad gäller 
initiativtagandet och propåer. Nacka kommun (personlig kommunikation, 12 april, 
2018) medger att det var lite väl uppskruvat förut men om intresset fortsätter sjunka 
kan det bli problem. Vidare berättar Nacka kommun att det finns en överplanering 
att om alla pågående projekt och initiativ räknas samman så är det över 30 000 
bostäder vilket betyder att ett visst minskat intresse inte skulle innebära en risk att 
inte kunna nå målet om 20 000 bostäder.  

Likt Gävle och Täby kommun har intresset för bostadsrätter i Nacka kommun varit 
helt dominerande över andra upplåtelseformer de senaste åren (Nacka kommun, 
personlig kommunikation, 12 april, 2018). Men precis som i Gävle och Täby anar 
Nacka kommun en viss omsvängning mot hyresrätter. Byggherrar vill fortfarande 
producera bostäder men några börjar inse att det börjar bli svårt att få ihop 
projektekonomin för bostadsrätter och avhopp från åtaganden har skett på grund av 
detta (Nacka kommun, personlig kommunikation, 12 april, 2018). Nacka kommun 
förklarar att även markpriserna har trissats upp vilket lett till att prisnivån inte känns 
säker längre. Det finns ett kommunalt intresse att markanvisa för att visa att 
kommunen välkomnar byggande men frågan om det är ekonomiskt vettigt för 
kommunen att markanvisa just nu har uppdagats (Nacka kommun, personlig 
kommunikation, 12 april, 2018).  
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Södertälje 

Södertälje kommun uppger även de, både under intervju och i 
bostadsförsörjningsdokument, att intresset från byggherrar har ökat successivt den 
senaste femårsperioden (Södertälje kommun, personlig kommunikation, 12 april, 
2018; Södertälje kommun, 2018). Kommunen upplever inte något minskat intresse 
det senaste halvåret och blir fortfarande kontaktad av intressenter ett par gånger per 
vecka (Södertälje kommun, personlig kommunikation, 27 april, 2018). Kommunen 
upplever inte att de “dragit öronen åt sig” vid initieringen av projekt och vid 
tecknande av föravtal (Södertälje kommun, personlig kommunikation, 12 april, 
2018). De upplever inte heller samma omsvängning av intresset för andra 
upplåtelseformer som beskrivs tidigare i detta avsnitt om de andra kommunerna. 
Södertälje kommun beskriver istället att intresset för Södertälje växer när intresset 
för mer Stockholmsnära kommuner minskar (Södertälje kommun, personlig 
kommunikation, 12 april, 2018). Södertälje kommun (personlig kommunikation, 
12 april, 2018) anger att de har en annan marknad och när bostadsmarknaden i mer 
Stockholmsnära kommuner börjar bli mättad med dyra bostadsrätter visar 
byggherrarna ett större intresse för Södertälje. Dels för att Södertälje ligger i 
ungefär samma område och byggherrarna kan använda samma personal och dels för 
att avkastningskraven blir lättare att uppnå i Södertälje kommun i och med bland 
annat lägre markpriser än i mer Stockholmsnära kommuner (Södertälje kommun, 
personlig kommunikation, 12 april, 2018).  

Som tidigare nämnts, i avsnitt 4.2 Bostadsförsörjningsmål, önskar Södertälje kommun 
fler bostadsrätter och äganderätter. Södertälje kommun (personlig kommunikation, 
12 april, 2018) anger att den kommunala efterfrågan av fler bostadsrätter kan göra 
kommunen mer attraktiv hos byggherrar som vill producera bostadsrätter när det 
börjar bli mer skakigt på marknaden. 

Nedan, i kapitel 5 Diskussion och 6 Slutsats, diskuteras detta resultat och utförd 
metod samt de slutsatser som uppdagats genom denna studie.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studien genom att analysera utförda metoder och det 
resultat som metoderna resulterade i.  

5.1 Metoddiskussion 

Urvalet av kommuner kunde ha varit mer konkret och centraliserats till 
Stockholmsregionen, men med hänsyn till den tid som stod till förfogande ansågs 
fyra kommuner räcka. 

Vid urval av Täby kommuns dokument valdes även deras fördjupade översiktsplan att 
analyseras. Grunden till det valet var att Täby kommuns översiktsplan var från år 
2010, medan den fördjupade översiktsplanen var från 2017 och därför till viss del 
kunde ses som mer tillförlitlig och aktuell.  

Det uppkom en del svårigheter att få tag på riktlinjerna för bostadsförsörjning, då de 
i vissa fall inte fanns tillgängliga på kommunernas hemsida. Då fick telefonkontakt 
tas med kommunen, som hade svårigheter att koppla vidare till ansvarig avdelning 
som tillhandahöll riktlinjerna för bostadsförsörjning, trots tydlig hänvisning. 
Samtliga riktlinjer för bostadsförsörjning var framtagna år 2018, vilket låg till grund 
till svårigheten att få tag i dem då de i två kommuner ännu inte var antagna utan 
under granskning. Processen att få tag i riktlinjerna var mycket tidskrävande, dock 
har det inte påverkat resultatet, av vad som kan bedömas. 

Andra svårigheter var att de tre översiktsplanerna för Stockholmskommunerna var 
antagna mellan år 2010 och 2013. Därför stod det ytterst lite, om ens någon, 
information om Sverigeförhandlingen då avtal först slöts år 2014. Då 
Sverigeförhandlingen varit essentiell för deras bostadsbyggnadsplaner kan det anses 
att översiktsplanerna borde innehållit mer information om den. Det hade varit 
underlättande, men inte avgörande då mycket information om det utvanns ur 
intervjuerna. 
Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen varierade stort i omfattning. Detta 
försvårade insamlingen av informationen, då det var önskvärt att få ett så homogent 
resultat som möjligt från samtliga kommuner. Information, såsom antal färdigställda 
bostäder ett specifikt år, var inte densamma som angivits i översiktsplanen i vissa fall 
vilket var vilseledande. Det försvårade analysen eftersom det ibland var tidskrävande 
att reda ut vad som var korrekt. På grund av detta togs stöd från SCB. Om 
kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning hade varit mer omfattande och haft 
ett mer utförligt innehåll hade en analys av kommunernas översiktsplaner inte 
behövts. 
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Svårigheter som uppdagades inför klassificeringen var att kompletteringar som 
utlovats under intervjuerna inte erhölls. Vi upptäckte även vid den tematiska 
klassificeringen av intervjumaterialet att många frågor var överflödiga. Vissa frågor 
visade sig vara lite för generella och breda och gav väldigt skiftande svar. Färre och 
mer konkreta frågor med tydligare struktur hade gjort klassificeringen lättare och 
mindre tidskrävande. Bättre struktur i manuset med mer konkreta frågor hade också 
underlättat utförandet av intervjuerna och förmodligen gjort telefonintervjuer till 
ett mer användbart alternativ för att på så vis underlätta att intervjua fler personer 
per kommun. 

Om fler tjänstemän hade intervjuats på olika kommunala avdelningar hade 
säkerligen ännu mer utförliga svar kunnat erhållas och ett bredare resultat hade 
kunnat presenteras men med hänsyn till den tidsram som fanns prioriterades detta 
bort. 

Det var problematiskt att få tag på relevanta personer att intervjua. Kontakt togs 
med kommunerna för hänvisning till tjänstemän inom området. Kontaktuppgifter 
till tjänstemän erhölls men dessa var svåra att få kontakt med. Värt att nämna är 
också att transkriberingen av det inspelade intervjumaterialet var ett väldigt 
tidskrävande arbete men gav goda förutsättningar för den tematiska analysen av 
materialet. 

Kontakter med etablerade byggherrar inom de olika kommunerna hade också varit 
av intresse för att få deras perspektiv på rådande byggkonjunktur och utsikt för 
framtiden. Byggherrars tankar kring kommunernas bostadsförsörjningsmål och hur 
samarbetet upplevs för att uppnå dessa mål hade också varit intressant. Vi valde att 
enbart höra kommunernas uppfattning med hänsyn till tidsramen och 
examensarbetets omfattning.  

Med hänsyn till metodvalen känns studiens resultat trovärdigt. 

5.2 Resultatdiskussion 

Något som var oväntat var att samtliga kommuner förutspår en så pass stor 
befolkningsökning. I och med denna förutspådda befolkningsökning, som varit 
bekant för kommunerna de senaste åren, borde bostadsbyggandet redan ha kommit 
igång i betydligt större omfattning för att öka chansen att nå målen med antal nya 
bostäder till åren 2030/2035.  
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Gävle kommuns prognostiserade befolkningsökning ses som trovärdig på grund av 
den pågående urbaniseringen samt den ökande tillgängligheten till närliggande 
regioner och arbetsmarknader tack vare Sverigeförhandlingen. Täby och Nacka 
kommuns höga procentuella prognostiserade befolkningsökning kan tyckas vara 
svåruppnåelig på så kort tid men i och med Stockholmsregionens gemensamma 
bostadsmarknad och tack vare utbyggnaden av tunnelbana till Nacka samt 
Roslagsbanan för Täby får de båda kommunerna en starkare koppling till Stockholm 
City vilket gör dem båda mer tillgängliga och ännu mer attraktiva än de redan anses 
vara. Södertälje kommun förutspår en procentuellt lägre befolkningstillväxt än de 
övriga kommunerna i denna studie. Till det prognostiserade befolkningsantalet 108 
000 invånare år 2030 bör tilläggas att kommunens befolkningsantal vid årsskiftet 
2017/2018 var större än vad prognosen för 2019 visade. Det är alltså högst troligt 
att befolkningsmängden år 2030 överstiger den prognostiserade siffran 108 000 
invånare vilket skulle medföra ett ännu större behov av fler bostäder. 

Kommunerna behöver göra en markant ökning av sitt årliga färdigställande av 
bostäder jämfört med vad som producerats under 2016 och 2017. Statistiken visar 
dock en stegrande trend i tre av de fyra kommunerna, se Tabell 1. Gävle, Täby och 
Nacka kommun behöver ungefär dubbla sitt färdigställande av bostäder medan 
Södertälje kommun behöver öka sitt årliga färdigställande av bostäder betydligt mer 
än de andra kommunerna utifrån statistik jämfört med kommunernas målsättningar. 
Det uppdämda behovet av bostäder som skapats är dock en bra förutsättning för 
gynnsamt bostadsbyggande kommande år eftersom det redan i dagsläget finns en 
konkret efterfrågan på bostäder. 

De stora produktionsåtagandena som Täby, Nacka och Södertälje kommun har 
avtalat om påtvingar en hög produktionstakt. Risker med ett så pass intensivt 
byggande av bostäder kan vara att kommunala utbyggnader och uppgraderingar av 
bland annat infrastruktur och VA blir lidande. Sådan planering bör därför ske innan 
eller parallellt med bostadsbyggandet så hållbar utveckling säkerställs. I och med att 
Gävle kommun inte har några liknande åtaganden kan de själv råda över hur mycket 
bostäder de vill producera.  
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Täby och Nacka kommun bedöms inte vara i behov av ett kommunalt bostadsbolag 
eftersom de ses som mycket attraktiva kommuner där det visats ett överflödigt 
intresse från byggherrar att producera bostäder. Däremot om bostadsmarknadens 
priser fortsätter i en nedåtgående trend kan det bli problematiskt. Då lägre 
avkastningsmöjligheter resulterar i ett färre antal byggherrar som vill producera 
bostäder, något som redogörs i Lind och Lundströms studie, se avsnitt 2.9 Tidigare 
forskning avseende bostadsbyggande. Det är troligtvis det som redan skett i och med det 
ökade intresset för hyresrätter istället för bostadsrätter, då byggherrarna ser det som 
ett mer lönsamt alternativ. Skulle priserna sjunka ytterligare kommer byggherrarna 
inte se det som ekonomiskt hållbart och antalet investerare på bostadsmarknaden 
skulle minska ytterligare. Vid en sådan situation har Gävle och Södertälje kommun 
lättare att nå målen om antalet nya bostäder genom de kommunala bostadsbolagen.  

Vad gäller kommunernas mål gällande fördelningen av upplåtelseformer anses 
Gävles mål om att bibehålla befintlig fördelning som problematisk i och med att 
byggherrars intresse upplevs förskjutet mot hyresrätter. Dessutom har AB 
Gavlegårdarna åtagit sig att producera 200 bostäder per år, vilket innebär ännu mer 
hyresrätter vilket strider mot kommunens mål gällande fördelning av 
upplåtelseformer. Om intresset för hyresrätter fortsätter att dominera kan Gävle 
kommun istället bli tvungna att styra upplåtelseformen i genomförandeavtalen för 
att uppnå önskad andel bostadsrätter. I Stockholmskommunerna Täby och Nacka har 
det förskjutna intresset motsatt effekt. Båda kommunerna har tidigare haft problem 
att få hyresrätter producerade och har behövt styra detta genom genomförandeavtal 
eller genom tomträttsupplåtelser för att uppnå önskad andel. Som intresset har sett 
ut senaste tiden anser vi inte att det bör vara problematiskt för Täby och Nacka 
kommun att få den fördelning av upplåtelseformer som önskas. Dessutom har Nacka 
kommun en stor markreserv varpå 45 % av det planerade bostadsbyggandet 
förväntas att ske vilket gör att de har ytterligare förutsättningar för att styra 
upplåtelseformen. I den tidigare studien utförd av Gustafsson, se avsnitt 2.9 Tidigare 
forskning avseende bostadsbyggande, anses det även där att det är enklast att leva upp till 
målen gällande upplåtelseformer när markanvisning sker. Trots att intresset för 
Södertälje kommun anges vara i motsatt riktning är även deras utveckling i enlighet 
med kommunens intresse - dels utifrån vad som färdigställts de senaste åren, se 
Tabell 6, och dels av fortsatt förväntat intresse av byggherrar gällande 
upplåtelseform.  
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Något som blir problematiskt för Södertälje kommun är att de vill att deras 
bostadsbolag Telge Bostäder ska behålla sin andel på bostadsmarknaden vilket 
medför att de bör producera ca 250 bostadslägenheter per år istället för deras 
tidigare åtagande om 150 hyresrätter per år. I och med att Telge Bostäder enbart 
producerar hyresrätter i en situation där Södertälje kommun är i stort behov av fler 
bostadsrätter och äganderätter blir detta ett motstridande intresse. Genom god 
dialog med byggherrar samt viss reglering av upplåtelseformer genom 
markanvisning, anses Södertäljes målsättning vara genomförbar tack vare att 
kommunens planerade bostadsbyggande sker på kommunalägd mark till två 
tredjedelar.  

För att möjliggöra för kommunerna att lättare kunna uppnå den andel av 
bostadsrätter som önskas kan en lagändring av AKBL, som tillåter kommunala 
bostadsbolag att även producera bostadsrätter, motiveras. 

Bortsett från anledningen att upplåta tomträtt för att styra upplåtelseform, kan en 
annan anledning vara att kommunen är i behov av intäkten som markförsäljning 
medför vilket underlättar finansiering av andra samhällsbyggnadsprojekt samt att 
amortera skulder. 

Vid eventuellt fortsatt minskat intresse från byggherrar, främst gällande produktion 
av bostadsrätter, kan det bli aktuellt för kommunerna att arbeta fram en strategi för 
att lyckas hålla nere markpriserna inom kommunen för att underlätta byggherrars 
projektekonomi och därmed främja produktion. 

Sammantaget kan sägas att samtliga kommuner som undersökts i denna studie har 
stora utmaningar framför sig.  

Tydliga skillnader finns mellan kommunerna vad gäller förutsättningarna för att 
kunna nå målen. Dels om kommunen har ett allmännyttigt bostadsbolag eller inte 
och dels vilka upplåtelseformer som kommunerna anser sig vara i behov av. Ett 
bostadsbolag är ett värdefullt verktyg för att kunna uppnå bostadsförsörjningsmålen.  

Ointresserade byggherrar och oförmåga att producera bostäder verkar inte vara ett 
problem, åtminstone inte i dagsläget. Att upprätthålla den blandning av 
upplåtelseformer som kommunerna innehar och önskar inneha i framtiden är dock 
en målsättning som kan behöva jämkas. Hur kommunerna ska lyckas öka 
produktionstakten, vilket krävs för att uppnå de högt uppsatta målen gällande antal 
färdigställande nyproducerade bostäder per år, är en viktig fråga. 
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Fokus bör ligga på planeringsarbetet, exempelvis att bygga upp en planbank så 
arbetet med detaljplaner effektiviseras. Som framgår av Olander och Landins studie, 
se avsnitt 2.9 Tidigare forskning avseende bostadsbyggande, ser byggherrar exploatering 
som osäker på grund av den utdragna process bostadsbyggandet innebär idag. 
Genom att ha en god planbank bör intressenters idéer kunna realiseras snabbare. 
Fler byggherrar bör då bli villiga att exploatera och därmed bör kommunerna kunna 
uppnå bostadsförsörjningsmålen. 
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6 Slutsats 

Avslutningsvis presenteras i detta avsnitt de slutsatser som uppdagats genom denna 
studie utifrån frågeställningarna. 
 

Hur ser kommunernas förutsättningar ut för att nå de uppsatta bostadsförsörjningsmålen om 
byggande av nya bostäder? 

Kommunerna anses ha goda förutsättningar för att nå målen i och med ett fortsatt 
ökande bostadsbyggande och att kommunerna har en stor markreserv som är ett 
viktigt verktyg för att själva kunna påverka kommunens utveckling. 
Sverigeförhandlingen samt utbyggnad av tunnelbana kommer göra samtliga 
kommuner mer lättillgängliga och attraktiva vilket kommer gynna 
befolkningstillväxt och innebära ett ökat behov av bostäder vilket i sin tur bör 
fortsätta att locka byggherrar till kommunerna. Trots detta kommer det innebära 
stora utmaningar kommande år för kommunerna att lyckas uppnå den 
byggnationstakt som kommer krävas.  
 

Hur upplever kommunerna byggherrars intresse att exploatera vid förändringar i efterfrågan på 
bostadsmarknaden? 

Kommunerna upplever fortfarande ett stort intresse från byggherrar. Gävle, Täby 
och Nacka kommun upplever dock ett något minskat intresse samt en förskjutning 
av intresset vad gäller upplåtelseformer. Det är tydligt att intresset har gått från 
bostadsrätter till hyresrätter. Samtidigt upplever Södertälje kommun ett ökande 
intresse, både generellt och på bostadsrätter i och med att bostadsmarknaden börjar 
bli mättad i andra Stockholmskommuner. 
 

Skiljer det sig mellan kommunerna och i så fall hur?  

Många likheter finns mellan kommunerna men även en del skillnader. Samtliga 
kommuner måste lyckas öka sin produktionstakt markant för att kunna nå de 
uppsatta målen.  

Samtliga kommuner märker också av en förändring vad gäller byggherrars intresse 
att producera bostäder, dock på olika sätt. Som nämns ovan upplever Gävle, Täby 
och Nacka kommun en förskjutning av intresset från bostadsrätter till hyresrätter 
medan Södertälje kommun fortfarande upplever ett ökande intresse och en motsatt 
förskjutning från hyresrätter till bostadsrätter.  

Förmågan att själva kunna producera bostäder skiljer sig markant mellan de 
kommuner som har ett kommunalt bostadsbolag och de kommuner som inte har. 
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6.1 Förslag på framtida studier 

En liknande studie över Stockholmsregionen kommuner hade kunnat göras. Den han 
kunnat kartlägga tydliga skillnader mellan kommunerna, så som varför vissa 
kommuner expanderar mer än andra. Studien hade även kunnat tydliggöra vilka 
kommuner som egentligen ingår i samma gemensamma bostadsmarknad. I en sådan 
studie hade Länsstyrelsen perspektiv kunnat beaktas, då de granskar samtliga 
kommuners riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Något som även skulle varit av intresse är att göra en studie över etablerade 
byggherrars perspektiv utifrån byggkonjunkturer gentemot kommuners 
bostadsförsörjningsmål. Genom en sådan studie hade det även kunnat framkomma 
vad specifikt som avgör att en byggherre upplåter bostäder i viss upplåtelseform på 
viss plats. 

I samband med lagändringen i bostadsförsörjningslagen ska kommunerna upprätta 
ett separat dokument för kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Därför hade 
en kvantitativ studie kunnat göras över hur många av Sveriges samtliga kommuner 
det är som har tagit fram separata riktlinjer. Genom en sådan studie hade även 
lagens effekt framgått. 

Avslutningsvis hade det setts som intressant att göra en flerfallstudie för 
bostadsförsörjningen i Sveriges storstäder - Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Därigenom hade skillnader samt likheter inom arbetet med bostadsförsörjning 
kunnat kartläggas och analyserats. 
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B1 

Bilaga 1 

1) Vilken är din yrkesroll och vilken befattning har du inom kommunen? 
a) Hur länge har du varit verksam inom detta? 
b) Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift/uppdrag? 

2) Hur ser relationen ut med byggherrar vid bostadsförsörjning? 
3) 1 januari 2014 utvecklades lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar med bl.a. vad 

kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning måste innehålla.  
a) Vad innebar denna lagändring för er? 

4) När ni tar fram en bostadsförsörjningsplan eller motsvarande dokument,  
a) hålls redan då i det stadiet en dialog med byggherrar om genomförandet av målen? 

i) Tecknas exploaterings-/markanvisningsavtal i ett tidigt skede för att säkra målet med 
antal bostäder enligt bostadsförsörjningsplanen?  

5) Hur många exploaterings-/markanvisningsavtal tecknar kommunen årligen i normalfallet? 
a) Påverkas andelen exploaterings-/markanvisningsavtal av förhållanden på 

bostadsmarknaden och byggkonjunkturer? 
6) Förlitar ni er på intresse från utomstående byggherrar för att nå era mål vad gäller antalet 

nyproducerade bostäder? 
7) Hur upplever ni att byggherrars intresse har varit de senaste fem åren av att producera 

bostäder? 
a) Vilken typ av boendeform har varit av största intresse hos byggherrarna att producera? 

i) Motsvarar detta intresse kommunens behov? 
8) Upplever ni ett minskat intresse från byggherrar sedan det uppdagats att prisutvecklingen på 

framförallt bostadsrätter har avtagit?  
9) Håller ni er uppdaterade på byggkonjunktursprognoser? 

a) Planerar ni er bostadsförsörjning efter dessa prognoser på något sätt? 
10) Hur väl förberedda anser ni er vara för ett minskat intresse från byggherrar? 
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Bilaga 2 

Gävle 

1) I er senast antagna översiktsplan (2018) skriver ni att det har byggts alldeles för lite bostäder de 
senaste åren i Gävle kommun och att få igång bostadsbyggandet anses vara en av de närmaste 
årens största utmaningar. 
a) Är bristande intresse från byggherrar en bidragande faktor till att närmaste årens 

bostadsbyggande anses vara en stor utmaning? 
2) Ni skriver i Riktlinjer för bostadsförsörjningen... att Gävle kommun har en markreserv med 

omfattande och varierande sammansättning vilket är ett viktigt verktyg för 
bostadsförsörjningen. 
a) Hur mycket behöver ni utnyttja denna förhandlingsposition för att producera den 

boendeform ni önskar genom markanvisning?  
3) Om byggherrar inte visar något intresse av att bygga bostäder i kommunen,  

a) kan ni då förlita er på det kommunala bostadsbolagets kapacitet för att uppnå de uppsatta 
mål vad gäller antal nyproducerade bostäder? 

b) Behöver det kommunala bostadsbolaget ta ett större ansvar? 
4) I dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjningen... framgår att ett bidrag ska införas för att 

stimulera fler byggherrar och fastighetsägare att bygga bostäder för äldre s.k. 
trygghetsboenden.  
a) Finns det även behov av att stimulera byggherrar på liknande sätt för andra typer av 

boendeformer? 
 

Södertälje 

1) Hur många invånare har Södertälje kommun 2018?  
2) Enligt dokumentet Utbyggnadsstrategi (samrådsversion) hade ni inför 2017 en betydligt större 

befolkningsmängd än vad som förutspåddes i ÖP 2013.  
a) ÖP: 2019 = 92 000 invånare. Utbyggnadsstrategi: 16/17 = 95 000 invånare) 
b) Var de uppsatta målen för antal nya bostäder i ÖP:n tillräckliga för att tillgodose denna 

befolkningsökning? 
3) Ni anger i er ÖP från 2013 att ni räknade med att producera i snitt 925 bostäder årligen fram 

till 2020. 
a) Ligger ni fas med detta mål? 
b) Var målet tillräckligt? 

4) Ni nämner i er ÖP att stor andel av Södertäljes befolkning har en låg betalningsförmåga och att 
det därför är en viktig utmaning för kommunen att öka utbudet av billigare bostäder. 
a) Gäller detta främst hyresrätter där kommunen kan vara med och påverka hyresnivåerna? 
b) Hur upplever ni samarbetet med byggherrar för att uppnå detta? 
c) Ligger stort fokus på det kommunala bostadsbolaget för att möta denna efterfrågan? 

5) I ÖP:n nämns att bostadsbyggandet var väldigt lågt de senaste tio åren innan ÖP:n antogs 
(2003-2013) pga. bl.a. lågkonjunktur, svårigheter att få långivare, hårdare lånevillkor samt 
höga produktionskostnader. 
a) Har prisstegringen på bostadsmarknaden de senaste åren möjliggjort produktion av 

bostäder? 
i) Givmildare långivning?  
ii) Ökat investeringsintresse från byggherrar? 
iii) Relativt lägre produktionskostnader 

6) I Utbyggnadsstrategin nämns att en stor befolkningstillväxt krävt stora investeringar vilket har 
resulterat i en stor låneskuld. 
a) Begränsar denna låneskuld möjligheten att finansiera nya bostadsbyggnadsprojekt? 

7) Ni nämner i Utbyggnadsstrategin att ni skrivit avtal med Sverigeförhandlingen om ostlänken - ett 
åtagande att möjliggöra 15 300 bostäder inom Södertälje tätort. 
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a) Vad innebär detta avtal för era bostadsförsörjningsmål? 
i) Underlättar/försvårar? 
ii) Ekonomiskt stöd? 

8) Ni nämner i Utbyggnadsstrategin att utbyggnadstakten i kommunen påverkas av konjunkturen 
och marknadsförutsättningar. 
a) Hur upplever ni byggkonjunkturen idag, efter toppen 2017? 

9) I Utbyggnadsstrategin beskriver ni att för att skapa ett marknadstryck i vissa stadsdelar kan 
kommunen behöva driva på utvecklingen för att skapa attraktiva miljöer. “Bra skolor, trygga 
offentliga miljöer och parker bidrar till att skapa populära stadsdelar där det är lockande för 
marknaden att bygga nya bostäder av hög kvalitet”. 
a) Tecknas genomförandeavtal eller intentionsavtal med byggherrar där kommunen åtar sig 

att säkerställa vissa kvalitetsnivåer i det aktuella området? 
10) Hur bedömer ni att efterfrågan ser ut på hyresrätter jämfört med bostadsrätter? 
11) Hur kommer de planerade bostadsbyggandet av flerbostadshus vara fördelat på hyres-

/bostadsrätter? 
12) Producerar Telge Bostäder enbart hyresrätter? 
13) Om byggherrar inte visar något intresse av att bygga bostäder i kommunen, 

a) kan ni då förlita er på ert kommunala bostadsbolags kapacitet för att uppnå de uppsatta mål 
för antal bostäder? 

 

Nacka 

1) I er senast antagna ÖP från 2012 skriver ni att behovet av bostäder påverkas av konjunkturen. 
a) På vilket sätt menar ni att behovet påverkas? 
b) Förändras efterfrågan på olika typer av boendeformer? 

2) I dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjning står angivet att ni planerar för 20 000 bostäder till 
år 2030. Av dessa planeras 3000 hyresrätter på kommunägd mark genom anvisning och 
ytterligare 1000-2000 hyresrätter på icke-kommunalägd mark. 
a) Bedömer ni att dessa siffror är tillräckliga för att täcka behovet av hyresrätter? 
b) Behöver fler hyresrätter produceras på icke-kommunalägd mark? 

3) I dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjning beskriver ni att ni kommer ha ett stort behov av 
flytta-hemifrån-hyresrätter till rimliga priser. I Sveriges Byggindustriers senaste 
byggkonjunkturraport står beskrivet att relativt höga markpriser i förhållande till rådande 
hyresnivåer kan göra det svårt att få ihop kalkylen för nyproduktion av hyresrätter. 
a) Är det svårt att hitta intresse hos byggherrar att producera hyresrätter? 
b) Finns behov av något slags hjälpmedel, ex. ekonomiskt bidrag till byggbolag, för att få 

önskat antal hyresrätter byggda till rimliga hyresnivåer? 
4) Enligt lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar (7§) ska en kommun anordna 

bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. Detta kan göras 
gemensamt för flera kommuner. Enligt uppgift har inte ni någon egen kommunal 
bostadsförmedling. 
a) Är detta något ni har eller tror att ni kommer att ha behov av i framtiden för att lättare 

kunna nå era mål för antal bostäder? 
 

Täby 

1) I den bostadsförsörjningsplan för 2018-2027 som ingår i er verksamhetsplan från 2018 framgår 
att ni har stark tillväxt och kontinuerlig befolkningsökning. 
a) Anser ni er vara förberedda för denna befolkningsökning planeringsmässigt? 

2) I den bostadsförsörjningsplanen skriver ni att marknadsförutsättningar ska finnas för produktionen så 
att byggherrar fattar beslut om investering och byggnation.  
a) Vad menar ni med detta? Utveckla gärna!  

3) Ni planerar för en ganska liten andel nya hyresrätter, 15 % av de nyproducerade 
flerbostadshusen (som utgör 90 % av nyproducerade bostäder). 
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a) Utifrån marknadsläget idag med en prognos om lägre efterfrågan på nyproducerade 
bostadsrätter till rådande prisnivå, anser ni er beredda på att möta en eventuellt större 
efterfrågan på hyresrätter? 

4) Hur omfattande är kommunens markreserv? 
a) Anser ni er vara i en god förhandlingsposition vad gäller upplåtelseformer på bostäder 

genom markanvisning? 
b) Vid markanvisning, säljs marken eller upplåts tomträtt för att kommunen fortfarande ska 

kunna styra upplåtelseformen? 
5) Det framgår att Täby kommun inte har några egenägda hyresbostäder och därmed ingen 

kommunal bostadskö. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (7 §) ska en 
kommun anordna bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. Detta 
kan göras gemensamt för flera kommuner. 

6) Är detta något ni har behov av eller bedömer att ni kommer ha behov av i framtiden? 
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Bilaga 3 

Hej! 

Mitt namn är Joel Liene, och tillsammans med Jonas Jansson läser jag 
Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle. Då vi 
läser sista terminen har vi nu påbörjat vårt examensarbete på 15 hp. Som examensarbete 
kommer vi skriva en kandidatuppsats i lantmäteriteknik där vårt ämne kommer handla om 
utvalda kommuners bostadsförsörjning. Examensarbetet har som syfte att utforska hur 
olika kommuners bostadsförsörjning skiljer sig åt genom en fallstudie och hur kommuner 
håller sina bostadsförsörjningsmål vid ett eventuellt minskat intresse från byggherrar. 

För att besvara våra frågor kommer vi att använda oss av intervjuer, där vi helt enkelt 
intervjuar en person med lämplig yrkesroll från t.ex. kommunernas Plan- eller 
Exploateringsenhet. Genom intervjufrågorna vill vi kunna få en djupare kunskap om 
kommunernas exploateringsprocess, hantering av bostadsförsörjningsfrågor, framtida mål 
och hur kommunerna har agerat tidigare år. Deltagandet i intervjun är såklart frivilligt och 
de uppgifter som samlas in ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Efter 
sammanställd intervju kommer intervjupersonen få möjlighet att kommentera materialet 
innan vi går vidare med det. Det insamlade materialet kommer endast att användas i 
forskningsändamål, vilket i det här fallet är vår kandidatsuppsats. Efter godkänd uppsats 
kommer den att publiceras i ett system för internet-publicering av uppsatser via Högskolan 
i Gävles bibliotek. 

Hör gärna av er till någon av oss om ni har några frågor; 

Joel Liene   Jonas Jansson 
xxxxxxxx@student.hig.se  xxxxxxxx@student.hig.se 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 
Joel Liene och Jonas Jansson 

Akademin för teknik och miljö  
Högskolan i Gävle 
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Bilaga 4 

Medgivandeblankett 

Intervjuns syfte är att få en förståelse för hur kommunen ska nå sina uppsatta mål vad gäller 
antalet nyproducerade bostäder.  

Oredigerat material kommer enbart behandlas av Jonas Jansson och Joel Liene. 
Återkoppling efter sammanställt material kommer ske för att försäkra oss, Jonas Jansson 
och Joel Liene, och er om att informationen är korrekt tolkad.  

Det slutliga resultatet av studien kommer sedan publiceras som en kandidatuppsats i juni 
2018 på portalen DiVA och kommer kunna erhållas av författarna, av Högskolan i Gävle 
eller från www.diva-portal.org. 

I resultatet kommer enbart kommunens namn att nämnas. Intervjupersonens namn och 
kontaktuppgifter kommer inte finnas med i kandidatuppsatsen eller delas vidare efter att 
studien slutförts.  

Jag ger mitt samtycke till ljudinspelning 

Jag ger inte mitt samtycke till ljudinspelning 

_________________________ _________________________ 
Underskrift  Telefonnummer 

_________________________ _________________________ 
Namnförtydligande  Ort och datum 

Kontakt: 
Jonas Jansson  Joel Liene 
07x xxxxxxx  07x xxxxxxx 
xxxxxxxxxx@hotmail.com xxxxxxxxxx@outlook.com 

Högskolan i Gävle 
026 - 64 85 00 
Kungsbäcksvägen 47 
802 67 Gävle 

  

mailto:p.jonas.jansson@hotmail.com
mailto:joel.liene@outlook.com
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Bilaga 5 

Respondent 1: 
Nacka kommun Översiktsplanerare  Enheten för strategisk stadsutveckling 

Respondent 2: 
Södertälje kommun  Samhällsbyggnadsstrateg Stab/Samhällsbyggnadskontoret 

Respondent 3: 
Gävle kommun Analytiker Kommunledningskontoret 

Respondent 4:  
Täby kommun Exploateringsstrateg Samhällsutvecklingskontoret 

Respondent 5:  
Täby kommun Plan- och exploateringschef Samhällsutvecklingskontoret 
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