Sammanfattning av deltagarnas förslag till åtgärder och rollfördelning
Åtgärd/insats?

Vem/vilka äger
frågan?

Vem gör vad?

Ta fram plan för bostadsförsörjning/
boendeplanering i BRED dialog

Kommunen

Byggbranschen och fastighetsägare tar
fram strategi förökat bostadsbyggande
Inrätta finsk modell för
finansiering/bostadsgaranti (se referat fr
Jörgen Lithander)
Förenkla detaljplaneprocessen
Pressa byggkostnaderna genom
effektivare upphandling och ökad
konkurrens inom byggbranschen

Näringen och
finansiärer
Regering/riksdag

Kommunen bjuder in till bred
samverkan som även inkluderar
finansiärer och byggare
Branschens organisation,
fastighetsägare mfl.

Skapa ett nytt finansieringssystem för
bostäder utifrån hela Sveriges
förutsättningar. Statlig stimulans
behövs. Rot‐avdrag och momsbefrielse
för hyreshus.
Investera i kommunikationer i vid och
kreativ bemärkelse, kollektivtrafik/
pendling, bredband etc. Inför
reseavdrag.
Stimulera byggande av hyresrätter, ge
denna upplåtelseform samma
ekonomiska villkor som andra typer av
bostäder
Koppla samman kommunal
boendestrategi med lokal
utvecklingsstrategi

Riksdag och
regering, banker

Underlätta ändringar av detaljplaner så
att fritidshus enklare kan omvandlas till
helårsbostäder
Skapa sociala mötesplatser för
meningsfull fritid
Utmana sektoriseringen ‐ integrera
näringslivsplanering i bostadsbyggande
och fysisk planering
Minska kostnader för byggmaterial
genom ökad konkurrens (global)
Säkra tillgången tillbyggbar mark i olika
områden
Utveckla och stimulera produktionen av
nya A‐lägen

Stat, Lst, kommun
Kommuner i
samverkan,
byggföretag

Stat, region,
kommun

Politiker och tjänstemän
Kommunerna,
Hyresgästförening, villaägarnas
riksförbund, konkurrensverk,
politiker
Bostadsministern bör initiera
utredningen. Riksdagen tar beslut.

Region, stat & (kommun)

Stat

Kommunen genom
invånarna inkl
delårsboende samt
företag
Staten

Kommunledningen

Alla invånare;
föreningar,
näringsliv.
Regeringskansliet,
ansvarskommittén,
alla nivåer
Regeringen,
branschorgan,
enskilda företag
Kommunen,
byggherrar
Kommunen

Kommunen skapar
förutsättningarna

Regering/Riksdag

Regeringen, alla nivåer

Regeringen, branschen

Kommunen, byggherrar
Kommunen
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Utnyttja LIS
Säkra tillgången till allmän service

Anta konsumentperspektivet, skaffa
kunskap om efterfrågan kopplad till
betalningsvilja (modell för enkät bör tas
fram)
Påverka attityder till boendets status

Fortsatt samarbete mellan kommunerna
för tillväxt och bibehållen attraktivitet i
området
Utveckla byggande och arkitektur för
byggnation på landsbygden
Sök bredare uppslutning i övergripande
planering för att minska
överklagningstid etc

Kommunen, Lst
Stat, region,
kommun. Enskilda
och föreningar
Kommunen i
samarbete med
exploatör

Kommunen, Lst
Stat, region, kommun, enskilda
och föreningar
Kommunen i samarbete med
exploatör

Entreprenörer som
Entreprenör
vill erbjuda ett
enklare, prisvärt
boende
Kommunledningarna Kommunerna

Byggherrar i
samarbete med
kommunen
Kommunen

Branschen i samarbete med
kommunen.
Kommunen
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