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Yttrande angående – Remiss från 
Finansdepartementet – Bygg och bo till lägre 
kostnad (SOU 2020:75) 
 

I kommunstyrelsen:  

 

Yttrandet 
 

SD står bakom förslaget till yttrande till finansdepartementet. 

Det är viktigt att värna om gestaltning. Det får inte finnas en motsättning mellan att bygga 
standardiserat och att bygga vackert i klassisk stil. 

SLK:s svar berör även gestaltning, vilket SD anser vara positivt 

” Kommunen har en skyldighet enligt PBL att bland annat främja en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse. Det framgår inte av utredningen hur väl dess förslag 
samverkar med politik för gestaltad livsmiljö samt det nationella miljökvalitetsmålet om 
God bebyggd miljö. Göteborgs Stad saknar även en konsekvensanalys kopplat till dessa 
nationella inriktningar och mål.” 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2021-05-17 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 4.1 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (12) 
  

   

Remiss från Finansdepartementet – Bygg och 
bo till lägre kostnad (SOU 2020:75) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över slutbetänkandet Bygg och bo till lägre kostnad (SOU 2020:75), i enlighet 
med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har den 20 januari 2021 översänt slutbetänkandet Bygg och bo till 
lägre kostnad (SOU 2020:75) för yttrande till Göteborgs Stad. Finansdepartementet 
önskar svar senast den 23 april. Staden har fått förlängd svarstid till den 10 maj, med 
möjlighet att översända kommunstyrelsens slutliga ställningstagande den 19 maj. 
Stadsledningskontoret översänder därför detta tjänsteutlåtande till Finansdepartementet på 
förhand. 

Syftet med betänkandet är att gynna en utveckling där lägre produktionskostnader 
återspeglas i boendekostnaderna och där företag med sådana affärsmodeller ges bättre 
förutsättningar att verka. Utredningen ser behov av att byggandet av seriebyggda 
flerbostadshus möjliggörs i större utsträckning. 

Utredningen föreslår att en ny möjlighet till planavvikelse vid bygglov införs i plan- och 
bygglagen. Förslaget innebär att bygglov får beviljas för seriebyggt flerbostadshus trots 
stridande mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen avser 
bebyggelsens omfattning, utformning eller placering och är nödvändig för att ett 
flerbostadshus ska kunna uppföras som ett seriebyggt hus. 

Stadsledningskontoret är positivt till utredningens ambitioner men anser att författnings-
förslagets utformning riskerar att inte nå målen om ökat bostadsbyggande och lägre 
boendekostnader. Stadsledningskontoret saknar ett antal aspekter i utredningen avseende 
kvalitet i den byggda miljön, den nationella politiken för gestaltad livsmiljö samt 
nationellt mål om god bebyggd miljö. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Författningsändringen innebär att byggnadsnämndens handläggning och bedömning blir 
mer omfattande för en ansökan om seriebyggda flerbostadshus jämfört med ett 
motsvarande traditionellt uppfört flerbostadshus. Handläggaren behöver göra en 
omfattande utredning för att avgöra om byggnaden uppfyller kriterierna för ett seriebyggt 
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hus och om avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan anses vara nödvändiga för att 
lov ska kunna beviljas. Detta innebär en ökad kostnad för byggnadsnämnden som 
behöver kompenseras genom en förändring av bygglovstaxan. 

Förslaget kan innebära positiva ekonomiska effekter för den enskilda invånaren och även 
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv om hemlösheten minskar. 

En eventuell risk med förslaget är att arkitektur och lokalbehov inte prioriteras i samma 
utsträckning vid seriellt byggande utifrån att boendekostnaderna ska hållas nere. Detta 
kan i sin tur få eventuella långsiktiga konsekvenser om områden inte ses som attraktiva 
och på lång sikt inte förvaltas väl, vilket kan leda till att nya socialt utsatta områden 
bildas eller att befintliga inte förbättras. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets 
miljöpåverkan. Det är viktigt att ett standardiserat byggande inte innebär lägre miljökrav i 
byggandet. Det finns dessutom stora möjligheter att höja miljökraven i ett standardiserat 
byggande för att bidra till en positiv utveckling av mer miljövänliga material och 
minskade utsläpp inom hela byggsektorn. 

Bedömning ur social dimension 
I det fall utredningens förslag leder till flexiblare detaljplaner, större förutsägbarhet i 
bygglovsprocessen och möjlighet till mer standardiserat byggande kommer mer 
kostnadseffektiv bostadsproduktion också leda till fler bostäder i Göteborg. Fler bostäder, 
jämnt fördelat i staden, som fler kan efterfråga är nödvändigt för att minska segregationen 
och öka den sociala hållbarheten. 

Den föreslagna författningsförändringen kan medföra att fler bostäder med överkomliga 
hyror planeras inom kommunen, vilket är positivt både på individnivå och för Göteborgs 
Stad i sin helhet. 

Samtidigt finns som sagt en eventuell risk med seriellt byggande att arkitektur och 
lokalbehov inte prioriteras i samma utsträckning, vilket kan leda till att områden inte ses 
som attraktiva och att den långsiktiga förvaltningen påverkas negativt. En sådan 
konsekvens kan leda till att det skapas nya socialt utsatta områden eller att befintliga inte 
förbättras. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av Bygg och bo till lägre kostnad (SOU 2020:75), samt 

författningsförslag 

2. Byggnadsnämndens protokollsutdrag, 2021-03-16 § 66 

3. Fastighetsnämndens protokollsutdrag, 2021-04-19 § 90 

4. Socialnämnden Sydvästs protokollsutdrag, 2021-03-31 § 86 

5. Förvaltnings AB Framtidens protokollsutdrag, 2021-03-30 § 14 

6. Förslag till yttrande till Finansdepartementet  

https://www.regeringen.se/4ae6b8/contentassets/96e40dc7c8394d07b864e688bc9b0e3e/bygg-och-bo-till-lagre-kostnad--forslag-for-battre-konkurrens-i-bostadsbyggandet-sou-202075.pdf
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Ärendet 
Finansdepartementet har den 20 januari 2021 översänt slutbetänkandet Bygg och bo till 
lägre kostnad (SOU 2020:75) för yttrande till Göteborgs Stad. Finansdepartementet 
önskar svar senast den 23 april. Stadsledningskontoret har med anledning av att få ärendet 
väl berett i staden begärt förlängd svarstid till den 19 maj. Finansdepartementet har givit 
staden förlängd svarstid till den 10 maj, under förutsättning att departementet får ta del av 
tjänsteutlåtandet och att kommunstyrelsens slutliga ställningstagande översänds. 
Stadsledningskontoret översänder därför detta tjänsteutlåtande till Finansdepartementet på 
förhand. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade i juni 2019 att tillkalla en särskild utredare med syfte att gynna en 
utveckling där lägre produktionskostnader återspeglas i boendekostnaderna och där 
företag med sådana affärsmodeller ges bättre förutsättningar att verka. Uppdraget bygger 
på tidigare statliga utredningar som har gjorts om konkurrensen på bostadsmarknaden och 
Konkurrensverkets uppföljande rapporter. Utredningen har även tagit särskild hänsyn till 
Statskontorets granskning av den kommunala markanvisningsprocessen utifrån 
konsekvenser för konkurrensen. Plan- och byggprocessen samt plan- och 
bygglagstiftningen har också utretts ett flertal gånger med syfte att förenkla och förbättra 
för bostadsbyggandet. Den senaste statliga utredningen inom detta fält, som Göteborgs 
Stad yttrade sig över är Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat (dnr. 
0459/20). 

Slutbetänkandet 
Utredningen har behandlat offentlig upphandling av bostadsbyggande, hur kommuners 
agerande i olika roller i bostadsbyggandet påverkar byggaktörers vilja att genomföra 
projekt och även frågan hur man kan reglera hyresnivåer på förhand. 

Utifrån utredningens syfte att gynna lägre produktionskostnader som återspeglas i 
boendekostnaderna, har utredningen valt att fokusera på flerbostadshus i det lägre 
kostnadssegmentet, som i väsentliga delar tas fram i standardiserade processer. 
Utredningen har också haft i uppgift att analysera vad kravet att de allmännyttiga 
bostadsföretagen ska tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) har inneburit för 
bostadsbyggandet. 

Utredningen pekar på att lägre produktionskostnader generellt leder till ökat 
bostadsbyggande samt att kostnadseffektivt byggande är centralt för en ökning av 
bostadsbyggandet. Förutsättningarna för att bygga bostäder till en lägre 
produktionskostnad genom att använda sig av standardiserade system, processer och 
arbetssätt behöver därför öka. 

Utredningen konstaterar vidare att låga produktionskostnader inte är en garanti för låga 
boendekostnader. Däremot är låga produktionskostnader en förutsättning för låga 
boendekostnader. Den metod som står till buds är att använda befintliga regler om 
presumtionshyra, varför utredningen inte kommer med några egna förslag. 
Presumtionshyra innebär att hyran är förhandlad på förhand vid nyproduktion av 
lägenheter. Presumtionshyra gäller i 15 år. 

Utredningen har studerat de ramavtalsupphandlingar som utförts av Sveriges 
Allmännytta. Utredningen konstaterar att ramavtalen medfört lägre kostnader, snabbare 
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processer och lägre hyra per bostadslägenhet. Kvadratmeterhyrorna har dock inte 
påverkats på samma sätt, eftersom de standardiserade bostäderna har varit mindre än 
andra bostäder. Utredningen konstaterar att sambandet mellan kostnaderna för att bygga 
och den hyra som blir resultatet generellt sett inte är särskilt tydligt. Enligt utredningen 
finns en företagsekonomisk nackdel för allmännyttan av att behöva tillämpa 
upphandlingsreglerna i LOU. 

Beträffande kommuners roll bedömer utredningen att de största hindren för ett 
standardiserat byggande inte finns i regelverken utan snarare i attityderna till ett sådant 
byggande. Utredningen anser att en framkomlig väg är ägardirektiv till kommunala bolag, 
utformning av villkor vid markanvisning och även flexibla detaljplaner. Utredningen ser 
även att kommunernas kontroll av tekniska egenskapskrav behöver bli mer enhetlig och 
förutsägbar när det gäller byggnader som tas fram i en standardiserad process. I denna del 
finns ett pågående arbete med tidigare lämnade författningsförslag, varför utredningen 
inte tar fram något förslag till ändrad lagstiftning i denna del. 

Utredningens författningsförslag 
För att hantera de hinder som kan föreligga i detaljplaner i form av exempelvis 
detaljerade utformningsbestämmelser, föreslår utredningen ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, som innebär ytterligare möjlighet att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b 
§ för åtgärder som strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser där 
avvikelsen avser ”bebyggelsens omfattning, utformning eller placering och är nödvändig 
för att ett flerbostadshus ska kunna uppföras som ett seriebyggt hus”, samt att 1 kap 4 § 
tillförs en ny definition om seriebyggt hus: ”byggnad som projekteras och uppförs på 
olika platser med på förhand begränsade variationsmöjligheter”. 

För att en byggnad ska definieras som ett seriebyggt hus krävs att minst ett annat hus med 
likartad utformning redan är uppfört på en annan plats. Det räcker inte att avsikten är att 
producera flera byggnader av samma typ för uppförande på olika platser. Sökande ska 
visa hur utformning och tekniska egenskapskrav är bestämda på förhand och vilka 
begränsade variationsmöjligheter som finns, till exempel för terränganpassning. Det är 
byggnadsnämnden som ska pröva och avgöra om det är fråga om ett seriebyggt hus enligt 
definitionen. 

De nya avvikelser som föreslås kunna medges ska fortsatt vara förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas syfte. Avvikelsen avser endast omfattning, utformning och 
placering och de delar av byggnaden som inte kan varieras utan att det krävs en 
anpassning med en unik projektering. Storleken begränsas av avvikelsens nödvändighet. I 
utredningens författningskommentar anges att vid bedömningen om avvikelsen är 
nödvändig ”ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och är beroende av 
planens syfte och vad som redan tidigare finns på platsen och i omgivningarna. Att 
avvikelsen ska vara nödvändig innebär även att avvikelsen inte kan tillåtas bli ett 
dominerande inslag”. 

Inkomna synpunkter från nämnder och bolag 
Stadsledningskontoret har underremitterat ärendet till och fått in yttranden från 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och Förvaltnings AB Framtiden. Socialnämnden 
Sydväst och nämnden för inköp och upphandling har fått remissen för kännedom och 
eventuellt yttrande, varav socialnämnden Sydväst har yttrat sig. 
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Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden är positiv till att stärka möjligheten och förutsättningarna för 
uppförande av serietillverkade byggnader och på så vis öka tillgången till bostäder till en 
lägre kostnad för hyresgäster enligt utredningens ambitioner. Men som förslaget är 
utformat riskerar det att inte nå målet utan bara bli ännu en bit i det lapptäcke som plan- 
och bygglagstiftningen utgör. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden bedömer att markanvisningar kan utformas på sådant sätt att 
möjligheten till standardiserat byggande tillgodoses. Att utforma en markanvisning med 
sådant byggande som ett krav är en annan fråga. Det kan finnas alternativa möjligheter att 
uppnå målet om lägre boendekostnader. 

Fastighetsnämnden anser att flexibla detaljplaner i vissa fall kan vara en möjlighet att 
underlätta en kostnadseffektiv bostadsproduktion. Det är dock viktigt att uppmärksamma 
risken för en planutformning som inte fullt ut tillgodoser de ekonomiska, tekniska och 
fastighetsrättsliga genomförandeaspekterna. Ett behov av ändring av en ny detaljplan på 
grund av brister i nämnda hänseenden, innebär en tidskostnad som påverkar 
produktionskostnaden. För exploatörernas del innebär flexibla detaljplaner en fördel 
genom minimerad planrisk avseende byggbarhet, åtaganden och risker i projektet. 
Exploatörerna får även möjlighet att påverka utformningen av detaljplanen innan den 
vinner laga kraft. För fastighetsnämndens del är ett sådant arbetssätt mer resurskrävande, 
vilket måste beaktas. 

Socialnämnden Sydväst 
Socialnämnden ställer sig positivt till betänkandet om förslaget innebär att det blir fler 
bostäder som byggs med låga boendekostnader. En farhåga är dock att lägre 
produktionskostnader kommer innebära sämre kvalitet på arkitektur och inte tillräcklig 
anpassning till lokala behov utifrån sociala faktorer. 

Förvaltnings AB Framtiden 
Framtidens bedömning är att de förslag och rekommendationer som lämnas endast i 
begränsad omfattning påverkar såväl bolagets möjlighet att bygga med lägre 
produktionskostnader som konkurrensen i bostadsbyggandet. 

Framtiden anser att författningsförslaget är i rätt riktning för att möjliggöra mer 
konceptuellt byggande men att det bör formuleras tydligare i att kommunen ska ha en 
skyldighet att vid bygglovsprövning överväga planavvikelse som medger seriellt och 
konceptuellt byggande. Av författningskommentarer med mera bör tydligt framgå att 
lagstiftarens intention är att möjliggöra utökat seriellt och konceptuellt byggande. 
Framtiden anser även att definitionen av ett seriebyggt hus bör tillåta en vidare 
beskrivning eftersom serietillverkning inte nödvändigtvis behöver betyda att 
variationsmöjligheterna är helt begränsade. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret är positivt till att stärka möjligheten och förutsättningarna för 
uppförande av serietillverkade byggnader och på så vis öka tillgången till bostäder till en 
lägre kostnad för hyresgäster enligt utredningens ambitioner. Men som förslaget är 
utformat riskerar det att inte nå målet utan istället bidra till en redan fragmenterad plan- 
och bygglagstiftning. Utredningens förslag och rekommendationer påverkar endast i 
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begränsad omfattning såväl stadens möjlighet att bygga med lägre produktionskostnader 
som konkurrensen i bostadsbyggandet. Utredningen hänvisar till andra pågående och 
genomförda utredningar som kommit med förslag på författningsändringar och lämnar 
därför inga egna förslag inom dessa områden. Stadsledningskontoret skulle önska att 
staten samordnar sina förslag i en tid med många utredningar som handlar om att öka 
bostadsbyggandet. För närvarande är den nationella bostadspolitiken otydlig. Lagstiftaren 
bör lägga fram ett samordnat förslag som även inkluderar flexiblare detaljplaner och 
enklare byggregler. 

Författningsförslaget 
Stadsledningskontoret konstaterar att det i staden finns meningsskiljaktigheter på 
utredningens författningsförslag, även om det finns en enighet i att förslaget innehåller 
vaga formuleringar. Delar av staden anser att förslaget är bra och att författningen skulle 
kunna formuleras skarpare för att uppmuntra beslut om avvikelser, medan andra menar att 
förslaget, oavsett formulering, inte kommer att bidra till ett ökat bostadsbyggande. 

Utredningen lägger stor vikt vid att skillnaden mellan olika kommuners bedömning av 
bestämmelser och regler bidrar starkt till att serietillverkade byggnader inte är lönsamt. 
Författningsförslaget undanröjer inte detta med vaga formuleringar som ”begränsade 
variationsmöjligheter” och att ”avvikelsen ska vara nödvändig”. Samtidigt som 
formuleringarna är otydliga, vilket leder till olika tolkningar och förväntningar, är det upp 
till byggnadsnämnden att göra bedömningen i varje enskilt fall och avgöra om åtgärden 
uppfyller definitionen och bestämmelsen. Även om nämnden har väl utarbetade 
anvisningar hur denna typ av ärenden ska hanteras kommer besluten uppfattas som 
godtyckliga av sökande men även av berörda sakägare och processen riskerar att bli 
utdragen på grund av långdragna diskussioner och överklagade beslut. 

Utredningen föreslår vidare att produktionen av typhus ska stimuleras genom ökade 
möjligheter att göra avvikelser mot en detaljplans egenskapsbestämmelser. I förslaget ges 
byggnadsnämnderna en mycket stor frihet att släppa fram volymer och utformningar i 
strid mot detaljplanen. Den enda begränsningen är att det ska röra sig om ett så kallat 
seriebyggt hus. Avsikten som uttrycks i författningskommentaren, om att avvikelsen inte 
ska tillåtas bli ett dominerade intryck (sidan 317), har inte genomförts i lagtexten. Att 
krav ställs på att avvikelsen ska vara nödvändig innebär endast ett krav på att 
flerbostadshuset inte ska gå att genomföra utan avvikelsen. Det är inte ett krav som är 
”avgränsande i sin omfattning”. Avvikelsens storlek kommer i praktiken avgöras av hur 
hustillverkaren utformat sitt byggkoncept för seriebyggt hus. 

Stadsledningskontoret ifrågasätter om det är lämpligt att ge en viss typ av åtgärd helt 
obegränsade möjligheter att avvika ifrån detaljplanen och om det i sådant fall bör vara 
just standardiserade flerbostadshus som blir föremål för detta. Påverkan på det befintliga 
riskerar att bli omfattande, exempelvis avseende områdets behov av service såsom 
förskola och skola, och det finns en stor risk för att detaljplanens förutsägbarhet 
undermineras. 

Eftersom det är en möjlighet för byggnadsnämnden att bevilja en avvikelse och inte ett 
krav så blir det också helt upp till de enskilda byggnadsnämnderna att avgöra vad som är 
en lämplig ytterligare exploatering i ett redan bebyggt område. Detta riskerar att motverka 
förslagets intentioner om standardiserade bedömningar i kommunerna. I de fall 
byggnadsnämnden avslår en ansökan och byggnadsnämndens beslut överklagas skulle 
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också en överprövande instans kunna bevilja ansökan med stöd av den nya paragrafen. 
Det innebär en inskränkning i kommunens möjlighet att styra markanvändningen. 

Mot bakgrund av ovanstående måste möjligheten i förslaget att bevilja avvikelser ifrån 
detaljplanen begränsas avsevärt och också tydliggöras. Det kan även ifrågasättas om det 
inte kan finnas områden som är särskilt olämpliga för denna typ av avvikelse. Som 
exempel kan nämnas de bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 § PBL och sådana 
områden som avses i 3 kap 9 § andra stycket Miljöbalken (MB). Det gäller bland annat 
byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt, som inte får förvanskas enligt PBL, samt mark- och vattenområden 
som har betydelse för totalförsvaret, som så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen, enligt MB. 

Stadsledningskontoret vill dock även framhålla att fördelarna med ett 
standardiseringsförfarande med stor fördel skulle kunna utnyttjas avseende de tekniska 
egenskapskraven. Att förenkla prövningen av dessa skulle kunna leda till 
samordningsvinster och underlätta ett standardiserat byggande. 

Kvalitet i den byggda miljön 
Av utredningen framgår att kommuner under utredningens gång har uttryckt farhågor för 
att ett standardiserat bostadsbyggande inte skulle kunna ”ge miljöer av godtagbar 
variation arkitektoniskt och god kvalitet när det gäller byggnaderna som sådana och 
bostäderna däri”. Dessa synpunkter verkar utredningen dock inte ha tagit i beaktande. 
Synpunkterna förklaras istället vara uttryck för ”negativa attityder”. 
Stadsutvecklingsperspektivet saknas tyvärr i stora delar i utredningen. Det hade varit 
rimligt att frågan om konsekvenserna för städernas gestaltning, om bostadskrisen ska 
lösas genom att städerna fylls med ”flerbostadshus i det lägre kostnadssegmentet som i 
väsentliga delar tas fram i standardiserade processer”, hade getts större utrymme. 
Kommunen har en skyldighet enligt PBL att bland annat främja en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse. Det framgår inte av utredningen hur väl dess förslag 
samverkar med politik för gestaltad livsmiljö samt det nationella miljökvalitetsmålet om 
God bebyggd miljö. Stadsledningskontoret saknar även en konsekvensanalys kopplat till 
dessa nationella inriktningar och mål. 

Det är kommunerna som bedömer en åtgärds lämplighet på den aktuella platsen. Om 
åtgärden inte är godtagbar, bland annat med hänsyn till stads- och landskapsbild, avslås 
ansökan. Eftersom bebyggelsen och landskapet varierar mellan kommunerna innebär det 
helt naturligt att något som är en framgångsrik lösning i en kommun ibland inte fungerar 
lika bra i en annan. De ”hämmande krav” som utredningen hänvisar till verkar bland 
annat innefatta de krav som ställs utifrån de allmänna och enskilda intressen som framgår 
av kap 2 PBL. Det är en brist i utredningen att dessa inte mer utförligt beskrivs och vägs 
emot varandra. Det hade varit givande om utredningens kritik mot detaljerade 
planbestämmelser, som försvårar standardiserat byggande, exempelvis hade vägts mot 
detaljplanens roll som demokratiskt instrument. 

Markanvisning 
Stadsledningskontoret håller med utredningen i att kommuner bör beakta hur de krav som 
ställs vid markanvisningar kan påverka möjligheterna att öka ett standardiserat 
bostadsbyggande. Att utforma en markanvisning med sådant byggande som ett krav är 
dock en annan fråga. Det kan finnas alternativa möjligheter att uppnå målet om lägre 
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boendekostnader. Det är de inlämnade anbuden som kommer att visa om ett 
standardiserat byggande blir den faktor som styr tilldelningen av markanvisningen. 

Flexibla detaljplaner 
Flexibla detaljplaner kan i vissa fall vara en möjlighet att underlätta en kostnadseffektiv 
bostadsproduktion. Det är dock viktigt att uppmärksamma risken för en planutformning 
som inte fullt ut tillgodoser de ekonomiska, tekniska och fastighetsrättsliga 
genomförandeaspekterna. Ett behov av ändring av en ny detaljplan på grund av brister i 
nämnda hänseenden, innebär en tidskostnad som påverkar produktionskostnaden. 

För exploatörernas del innebär flexibla detaljplaner en fördel genom minimerad planrisk 
avseende byggbarhet, åtaganden och risker i projektet. Exploatören får även möjlighet att 
påverka utformningen av detaljplanen innan den vinner laga kraft. För kommens del är ett 
sådant arbetssätt mer resurskrävande, vilket måste beaktas. 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att i det fall utredningens förslag leder till 
flexiblare detaljplaner, större förutsägbarhet i bygglovsprocessen och möjlighet till mer 
konceptuellt byggande kommer mer kostnadseffektiv bostadsproduktion också leda till 
fler bostäder i Göteborg. Fler bostäder som fler kan efterfråga är nödvändigt för att 
minska segregationen och öka den sociala hållbarheten. Alltför detaljerade detaljplaner 
försvårar standardiserat byggande, som är ett sätt att arbeta med att sänka 
produktionskostnaderna. 

Fler byggaktörer 
Att standardisera planprocesserna mellan kommuner, för att underlätta för byggbolag att 
verka i fler kommuner, kan vara ett sätt för att minska på kostnader och tid. Den 
standardiseringen bör dock inte innebära att utredningsbehovet minskas så att det 
påverkar de sociala eller ekologiska aspekterna. Dagens läge på bostadsmarknaden bidrar 
dock till att det är förhållandevis komplicerat och tidskrävande för enskilda mindre 
aktörer eller gemenskaper att bygga bostäder. Det är positivt om former för standardiserat 
byggande kan möjliggöra att både stora och små byggaktörer får lättare att bygga nytt. 

Långsiktighet och hållbarhet 
För den långsiktiga samhällsutvecklingen är förvaltning och underhåll viktiga aspekter 
för att behålla ett område attraktivt, levande och upplevas som tryggt. Det krävs att det 
finns ett intresse från fastighetsägare att ta hand om sitt bestånd och att kommunen har en 
likvärdig standard i förvaltning i hela kommunen. Här ställer det krav på att ett 
standardiserat byggande inte tummar på hållbart byggmaterial och möjliggör för god 
förvaltning över lång tid. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Remiss från Finansdepartementet - Bygg och 
bo till lägre kostnad (SOU 2020:75) 

§ 66, 0151/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 
2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 
remissen 
3. Paragrafen justeras omedelbart 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-08, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Dag för justering 
2021-03-18 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 
Alex Andersson 

 

Byggnadsnämnden 

 

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-03-16
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
Finansdepartementets remiss Bygg och bo till 
lägre kostnad (SOU 2020:75) 

§ 90, 0538/21 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Fastighetsnämnden yttrar sig över utredningen ”Bygg och bo till lägre kostnad – förslag 
för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)” i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-19 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 
2021-04-19 

 

Fastighetsnämnden 

 

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-04-19



 

 

Fastighetsnämnden 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 
Mats Ahdrian 

 

Justerande 
Emmali Jansson 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Svar på remiss - Bygg och bo till lägre 
kostnad (SOU 2020:75) 

§ 86, N165-0122/21 

Beslut 
1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker Regeringskansliets betänkande Bygg och bo till 

lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75), 
och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningskontoret har översänt Regeringskansliets betänkande ”Bygg och bo till 
lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU2020:75”. 

Syftet med betänkandet är att gynna en utveckling där lägre produktionskostnader 
återspeglas i boendekostnaderna och där företag med sådana affärsmodeller ges bättre 
förutsättningar att verka. Utredningen ser behov av att byggandet av seriebyggda 
flerbostadshus möjliggörs i större utsträckning.  

Förvaltningen ställer sig positivt till betänkandet om förslaget innebär att det blir fler 
bostäder som byggs med låga boendekostnader. En farhåga är dock att lägre 
produktionskostnader kommer innebära sämre kvalitet på arkitektur och inte tillräcklig 
anpassning till lokala behov utifrån sociala faktorer.  

Förvaltningen lämnar information under följande rubriker: 

- Presentation av remiss - Bygg och bo till lägre kostnad 
- Ärendet 
- Beskrivning av betänkandet 
- Förvaltningens yttrande 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor daterat den 8 mars 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2021-04-14 

 

Socialnämnd Sydväst 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Niklas Hall 

 

 

Ordförande 
Lena Olinder (M) 

 

Justerande 
Camilla Widman (S) 
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Tid: kl. 09:00 - 11:55 

Ajournering: 10:10-10:15, 11:22-11:25 

Plats: Teamsmöte  

Ledamöter 

Kjell Björkqvist (L) ordförande 

Stefan Svensson (M) 1:e vice ordförande 

Roger Höög (V) 2:e vice ordförande  

Jan Jörnmark (D) ledamot  

Martin Nilsson (MP) ledamot  

Bernt Sabel (S) ledamot  

Erik Woxlin (KD) ledamot  

Tamara Nesic (S) ledamot  

 

Tjänstgörande suppleanter 

Johannes Hulter (S) suppleant  

 

Suppleanter 

Jeta Ibishi (M)  suppleant  

Daniel Augustsson (C) suppleant  

Gunnar Ekeroth (MP) suppleant  

 

Arbetstagarrepresentanter 

Simon Kappelmark LO 

Per-Åke Westlund  suppl. LO 

Niklas Nordell  PTK 

Annika Berndtsson  suppl. PTK  

Göran Helgegren suppl. PTK  

 

Övriga 

Terje Johansson VD 

Lena Hagenfeldt  VD-assistent 

Sofia Gärdsfors VD-störningsjouren, § 13 

Linda Björk  HR-chef, § 16 

Anna-Karin Trixe stabschef  

Lars Just  ekonomichef 

Mohamed Hama Ali chefsjurist 

 

Ej Närvarande: 

Amalia Rud Pedersén (S) ledamot 

Johan Svensson (V) suppleant  

Tove Krabo (D) suppleant 

Niclas Blomnell  suppl. LO 

 

Förvaltnings AB Framtiden  
  

Protokoll (3)  

Fört vid styrelsesammanträde 

Sammanträdesdatum: 2021-03-30 
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Underskrifter 

§ 14 

Remisser/motioner  

a. Remiss – Bygg och bo till lägre kostnad  

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över Finansdepartementets betänkande 

(SOU 2020:75) Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i 

Bostadsbyggandet (Dnr 0343/21), i enlighet med utsänd handling. 

Beslut 

Styrelsen beslutar att besvara remissen avseende Finansdepartementets betänkande Bygg 

och bo till en lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet i enlighet 

med synpunkterna i bolagets remissvar 

 

Sekreterare 

 

Mohamed Hama Ali 

 

 

Ordförande 

 

Kjell Björkqvist 

 

            Justerande 

 

             Roger Höög 
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Bilaga 6 Förslag till yttrande till Finansdepartementet 
 

Till Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

fi.sba.bb@regeringskansliet.se 
Finansdepartementets dnr: Fi2020/04994 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande betänkandet Bygg och bo 
till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i byggandet 
(SOU 2020:75) 
Övergripande synpunkter 
Göteborgs Stad är positiv till att stärka möjligheten och förutsättningarna för uppförande 
av serietillverkade byggnader och på så vis öka tillgången till bostäder till en lägre 
kostnad för hyresgäster enligt utredningens ambitioner. Men som förslaget är utformat 
riskerar det att inte nå målet utan istället bidra till en redan fragmenterad plan- och 
bygglagstiftning. Utredningens förslag och rekommendationer påverkar endast i 
begränsad omfattning såväl kommunens möjlighet att bygga med lägre 
produktionskostnader som konkurrensen i bostadsbyggandet. Utredningen hänvisar till 
andra pågående och genomförda utredningar som kommit med förslag på 
författningsändringar och lämnar därför inga egna förslag inom dessa områden. 
Göteborgs Stad skulle önska att staten samordnar sina förslag i en tid med många 
utredningar som handlar om att öka bostadsbyggandet. För närvarande är den nationella 
bostadspolitiken otydlig. Lagstiftaren bör lägga fram ett samordnat förslag som även 
inkluderar flexiblare detaljplaner och enklare byggregler. 

Författningsförslaget 
Utredningen lägger stor vikt vid att skillnaden mellan olika kommuners bedömning av 
bestämmelser och regler bidrar starkt till att serietillverkade byggnader inte är lönsamt. 
Författningsförslaget undanröjer inte detta med vaga formuleringar som ”begränsade 
variationsmöjligheter” och att ”avvikelsen ska vara nödvändig”. Samtidigt som 
formuleringarna är otydliga, vilket leder till olika tolkningar och förväntningar, är det upp 
till byggnadsnämnden att göra bedömningen i varje enskilt fall och avgöra om åtgärden 
uppfyller definitionen och bestämmelsen. Även om nämnden har väl utarbetade 
anvisningar hur denna typ av ärenden ska hanteras kommer besluten uppfattas som 
godtyckliga av sökande men även av berörda sakägare och processen riskerar att bli 
utdragen på grund av långdragna diskussioner och överklagade beslut. 

Utredningen föreslår vidare att produktionen av typhus ska stimuleras genom ökade 
möjligheter att göra avvikelser mot en detaljplans egenskapsbestämmelser. I förslaget ges 
byggnadsnämnderna en mycket stor frihet att släppa fram volymer och utformningar i 
strid mot detaljplanen. Den enda begränsningen är att det ska röra sig om ett så kallat 
seriebyggt hus. Avsikten som uttrycks i författningskommentaren, om att avvikelsen inte 
ska tillåtas bli ett dominerade intryck (sidan 317), har inte genomförts i lagtexten. Att 
krav ställs på att avvikelsen ska vara nödvändig innebär endast ett krav på att 
flerbostadshuset inte ska gå att genomföra utan avvikelsen. Det är inte ett krav som är 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.sba.bb@regeringskansliet.se
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”avgränsande i sin omfattning”. Avvikelsens storlek kommer i praktiken avgöras av hur 
hustillverkaren utformat sitt byggkoncept för seriebyggt hus. 

Göteborgs Stad ifrågasätter om det är lämpligt att ge en viss typ av åtgärd helt 
obegränsade möjligheter att avvika ifrån detaljplanen och om det i sådant fall bör vara 
just standardiserade flerbostadshus som blir föremål för detta. Påverkan på det befintliga 
riskerar att bli omfattande, exempelvis avseende områdets behov av service såsom 
förskola och skola, och det finns en stor risk för att detaljplanens förutsägbarhet 
undermineras. 

Eftersom det är en möjlighet för byggnadsnämnden att bevilja en avvikelse och inte ett 
krav så blir det också helt upp till de enskilda byggnadsnämnderna att avgöra vad som är 
en lämplig ytterligare exploatering i ett redan bebyggt område. Detta riskerar att motverka 
förslagets intentioner om standardiserade bedömningar i kommunerna. I de fall 
byggnadsnämnden avslår en ansökan och byggnadsnämndens beslut överklagas skulle 
också en överprövande instans kunna bevilja ansökan med stöd av den nya paragrafen. 
Det innebär en inskränkning i kommunens möjlighet att styra markanvändningen. 

Mot bakgrund av ovanstående måste möjligheten i förslaget att bevilja avvikelser ifrån 
detaljplanen begränsas avsevärt och också tydliggöras. Det kan även ifrågasättas om det 
inte kan finnas områden som är särskilt olämpliga för denna typ av avvikelse. Som 
exempel kan nämnas de bebyggelseområden som avses i 8 kap 13 § Plan- och bygglagen 
(PBL) och sådana områden som avses i 3 kap 9 § andra stycket Miljöbalken (MB). Det 
gäller bland annat byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, som inte får förvanskas enligt PBL, samt mark- 
och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret, som så långt som möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen, enligt MB. 

Göteborgs Stad vill dock även framhålla att fördelarna med ett standardiseringsförfarande 
med stor fördel skulle kunna utnyttjas avseende de tekniska egenskapskraven. Att 
förenkla prövningen av dessa skulle kunna leda till samordningsvinster och underlätta ett 
standardiserat byggande. 

Kvalitet i den byggda miljön 
Av utredningen framgår att kommuner under utredningens gång har uttryckt farhågor för 
att ett standardiserat bostadsbyggande inte skulle kunna ”ge miljöer av godtagbar 
variation arkitektoniskt och god kvalitet när det gäller byggnaderna som sådana och 
bostäderna däri”. Dessa synpunkter verkar utredningen dock inte ha tagit i beaktande. 
Synpunkterna förklaras istället vara uttryck för ”negativa attityder”. 
Stadsutvecklingsperspektivet saknas tyvärr i stora delar i utredningen. Det hade varit 
rimligt att frågan om konsekvenserna för städernas gestaltning, om bostadskrisen ska 
lösas genom att städerna fylls med ”flerbostadshus i det lägre kostnadssegmentet som i 
väsentliga delar tas fram i standardiserade processer”, hade getts större utrymme. 
Kommunen har en skyldighet enligt PBL att bland annat främja en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse. Det framgår inte av utredningen hur väl dess förslag 
samverkar med politik för gestaltad livsmiljö samt det nationella miljökvalitetsmålet om 
God bebyggd miljö. Göteborgs Stad saknar även en konsekvensanalys kopplat till dessa 
nationella inriktningar och mål. 

Det är kommunerna som bedömer en åtgärds lämplighet på den aktuella platsen. Om 
åtgärden inte är godtagbar, bland annat med hänsyn till stads- och landskapsbild, avslås 
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ansökan. Eftersom bebyggelsen och landskapet varierar mellan kommunerna innebär det 
helt naturligt att något som är en framgångsrik lösning i en kommun ibland inte fungerar 
lika bra i en annan. De ”hämmande krav” som utredningen hänvisar till verkar bland 
annat innefatta de krav som ställs utifrån de allmänna och enskilda intressen som framgår 
av kap 2 PBL. Det är en brist i utredningen att dessa inte mer utförligt beskrivs och vägs 
emot varandra. Det hade varit givande om utredningens kritik mot detaljerade 
planbestämmelser, som försvårar standardiserat byggande, exempelvis hade vägts mot 
detaljplanens roll som demokratiskt instrument. 

Markanvisning 
Göteborgs Stad håller med utredningen i att kommuner bör beakta hur de krav som ställs 
vid markanvisningar kan påverka möjligheterna att öka ett standardiserat 
bostadsbyggande. Att utforma en markanvisning med sådant byggande som ett krav är 
dock en annan fråga. Det kan finnas alternativa möjligheter att uppnå målet om lägre 
boendekostnader. Det är de inlämnade anbuden som kommer att visa om ett 
standardiserat byggande blir den faktor som styr tilldelningen av markanvisningen. 

Flexibla detaljplaner 
Flexibla detaljplaner kan i vissa fall vara en möjlighet att underlätta en kostnadseffektiv 
bostadsproduktion. Det är dock viktigt att uppmärksamma risken för en planutformning 
som inte fullt ut tillgodoser de ekonomiska, tekniska och fastighetsrättsliga 
genomförandeaspekterna. Ett behov av ändring av en ny detaljplan på grund av brister i 
nämnda hänseenden, innebär en tidskostnad som påverkar produktionskostnaden. 

För exploatörernas del innebär flexibla detaljplaner en fördel genom minimerad planrisk 
avseende byggbarhet, åtaganden och risker i projektet. Exploatören får även möjlighet att 
påverka utformningen av detaljplanen innan den vinner laga kraft. För kommens del är ett 
sådant arbetssätt mer resurskrävande, vilket måste beaktas. 

Göteborgs Stad gör bedömningen att i det fall utredningens förslag leder till flexiblare 
detaljplaner, större förutsägbarhet i bygglovsprocessen och möjlighet till mer konceptuellt 
byggande kommer mer kostnadseffektiv bostadsproduktion också leda till fler bostäder i 
Göteborg. Fler bostäder som fler kan efterfråga är nödvändigt för att minska 
segregationen och öka den sociala hållbarheten. Alltför detaljerade detaljplaner försvårar 
standardiserat byggande, som är ett sätt att arbeta med att sänka produktionskostnaderna. 

Fler byggaktörer 
Att standardisera planprocesserna mellan kommuner, för att underlätta för byggbolag att 
verka i fler kommuner, kan vara ett sätt för att minska på kostnader och tid. Den 
standardiseringen bör dock inte innebära att utredningsbehovet minskas så att det 
påverkar de sociala eller ekologiska aspekterna. Dagens läge på bostadsmarknaden bidrar 
dock till att det är förhållandevis komplicerat och tidskrävande för enskilda mindre 
aktörer eller gemenskaper att bygga bostäder. Det är positivt om former för standardiserat 
byggande kan möjliggöra att både stora och små byggaktörer får lättare att bygga nytt. 

Långsiktighet och hållbarhet 
För den långsiktiga samhällsutvecklingen är förvaltning och underhåll viktiga aspekter 
för att behålla ett område attraktivt, levande och upplevas som tryggt. Det krävs att det 
finns ett intresse från fastighetsägare att ta hand om sitt bestånd och att kommunen har en 
likvärdig standard i förvaltning i hela kommunen. Här ställer det krav på att ett 
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standardiserat byggande inte tummar på hållbart byggmaterial och möjliggör för god 
förvaltning över lång tid. 
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