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Här används investeringsstödet
Var fjärde hyresrätt byggdes med stöd 2020
Det statliga investeringsstödet till hyreslägenheter och
studentbostäder infördes 2017. Syftet är framför allt att
det ska byggas fler lägenheter med lägre hyror än i annan
nyproduktion.
Stödet används allt mer. 2020 hade mer än en fjärdedel av de
nya hyresrätterna byggts med hjälp av investeringsstödet.

Antal nybyggda hyresrätter 2017–2020
med respektive utan investeringsstöd
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KARTAN VISAR BEVILJAT STÖD

I kartan ovan kan du se hur många lägenheter som beviljats
stöd i varje kommun, totalt under åren 2017–2020. En stor del
av husen är fortfarande under byggnad.
Färgerna i kartan visar beviljat stöd i förhållande till antalet
invånare i kommunen.
BETALAS UT NÄR HUSEN ÄR KLARA

Pengarna betalas inte ut förrän byggena är klara, vilket ofta är
ett par år efter att bidraget beviljats.
Åren 2017–2020 har stöd till cirka 33 000 hyreslägenheter
beviljats. Av dem var knappt hälften färdigbyggda 2020, och
till dem hade sammanlagt 5,3 miljarder betalats ut i stöd.
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Mer än en fjärdedel av de nya hyresrätterna
2020 byggdes med investeringsstöd.
Storstadsregionernas andel av
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5 800 STUDENTBOSTÄDER

Utöver detta har nära 5 800 studentbostäder beviljats stöd
under samma period. Av dem hade cirka 2 500 fått bidraget
utbetalt 2020, med en summa på totalt 585 miljoner kronor.

Andelen investeringsstöd som går till
storstadsregionerna ökar för varje år.

Utbetalade investeringsstöd,
miljoner kronor 2017–2020
2 500

ÖKAT FOKUS PÅ STORSTÄDER

De första åren visade byggherrar i storstadsområdena inte
så stort intresse för investeringsstödet. Men efter att både
stödbelopp och högsta tillåten hyra höjdes 1 maj 2018 har fler
ansökningar kommit därifrån.
När regeringen, efter att stödet togs bort ur statsbudgeten
2019, återinförde stödet med nya regler från 1 feb 2020,
stadgade man att stödet i större utsträckning ska gå till
storstadsregionerna. Fördelningen ska utgå från Boverkets
bedömning av behovet av nya bostäder.
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I statsbudgeten för år 2021 har anslaget
höjts till 3 100 miljoner kronor.
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Med det som grund har Boverket satt som mål att 75 procent av anslaget ska användas i
storstadsregionerna. Facit under februari–december 2020 visar att man nästan nådde upp till det: 72
procent av stödet som beviljades enligt de nya reglerna gick till byggen i storstadsregioner.
MEDVETEN SATSNING I MALMÖ

Men användningen av investeringsstödet hittills skiljer sig mellan de tre storstadsregionerna,
som vi kan se i tabellen nedan. Det avspeglar skillnader både i kostnadsläge och bostadspolitiska
ambitioner.
I Malmö har allmännyttans bolag MKB konsekvent och målmedvetet satsat på att bygga hyresrätter
som många ska ha råd att bo i. Där är också bygg- och bostadspriser liksom medelinkomst lägre än i
de båda andra storstadsregionerna.
I Stockholm och Göteborg däremot har byggandet dominerats av bostadsrätter, och även när man
byggt hyresrätter har höga pris- och lönenivåer gjort det mer lönsamt för bostadsföretagen att bygga
bostäder utan stöd. Det har varit möjligt att få hyresgäster även till mycket dyra lägenheter.
STÖD LEDER TILL LÄGRE HYROR

Även i andra län och kommuner där investeringsstödet använts flitigt är det resultat av en medveten
satsning – ofta från allmännyttiga bostadsbolag – på att inte bara bygga bostäder, utan lägenheter
som många kan efterfråga.
Statistik från SCB visar också att hyran i lägenheter där investeringsstödet använts är klart lägre än i
hus som byggts utan stöd.
Beviljade investeringsstöd 2017–2020, i storstadsregionerna och övriga landet
Region
Stockholmsregionen*

Hyreslägenheter
4 876

Studentbostäder
1 677

Beviljat stöd,
milj kronor
2 580

Utbetalt stöd
milj kronor

Beviljade lägenheter per 1000 inv

700

2,4

Göteborgsregionen*

4 029

1 017

1 767

534

4,1

Malmöregionen*

5 935

1 139

2 225

1 049

5,8

Alla storstadsregioner

14 840

3 833

6 572

2 284

3,6

Övriga Sverige

17 940

1 958

6 638

3 551

3,8

Riket

32 780

5 791

13 210

5 836

3,7

* Boverkets indelning, innefattar fler kommuner än SCB:s motsvarande regioner.
Källa: Boverket

Länen som använt stödet mest: Beviljade investeringsstöd 2017–2020
Län

Hyreslägenheter

Studentbostäder

Beviljat stöd,
milj kronor

Utbetalt stöd, Beviljade lägenmilj kronor
heter per 1000 inv

Kalmar län

1 791

204

680

524

8,1

Hallands län

2 414

0

988

536

7,2

Örebro län

1 702

296

597

329

6,5

1 139

2 335

1 217

5,4

809

751

323

5,2

Skåne län
Uppsala län

6 303
1 212

Källa: Boverket
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Läs mer: Om investeringsstödet
För att stöd ska beviljas måste man kunna visa att normhyran vid inflyttning inte överskrider 1 550
kr/kvm i Stockholmsregionen, 1 450 kr i övriga storstadsregioner och tillväxtkommuner samt 1 350
kr i resten av landet. Det motsvarar en månadshyra för 70 kvm på cirka 9 000 kronor i Stockholm
och 7 900 kr i den sista kategorin.
Särskilda krav ställs på husens energiprestanda. Extra låg energiförbrukning kan ge mer bidrag.
I de nya reglerna som började gälla 1 februari 2020 finns också en klausul om att kommunen ska
erbjudas att hyra eller förmedla minst var åttonde lägenhet till sociala kontrakt, eller till personer
under 31 år.
Mer om vilka regler som gäller kan du läsa på Boverkets hemsida.
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

