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2017 – året då bostadsfrågorna stod i fokus 
 
Byggkranarna har varit ett påtagligt inslag i Stockholms skyline under det gångna året. Det pågår en 
omvandling av stora delar av centrala Stockholm, men även i andra delar av regionen är 
byggaktiviteten hög med många nya bostadsområden som växer fram. 
 
Året inleddes med en fortsatt ökning av efterfrågan på bostäder där priserna på bostadsrätter ökade 
och vi fick återkommande rapporter om att nya rekord sattes på andrahandsmarknaden mätt i 
kronor per kvm, framförallt i Stockholms innerstad. Detta ledde också till en stark efterfrågan på 
nyproducerade bostäder och kommunerna tävlade om att anta detaljplaner i en takt som var 
rekordartad. 
 
Under hösten inträdde en förändring på bostadsmarknaden. Efterfrågan på bostäder dämpades som 
en följd av de nya regler som kommer att börja gälla under 2018 för maximal skuldkvot och 
amorteringskrav. Som en följd av den minskade efterfrågan har ett antal bostadsrättsprojekt 
omvandlats till hyresrätter. 
 
I februari 2017 presenterades den första årsrapporten från samarbetsprojektet Fair Play Bygg som 
syftar till att motverka osund konkurrens på byggmarknaden. Det är framför allt är fusk och 
bedrägerier med skatter och anställningsvillkor hos mindre nogräknade byggföretag som 
uppmärksammats. Projektet har väckt stort intresse inom andra branscher och i andra delar av 
landet och en ny årsrapport kommer i början av 2018 innan man går in i det tredje och avslutande 
verksamhetsåret i denna form. 
 
Projektet Medlemsnytta 2025 som initierades av förbundsstyrelsen i Sveriges Byggindustrier under 
2016 har drivits vidare under året och ett antal frågeställningar har sänts ut till lokalföreningarna runt 
om i landet för yttrande. I egenskap av att både vara styrelse i byggmästareföreningen och i BI region 
Öst har remissvar med synpunkter lämnats till förbundsstyrelsen. Den största nyheten hittills är att 
medlemskriterierna för såväl Sveriges Byggindustrier som Stockholms BF förändras så att från och 
med den 1 januari 2018 krävs inte längre att företaget varit verksamt i minst 2 år innan medlemskap 
kan beviljas. 
 
Vi ser nu fram emot ett spännande år då vi hoppas att få välkomna många nya medlemsföretag 
samtidigt som vi ska hantera nya frågor och många spännande diskussioner med anledning av att 
2018 dessutom är ett valår. 
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