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• 200 000 fler människor har fått jobb

• Ungdomsarbetslösheten har sin lägsta notering 

på 13 år 

• Svenska elever bättre i PISA-undersökning

• Stora investeringar i järnvägar och bredband 

Det går bra för Sverige 
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Bostadsbyggandet ökar 
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Källa: 

Boverket 

2017-05-08

Påbörjade lägenheter 

2008-2016

Preliminärt påbörjades 

nybyggnation av 67 000 

lägenheter 2016.



Brist på arbetskraft 
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1. Tillvarata och stimulera inflödet av utländsk 
arbetskraft och nyanländas kompetens

2. Öka bostadsproduktion genom t.ex. ökat 
industriellt byggande och mer prefabricering

3. Skapa fler jobb med lägre utbildningskrav 
inom ramen för de svenska kollektivavtalen

4. Gör på allvar upp med machokulturen i 
byggsektorn, anställ och behåll 
yrkesutbildade kvinnor

5. Överväg att inte ställa orimliga motkrav på 
kommunerna vid satsning på regionalt 
yrkesvux

6. Storsatsa på unga vuxnas karriärskifte och 
vidareutbildning

7. Öka platserna på yrkeshögskolan rejält

8. Styr dimensioneringen av 
högskoleutbildningar relevanta för 
byggsektorn

9. Anpassa utbildningarna till arbetslivets krav

10. Samverka mer, bättre, och smartare



Bygga snyggt och hållbart 

• Nationell arkitekturpolicy

• Nya styrmedel för lägre 

miljöpåverkan 

• Industriellt byggande 

• Stor samlad exploatering
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Samverkansprogrammet Smarta städer
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• Att utgå från hållbarhet – socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt 

• Att sätta människan i centrum för 

arbetet 

• Att bryta stuprörsfokuseringen 

(silos) – behov av att tänka i 

system 

• Att arbeta mer med lärande –

kunskapsutbyte, 

kunskapsutveckling, uppskalning 

• Att möjliggöra test av nya 

lösningar 

• Att skapa standarder och 

gemensam kompetens



Digital samhällsplanering
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• Digitalisering av 

byggbranschen

• Digitalisering av 

planprocessen

• ”Digitalt först” 

Lantmäteriet 

• Öppna och delade data  
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