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Idén om att få fler hus i befintlig gårdsmiljö för att 
välkomna in i befintlig gemenskap.

Modell där gårdsägare som vill bygga kan ingå i samarbete med kommunen. 

En modell som vill:

- Möjliggöra finansiering som skapar trygghet och garanti.

- Möjliggöra matchning som underlättar för människor att hitta rätt boende och för 
den som har boende att hitta rätt hyresgäst.

- Möjliggör för människor att få bli en del av en social sammahållning som kortar 
vägen för språk, vänner, aktiviteter och arbete.

- Möjliggöra för den som vill bygga att korta vägen från idé till handling.
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Sommaren 2015 blev starten för 
idén kring Sörmlandsstugan 2.0.
Jag har länge funderat över hur 
jag och min familj skulle kun-
na välkomna människor hit till 
Inneberga, en gård 2 mil norr 
om Nyköping. Ge möjlighet 
till boende och samtidigt kun-
na välkomna in i en befintlig 
gemenskap. Här i Rönöbygden 
finns en livaktig församling med 
egen förskola, fritidsverksamhet 
och öppna verksamheter för 
föräldrar med små barn. Vi har 
i Runtuna en låg- och mellan-
stadieskola som barnen älskar, 
idrottsförening och många 
aktiva människor.

Jag vill erbjuda ett litet modernt 
boende som en landningsplats. 
Först och främst för att välkom-
na nyanlända, på sikt turister 
och i framtiden det boende dit 
jag flyttar när barnen tar över 
gården.

Jag vill hitta ett koncept som 
möjliggör för fler att ta steget 
och välkomna och som un-
derlättar genomförandet. I de 
kontakter jag har haft med gård-
sägare som vill bygga så finns 
en klar uppfattning av att det 
är krångligt och byråkratiskt. I 
samarbete med Nyköpings kom-
mun kan vi ta fram en modell 
som underlättar för gårdsägaren 
att ta beslut och gå i handling. 
Samtidigt om Nyköpings kom-
mun kan hitta nya vägar för att 
uppnå social sammanhållning, 
bättre vägar för integration.

I modellen kan vi underlätta 
för husägare att erbjuda Nykö-
pings kommun boenden genom 
att ingå avtal som säkerställer 
tillgång till boende och säker-
ställer för husbyggaren att ha en 
garanti som krävs för att kunna 

ta lån och bygga huset.

Jag beslutade mig för att utgå 
ifrån Attefallshuset, ett hus 
på 25 kvadratmeter och som 
marknadsfördes som ett hus 
där beslutsprocessen skulle gå 
snabbt utan bygglov, endast 
bygganmälan.

Viktiga utgångspunkter
Finansiering – för oss som inte 
har sparade tillgångar, hur kan 
vi skapa den säkerhet som be-
hövs för att kunna ta ett lån på 
banken?

Ritning och modell – ett hus som 
motsvarar alla krav för att 
kunna hyra ut och som har en 
hög miljöstandard och som är 
kostnadseffektivt. Som gör det 
lätt för nästa att få godkänt ifrån 
kommunen, en snabb och smi-
dig process. Ett hus som passar 
bra in i en befintlig gårdsmiljö.

Den sociala Entreprenören som kan 
bygga huset på ett kostnadsef-
fektivt sätt och som erbjuder 
smidiga lösningar för vatten 
och avlopp. Lokalproducerat 
som skapar lokala jobb. Som 
vill i samarbete med kommunen 
erbjuda boende och ett väl-
komnande som öppnar dörrar 
för sociala nätverk, språk och 
arbete.

Jag började berätta om min idé, 
sökte upp en mängd människor 
och sammanhang. Uppvaktade 
olika enheter inom Nyköpings 
kommun. Fick berätta i tidning, 
radio. Fick Carlstedt arkitektbyrå 
att få fram en ritning av Atte-
fallshuset Sörmlandsstugan 2.0

I december 2015 snappade 
Coompanion Sörmland upp 
idén och erbjöd sig vara projek-

tägare för att möjliggöra att vi 
kunde söka pengar. Så började 
vår gemensamma resa – Coom-
panion och jag. Idag är jag glad 
att vi rodde förstudien i hamn 
med hjälp av finansiering ifrån 
Sörmlands sparbank – Tillväxt-
banken. Leader Sörmlandskus-
ten valde att investera i projektet 
och målet var att 10 hus skulle 
ha påbörjats under projekttiden 
1 januari 2017 – sista december 
2018. 

Vi har tagit fram underlag till en 
möjlig modell och kan konstate-
ra att projektet hade behövt mer 
tid för att omsättas i Nyköpings 
kommunorganisation.
 
Erfarenheterna så här långt är 
värdefulla och vi vill peka på 
möjligheter som gör att vi skulle 
kunna få fler hus i befintliga 
gårdsmiljöer för att välkomna in 
i befintlig gemenskap.

Välkomna att följa med på 
resan!

Åsa Ingårda

Att säga hej och 

välkommen – 

förutsättningar i 

Nyköpings kommun 

för den som vill 

välkomna in i 

befintlig gårdsmiljö 

och in i befintlig 

gemenskap.

https://sormland.coompanion.se
http://leadersormlandskusten.se
http://leadersormlandskusten.se


GUIDE SÖRMLANDSSTUGAN 2.0      5

“Jag ville erbjuda ett litet 
modernt boende som en 

landningsplats”
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Ö
2016 startade Nyköpings 
kommun projektet Öppen 
Dörr för att söka bostäder till 
nyanlända med uppehållstill-
stånd. Öppen Dörr lades ned 
i augusti 2017 då situationen 
inte längre krävde något bo-
stadsförsörjningsprojekt.
 
Alla nyanlända kom först till 
Migrationsverkets anlägg-
ningsboenden. Sedan de fått 
uppehållstillstånd sökte de en 
egen bostad. Nyköpings kom-
mun efterlyste och uppmunt-
rade via sin webbplats och sin 
kommuntidning hyresvärdar 
och privatpersoner att hyra ut 
sina bostäder till behövande. 

Frågor och svar på webbplat-
sen förtydligade rollerna för 
kommun, bostadssökande 
och privatuthyrare.
 
Kommunen fungerade som en 
lots mellan hyrestagare och 
hyresvärd. En kontaktperson 
på kommunen träffade alltid 
både den nyanlände och den 
som ville hyra ut sin bostad 
för att hjälpa till med match-
ning. Samordnaren såg till så 
att allt fungerade och inga 
missförstånd uppstod innan 
ett hyreskontrakt skrevs. Kom-
munens roll var därmed sam-
ordnande, inte förmedlande. 
 

Projektet Öppen Dörr för-
sökte skapa förutsättningar 
för nyanlända med uppe-
hållstillstånd att bosätta sig 
i Nyköping och få fram bo-
städer av företag och privat-
personer som var villiga att 
hyra ut. Målet var att täcka 
minst tio procent av behovet 
för det kommunala bosätt-
ningsansvaret. Ansvaret för 
de ingångna avtalen svara-
de hyresvärd och hyresgäst 
själva för.

Nyköpings kommun

Att välkomna in i befintlig 

gemenskap.

Projektet Sörmlandsstugan vill:

Möjliggöra matchning som 

underlättar för människor att hitta 

rätt boende och för den som har 

boende att hitta rätt hyresgäst.

Möjliggör för människor att få bli en 

del av en social sammanhåll-

ning som kortar vägen för 

språk, vänner, aktiviteter 

och arbete.
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Ö
Hur går det att koppla 
erfarenheterna ifrån projektet 
Öppen Dörr till Sörmlands-
stugan 2.0

Det projekt som Nyköpings 
kommun genomförde lyfter en 
viktig del, samordningen mellan 
hyresgäst och hyresvärd. I en 
möjlig modell är erfarenheter-
na ifrån projektet Öppen Dörr 
värdefulla. Genom matchning 
kan goda förutsättningar skapas 
för den som skall hyra bostaden 
att få komma till ett samman-
hang som bättre möjliggör att 
nya kontakter kan knytas och 
resan till ett liv i Sverige börjar 

bra. Det är också viktigt för den 
som skall hyra ut att få känna 
sig trygg i att kommunen självt 
bidrar med en samordning som 
skapar bättre förutsättningar för 
att hyresgäst och hyresvärd skall 
hitta varandra.

Att som nyanländ komma 
till ett helt nytt sammanhang 
underlättas när det finns en 
vilja att just försöka matcha 
hyresgäst och hyresvärd. Det 
som var extra värdefullt i mötet 
med projektet Öppen Dörr var 
dess projektledare som själv 
hade erfarenhet ifrån många 
olika kulturer, länder och som 

själv talade många språk. På så 
sätt kunde samordningen ske 
på ett sätt där alla parter på ett 
konstruktivt sätt kunde komma 
till tals och föra dialog med 
varandra.

Projektet Sörmlandsstugan 
vänder sig till gårdsägare som 
vill bygga och genom ett väl-
komnande dela med sig av 
nätverk, lotsa till lokala aktivi-
teter, erbjuda ett sammanhang 
att få vara en del av. I en lyckad 
samordning är det lättare att 
ett boende kan bli mer än ett 
boende, det kan bli en möjlighet 
i att nya dörrar öppnas.
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“Ett liv på landsbygden 
kan vara hållbart kreativt 

och erbjuder framtida 
möjligheter”
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Vi älskar landsbygden och kän-
ner tillhörighet och tacksamhet. 
Ett möte med familjen Ghassan 
al-Safadi

- Måste man bo i en storstad 
för att integration skall kunna 
bli en framgång? Eller kräver 
framgång för integration inte 
en särskild plats?

- Hur kommunicerar man 
med andra och känner tillhö-
righet? Många nyanlända står 
inför utmaningar i den nya 
situationen, vissa passerar 
enkelt och andra behöver en 
längre tid.

- Berättelsen  om Ghassan 
och hans familj är en inspira-
tionskälla både för dem som 
vill eller de som tvekar över 
att bo på landsbygden.

Ghassan al-Safadi är från Syrien 
och kom till Sverige för 4 år 
sedan. Han bor med sin familj i 
Stavsjö och arbetar heltid som 
elektriker på Lundgrens EL i 
Norrköping.

I Stavsjö hyr han ett vackert hus, 
och han har en gård, där vill han 
bygga ett stor hus och han har 
svenska vänner som han kallar 
sin extra familj. Mer än fyra tid-
ningar har tills nu träffat honom 
på grund av hans framgång och 
hur han har bevisat sig i den här 
lilla byn.

”När jag först flyttade till Stav-
sjö kände jag naturligtvis inte 
en enda person i vår nya lands-
bygd, att träffa människor är 
inte enkelt sätt, jag var tvungen 
att bygga ett nytt nätverk från 
början, när jag ser tillbaka på de 
senaste fyra åren får det mig att 

känna mig stolt över hur mycket 
jag har uppnått” säger Ghassan.
 
”I början tror jag att den enda 
vägen ut ur ensamheten är att 
arbeta med mig själv, jag för-
sökte nå ut till andra och hittade 
nya vänner. Jag vaknade varje 
morgon och gick ut för prome-
nera och för att säga hej och 
godmorgon till alla som bodde 
nära mig. Så småningom fick 
jag kontakt med människor och 
blev inbjuden till olika slags 
samlingar. Dessutom jag har 
försökte alltid att hjälpa mina 
grannar som idag blev min 
familj.

Grundregeln för min framgång 
är att påminna mig själv om 
hur  jag är var jag är och vad 
jag är för mig själv, jag är i min 
nuvarande situation eftersom jag 
har bestämt mig för att vara det. 

Erfarenheter av att vara nyanländ och bo på 
landsbygden i Nyköpings kommun.
Dokumenterade Oktober 2018 och sammanställda av Alaa Al Faisal, 
journalist som kom till Nyköping ifrån Damaskus för tre år sedan.
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Även om jag förlorar allt jag har 
förvärvat, kommer jag att göra 
allt om igen och mer Då träffar 
jag fler människor och får fler 
vänner. Jag lever i ett pulserande 
mångkulturellt land, så det är 
bra att du vill förstå andra mer 
än din egen kultur .Det finns 
olika sätt att delta, men det 
viktigaste sättet är  att komma 
ihåg att vi alla bara är människor 
som försöker göra det bästa vi 
kan. På den lilla orten är det nog 
lättare att snabbare få vänner 
jag kommer in i samhället på ett 
mer naturligt sätt” säger Ghas-
san.

”Ett liv på landsbygden kan vara 
hållbart kreativt och erbjuder 
framtida möjligheter precis som 
ett liv i staden, det finns alltid 
människor omkring sig om som 
bryr mig, och att bygga upp nya 
nätverk och få mer kunskap om 
vad som gäller i det nya hemlan-
det kan vara ett sätt att sking-
ra känslan av ensamhet och 
isolering, för mig är det viktigt 
att var social och jag fått stöd, 
kärlek, och säkerhet av folket i 
Stavsjö. Det här är spännande 
men det är också en utmaning, 
och lyckligtvis uppväger det 
positiva det negativa” säger 
Ghassan.

”Stavsjö är där jag reflekterar 
över alla de små eller stora saker 
som har gjort mig glad. Stavsjö 
är full av liv, full av engagemang, 
företagande och framtidstro. Jag 
hoppas att jag också kommer att 
inspirera dig att göra det sam-
ma” säger Ghassan.

“Vi är platsen, vi är här, vi än 
några av många, vi är tillsam-
mans”

Hans fru( Reem Al kyal) kom 
till Stavsjö för två år sedan. Idag 
studera hon i SFI och jobbar 
som praktikant i en restaurang i 
Stavsjö.

”Till en början var vi helt i 
händerna på de som hälsade 
oss välkomna. Jag gillar att bo 
och jobba här i Stavsjö eftersom 
Stavsjö är vacker och värdefull. 
Det är inte svårt att få jobb om 
man kämpar och gör sitt bästa. 
Positiva spiraler på landsbyg-
den ger positiva effekter och 
mervärden. Det är helt enkelt 
lättsammare och betydligt mer 
givande att möta livet på Stavsjö 
med ett leende på läpparna” 
säger Reem.

”Vi träffas med mina vänner 
och grannar på helgen, fester 

och bröllop. Dem älskar att laga 
och sälja min mat i julmarknad. 
Dessutom var det roligt att 
träffa okända människor och få 
laga mat åt dem. Vi älskar att 
bo i landsbygden och försöker 
alltid att tänka positivt och agera 
därefter, negativa bilder skräm-
mer bort människor, tack och 
lov finns en annan bild, ja man 
skulle nästan kunna kalla det en 
helt annan verklighetsbild” säger 
Reem.

Sidra är äldsta dottern, hon är 
15 år. ”Först hade jag svårighe-
ter att bo här, det var svårt att få 
vänner. Jag var inte nöjd med i 
mitt första år i Stavsjö, jag hade 
inga vänner och det var svårt att 
gå in i en grupp på min skola 
med andra vuxna. Och i Stavsjö 
hade inte vänner också efter 
som den landsbygden är en liten 
by och man kan få svårt på att 
hitta nya vän. Om trafik hade 
jag också svårigheter i början. 
Men nu går jag till skolan och 
jag har vänner och jag är så glad 
med det.
Ju, ur mitt perspektiv ser jag 
några nackdelar på att bo i 
landsbygden men fördelar är 
mest, och jag är glad med min 
familj som är full av kärlek och 
optimism”.

Sweden with Counties by FreeVectorMaps.com
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Jag vill gärna berätta om min 
upplevelse när jag bodde på 
landsbygden i Koppartorp. Mitt 
namn är Amro Najem och jag 
har en kandidatexamen i företag 
ekonomi (marknadsföring) från 
Arab Euroben universitet i Da-
maskus. Jag kom till Sverige ca 
5 år sedan. I början bodde jag i 
Koppartorp utan min familj un-
gefär ett år och två månader. Jag 
hittade en lägenhet som ligger 
17 km från stan ute på landet, 
det tar ca 20 minuter att åka dit.

Det är stor skillnad mellan att 
bo i storstad eller att bo i lands-
bygden. Jag växte upp i Syriens 
huvudstad och det fanns flera 
affärer, restauranger, många 
folk, klubbar och överallt myck-
et ljud. Det fanns också många 
möjligheter att få jobb. Dess-
utom fanns ett stort utbud att 
hitta på saker varje kvällen och 
det var roligt.

I Koppartorp fanns lugnet och 
en fint natur, men också flera 
nackdelar som möjlighet till 
kollektivtrafik, det fanns inga 
trafiklinjer för att åka mellan 
Koppartorp och Nyköping. Det 
fanns en taxi som man behöver 
att boka i specifik tider. Dess-
utom hade jag problem med 
konstiga grannar som inte ville 
välkomna oss och det var svårt 
att motivera mig att bo kvar. 
Det fanns inget internet anslut-
ning (FIBER- DSL bara 4G). 

Jag gillar att bo i stan för staden 
jag kom ifrån i Syrien. Det finns 
många saker och allt man behö-
ver och fler möjligheter och det 
gäller jobb, Shopping, nöjesliv. 
Och jag tycker att landsbygden 
kan få mig att känna mig klaus-
trofobisk och isolerad. Utan bil 
är det svårt att få del av det jag 
behöver få del av. Jag bodde i 
Koppartorp ca 3 och ett halvt år 
och nu bor jag med min familj 
i Central Nyköping och jag är 
nöjd med vår nya bostad och 
våra nya grannar.

Alaa Al Faisal är Amro Najems 
fru och hon kom till Sverige för 
3 år sedan och hon har också 
erfarenhet av att bo på landet.
Jag är journalist och har en 
kandidatexamen i media uni-
versitet i Damaskus. Jag har två 
pojkar. Jag lämnade mitt land 
på grund av krig. Jag är social 
och jag bodde förut i storstaden 
Damaskus som erbjöd ett stort 
socialt liv och jag flyttade till ett 
nästan tomt område med högst 
fyrtio personer och jag fick 
känna på flera svårigheter i att 
flytta från en storstad till en liten 
tyst ort. 

Det finns fördelar och nack-
delar med allt i livet, men att 
bo i en landsbygden blir ibland 
skillnaderna stora i vilka åsikter 
människor har. Koppartorp 
var en lugn, vacker miljö och 
grönområden som lockar, nära 

till skogen 
och havet. 
Det svenska vädret var 
hårt men jag hade vant mig vid 
det. Under sommaren var det 
fantastisk. Jag var mammaledig 
under min tid där. Under den 
tiden hade vi ingen bil och jag 
blev isolerad, kunde inte ta mig 
till staden så lätt och det var på 
många sätt tråkigt och ensamt. 
Mina barn hade 4 km till skolan 
/ dagis och behövde alltid skjuts 
och de hade inga kompisar. För 
oss har del varit lättare att börja 
ett liv när vi flyttade till staden. 

Livet i staden innebär att det är 
lätt att kunna promenera ut och 
luncha med mina vänner och 
kollegor, och jag är nära till att 
delta i stadens stora utbud av 
kulturarrangemang, utställning-
ar. Kanske den mest avgörande 
fördelen med att bo i en stad 
är att jag inte behöver ha bil. 
Men kostnaden för att hyra en 
lägenhet i centrum Nyköping 
kan vara väldigt dyrt. Ett rimligt 
svar på frågan om det är bäst 
för man att bo på landet eller i 
staden är nog att det beror mer 
på hur du lever där du bor än 
var du bor. 

Det är nu åtta månader sedan 
flyttade vi från lägenhet på 
landet till en lägenhet i centrum 
och vi trivs bra här.

Från att bo i huvudstad 
till att bo på landsbygden.
Amro Najem och Alaa al Faisals berättelse november 2018.
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Vi som vill bygga – 
varför vi är intresserade 

av Sörmlandsstugan 2.0
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Sofia Aktergård Yrvenback 

Du har visat intresse för att bygga 
hus på din gård. 

Ja, det är något jag vill förverk-
liga snart och jag är öppen för 
olika lösningar. Min man var på 
det första mötet som hölls våren 
2016 där idén om upplägget 
presenterades och där vi även 
fick se förslag på hur Attefalls-
huset skulle kunna se ut.

Vi har nyss blivit kontaktade av 
ett företag som vill komma åt 
mark och erbjuder en lösning 
med ekonomisk kalkyl. De om-
besörjer all hantering av tillstånd 
och förberedelser och byggna-
tion. En helhetslösning som 
känns trygg. Vi har talat om att 
försöka få upp fyra hus på våra 
tomter. Det är gångavstånd till 
busshållplats och skola.

Vad i projektet gjorde att du blev 
intresserad? 

Vi såg möjligheten att få vara 
med en i en helhetslösning där 
det blev lätt att gå ifrån ord till 
handling.

Vi uppfattade att kommunen 
ville erbjuda en service som 
underlättar för oss i att klara 
hela processen med krav, regler, 

lagar och ansökningar. Vi såg att 
risktagandet var lägre eftersom 
modellen ville hitta ett sätt där 
kommunen blir förstahands 
hyresgäst. Vi har inte tidigare 
haft hyresgäster och vi har heller 
inte byggt fristående hus tidiga-
re. Att allt fanns färdigtänkt och 
där vi slapp hålla på att under-
söka och förbereda och söka 
rätt på information. Vi har haft 
tanken länge att få vara med 
och bidra på ett mänskligt plan, 
att göra något för människor 
som på olika sätt har svårt att få 
bostad. Vi har mark, en fin gård 
och kan erbjuda möjlighet till ett 
bra liv.

Om vi hade byggnader hade vi 
velat hyra ut till människor som 
är i särskilt behov av bostad och 
där vi kan erbjuda en närhet till 
oss som familj och det vi arbetar 
med på gården.

När vi nu såg att Nyköpings 
kommun visade intresse av att 
hitta samarbete så såg vi möj-
ligheten i att erbjuda oss att väl-
komna hit till oss. I vårt företag 
och på vår gård skulle vi kunna 
erbjuda mer än boende, vi skulle 
kunna erbjuda arbetspraktik. I 
våra tankar handlar det kanske 
både om unga och äldre.
I projektet säger vi att möjlig-
heten att välkomna in i befintlig 

gårdsmiljö skapar goda förut-
sättningar för människor att 
komma in som ny i Sverige. 

Vilka möjligheter ser du som hyres-
värd i att vara med och välkomna 
nyanlända som boende i befintlig 
gårdsmiljö på landsbygden?

Vi såg människor med främst 
psykiska behov, att komma in i 
ett socialt sammanhang, vi såg 
så många olika grupper och 
överhuvudtaget människor i 
behov av en bostad. Sedan är 
det ju speciellt att få bo i vår 
miljö där det är närhet till att 
få vara med och ”hugga i” om 
man vill. Här går det att få odla, 
ha egna djur eller plats för helt 
andra projekt. Trots att vi bor så 
här på landet så har ju vi nära till 
skola vilket gör det lättare för en 
barnfamilj att slå sig ned här.
Är du intresserad av fortsatt 
kontakt i att kunna förverkli-
ga iden om att få upp hus på 
landsbygden och välkomna in i 
befintlig gårdsmiljö? 

Vi är intresserade av att bygga 
och vi söker nu själva efter olika 
lösningar och vi vill även ta 
med lösningar kring klimat. Så 
om det var en modell som även 
hjälpte till att tänka klimatsmart 
hade det varit bra. 
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Anette och Anders Thunberg 

Hur kom det sig att ni visat intresse 
för Sörmlandsstuga?

Vi kom i kontakt med projek-
tet tack vare att min man som 
driver Kiladalens hus AB, en 
bit utanför Nyköping på lands-
bygden, fick förfrågan om att 
titta på ett hus som Carlstedts 
arkitekter ritat på uppdrag av 
projektet Sörmlandsstugan. 
Detta för att se om det kunde 
bli ett hus vi kunde tillverka 
inom företaget. Vi blev båda 
intresserade av projektet. Vi har 
på olika sätt kommit i kontakt 
med människor som är i behov 
av att få vara i trygga samman-
hang. 

Vi tyckte idén om att göra en 
social insats var bra och att den 
gick att koppla till vårt sätt att 
leva och driva företag. 

I vår tankevärld har vi sett 
framför oss att vi skulle kunna 
bidra med att bygga två hus för 
att möta de behov som finns av 
bostäder och då i en befintlig 
gårdsmiljö som vår.

Vad i projektet gjorde att du blev 
intresserad? 

Att välkomna människor har 
vi gjort i olika former under 
lång tid. Det som var nytt i det 
här projektet var just det nära 
samarbetet med kommunen och 
att vi skulle bli en mycket mer 
tydlig samarbetspart. Att kom-
munen skulle gå i och ta ett an-
svar kring att förmedla boende, 
stå för kontraktet och säkerställa 
kontinuitet. Att som vi erbjuda 
inte bara boende utan ett sam-
manhang kräver också att vi kan 
känna trygghet i att kommunen 
i det här fallet blir en samarbets-
part som underlättar för oss. 
Att driva företag, som vi gör, 
kräver mycket engagemang 
och små marginaler. I det här 
projektet skulle kommunen 
möjliggöra också en ekonomisk 
trygghet, vilket för oss skulle 
vara väldigt viktigt.

I projektet säger vi att möjligheten 
att välkomna in i befintlig gårdsmil-
jö skapar goda förutsättningar för 
människor att komma in som ny i 
Sverige. Vilka möjligheter ser du som 
hyresvärd i att vara med och välkom-

na nyanlända som boende i befintlig 
gårdsmiljö på landsbygden? 

Vi gör det redan idag, inom ra-
men för vårt företagande. Vi har 
välkomnat nyanlända människor 
att få en start i Sverige genom 
att kliva in i vår verksamhet. Vi 
vet att det fungerar och vi vet 
att få både bo och jobba i vår 
miljö är väldigt positivt.

Är du intresserad av fortsatt kontakt 
i att kunna förverkliga iden om att få 
upp hus på landsbygden och välkom-
na in i befintlig gårdsmiljö? 

Vi är intresserade att ta del av 
erbjudanden som kommunen 
eventuellt vill ge för att vi skall 
kunna gå in i ett samarbete och 
möjliggöra boende för grupper 
som behöver få möjlighet till det 
sammanhang vi kan erbjuda.
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DEL 2 
Möjligheter och Förutsättningar 

– Bygga bostäder utanför centralorten i Nyköpings kommun

När projektet Sörmlandsstugan 2.0 inleddes januari 2017 var 
utgångspunkten att göra projektet i samarbete med Nyköpings 

kommun med målet att tillsammans utforma en modell för att 
underlätta att få upp bostäder i befintlig gårdsmiljö för att 

välkomna in i befintlig gemenskap.
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Goda exempel som 
projektet ville utgå ifrån

Västerås kommun tog beslut under vintern 2016 
om en modell där det kommunala fastighetsbola-
get Mimer tecknar avtal med fastighetsägare om 
på förstahandskontrakt om minst 12 månader. 
Kommunens fastighetsbolag ansvarar för att det 
finns hyresgäst och att denne matchas utifrån för-
utsättningarna hos fastighetsägaren (matchning 
i likhet med Nyköpings kommuns Öppen Dörr). 
Hyran fastställs och betalas ut under avtalsperi-
oden. Även om lucka skulle uppstå mellan hyres-
gästerna. Avtalet möjliggör en säkerhet för den 
som vill bygga och behöver ta ett lån i banken.

Västerås utarbetade en guide där all information 
finns samlad för den som vill bygga Attefallshus; 
vilka regler som gäller i just Västerås kommun, 
var kommunen anser att det kan byggas samt 
vägledning för den som vill hyra ut sitt Atte-
fallshus. Projektet Sörmlandsstugan såg en stor 
fördel i att ”översätta” samma modell och guide 
till Nyköpings kommuns kontext men att Sörm-
landsstugan ville sätta fokus på vad som gäller för 
byggande utanför centralorten.

SKL-LRF tog i juni 2017 fram ett underlag till 
avtal som gör det enklare för LRF-medlemmar 
att hyra ut sina extra bostadshus till nyanlända. 
Avtalet skapar möjlighet för en bättre integration 
och en lösning på bostadssituationen. LRF och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
tagit fram en gemensam avtalsmall för uthyrning 
av småhus och hyreslägenheter där ägare av jord- 
och skogsbruksfastigheter vill upprätta avtal med 
kommunen. Det gör det möjligt för fler nyanlän-
da att finna ett boende på landsbygden och bidrar 
till att både lösa bostadssituationen och skapa 
förutsättningar för en framgångsrik integration. 
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2017/06/
enklare-att-hyra-ut-till-nyanlanda/ 

§ 37 – ekonomiskt stöd via Länsstyrelsen Be-
viljade 37§- medel, Beredskap och kapacitet 
att ta emot nyanlända år 2017 
Länsstyrelsen har fördelat medel till kommunerna 
enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). 
Södermanlands län förfogade över 2,4 miljoner 
kronor för år 2017. 

Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till 
att underlätta bosättning och öka mottagningska-
paciteten i kommunerna har prioriterats.
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Sörmlandsstugan 2.0

Bakgrund
Idékoncept kring möjligheter att ge anvisade ny-
svenskar bostad i gårdsmiljö på landsbygden. En 
extern förstudie är genomförd där många aspek-
ter vägts in men på en mer övergripande och 
principiell nivå. En ram till möjlig modell som 
inkluderar avtal mellan kommun och fastighetsä-
gare har arbetats fram.  

I förstudien som genomfördes våren 2016 med 
finansiering ifrån Sörmland Sparbank togs ritning 
fram till Attefallshus och projektet deltog på Bo-
Mässan samt var med i en mängd olika samman-
hang för att lyssna in och knyta kontakter med 
potentiella husbyggare. Olika personer och inom 
Nyköpings kommun bidrog med underlag för att 
få fram en bild av behovet av bostäder. 

I kontakt med samhällsbyggnadskontoret konsta-
terades att permanent boende kräver att Atte-
fallshuset följer Plan -och bygglagen vilket kräver 
att huset handikappanpassas. På de 25 kvadrat 
meter ansåg Nyköpings kommun att en person 
kan bo. Projektet har därför inlett samarbete med 
husleverantörer som kan tillhandahålla nyckel-
färdiga prefabhus på 30, 40 och 50 kvadratmeter. 
Utgångspunkten är att kunna välkomna 2 vuxna 
och 2 barn. Fastighetsägare som är intresserade 
av att bygga har identifierats men att förutsätt-
ningarna kring avtal mellan fastighetsägare och 
Nyköpings kommun måste tydliggöras innan de 
intresserade är villiga att säga ja till ett åtagande. 
Avtalet är också det som möjliggör att få en säker-
het att med ta till banken för att lån ska kunna 
beviljas.

Projektet finansieras med projektstöd ifrån 
Jordbruksverket som motiverar beslutet med att 

Sörmlandsstugan 2.0 vill bidra till att lösa en del 
av bristen på bostäder genom att initiera att fler 
bostäder byggs på landsbygden, samtidigt som 
det genererar intäkter till landsbygds-företag som 
vågar investera. 
Projektet visar på möjligheten att välkomna nya 
medborgare till landsbygden på ett nytänkande 
sätt genom att husägaren fungerar som integra-
tionsvärd och får vägledning i att välkomna.

Medverkande i projektet har varit representanter 
från kommunen, Coompanion Sörmland, Läns-
bygderådet, Studieförbundet Vuxenskolan och 
LRF. Även bank/finansieringsinstitut har delta-
git/ givet sin syn på projektet. Delar av under-
lagen kommer från LRF/SKL och erfarenheter 
från Västerås. Projektet har haft egen finansiering 
bl.a EU-stöd (LEADER). Projektet slutredovisas 
under december 2018.

Syfte
• Att genom att bo på landsbygden och i gårds-
miljö få en snabbare och bättre integration in i 
samhället och på så sätt arbeta aktivt för social 
sammanhållning. Fastighetsägaren utbildas för att 
aktivt bidra till integrationen. I projektet ingår att 
utarbeta en guide för att välkomna nyanlända.

• Att bostäderna blir ett alternativ till de anvis-
ningsboenden som idag finns och där de nyanlän-
da ges liten möjlighet att få sociala kontakter med 
svenskar som underlättar språkinlärning.

• Att bostäderna och välkomnandet ses som en 
modell för att få ett första möte med Sverige och 
att de nyanlända ges möjlighet att se olika alterna-
tiv till boende där livet utanför centralorten kan 
vara en möjlighet.

• Att hyresgäst och husägare matchas genom den 

Projektet har utarbetat ett förslag till en möjlig ram 
för att arbeta fram en gemensam modell tillsammans 
med Nyköpings kommun.
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modell som Nyköpings kommun utarbetat genom 
projektet Öppen Dörr.

• Att via hyra garanteras kostnadstäckning av 
kommunen de 2-3 första åren i syfte att ta in-
vesteringsrisken att nyproducera ett 30-55 kvm 
permanentboende. Vilket också är den garanti 
som behövs för att husbyggaren skall kunna be-
viljas lån. Sedan står det fastighetsägaren fritt att 
möjliggöra förlängning av avtalet om behov finns 
från kommunens sida, disponera byggnaden som 
uthyrnings-eller generationsboende.

• Att skapa förutsättningar för en fortsatt utveck-
ling av landsbygden.

• Att arbeta fram en ”husguide” för att underlät-
ta för den som vill bygga inom ramen för denna 
modell – så här går du tillväga! Samt att möjlig-
göra enklare handläggning ifrån kommunen sida 
genom att det inom modellen finns hustyper som 
är prövade och att praxis är framtaget som gör det 
enklare i hanteringen.

Förutsättningar och krav för ett kommunalt 
åtagande

- Likabehandlingsprincipen förutsätter att alla 
medborgare skall kunna erbjudas att ingå i model-
len och teckna avtal som möjliggör byggande och 
att fastighetsägaren tillhandahåller bostad åt kom-
munen för uthyrning. Förutsatt att medborgaren 
svarar upp mot de krav som ställs för att avtal ska 
kunna tecknas och bostad ska kunna byggas.

- Modellen inkluderar utarbetade verktyg för att 
utvärdera och visa på hur modellen bidrar till 
integration och social sammanhållning.

- Hyresavtalen skall tecknas mellan kommun och 
fastighetsägare över en period för att säkerställa 
att det finns en långsiktighet och möjliggörande 
till ett boende över tid.

- Hyran skall täcka samtliga omkostnader.

- Avtalen ska utformas på ett sådant sätt så att 
fastighetsägaren, om hyresgäst lämnar bostaden 
innan avtalet gått ut, inte behöver riskera mer-
kostnader i form av utebliven hyra för att täcka de 
omkostnader som avtalats fram så som värme/el, 

vatten, avlopp, bredband, sopor, väghållning etc.

- Att tillgång till kollektivtrafik måste finnas inom 
rimligt avstånd samt att skolskjuts inte behöver 
anordnas enligt gällande regler.

Framtagande av bakgrundsfakta 
– med hjälp av Nyköpings kommuns egna prog-
noser och utarbetade underlag är det bra att ställa 
följande frågor och få aktuell fakta:

- Prognos gällande behov av bostäder för den 
aktuella målgruppen tre år framåt i tid.

- Aktuell fakta kring hur många som idag inte har 
bostad utan finns på anvisningsboenden inom 
kommunen.

- Kostnaden för de som idag inte bor i egen 
bostad utan som bor på anvisningsboenden inom 
kommunen.

- Hur många av de som bor på anvisningsboen-
den som idag har längre än 800 meter till kollek-
tivtrafik?

- Aktuell statistik som visar hur lång tid det i ge-
nomsnitt tar för en nyanländ att etablera kontakt 
med svenskar och bli hembjuden till ett svenskt 
hem.

- Aktuell statistik som visar hur lång tid det i ge-
nomsnitt tar att få en anställning för en nyanländ 
på svensk arbetsmarknad.

- Exempel på integration där nyanlända välkom-
nats till mindre orter på landsbygden och hur det-
ta påskyndat språket, sociala kontakter och ingång 
på arbetsmarknaden.

Fastighetsägaren
För att Nyköpings kommun skall få tillgång till 
boende i befintlig gårdsmiljö och i befintlig ge-
menskap så bygger det på att fastighetsägare skall 
kunna finansiera att hus byggs.
Modellen vill välkomna också de som inte har ka-
pital eller möjlighet att belåna redan befintlig fast-
ighet. Genom att kunna påvisa ett avtal tecknat 
mellan fastighetsägare och Nyköpings kommun 
där hyresintäkten är fastställd över tid så kan det 
fungera som en säkerhet i kontakten med banken 
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för att lån skall kunna tecknas.

Av de som visat intresse att bygga finns olika 
grupper:

- Lantbrukare och landsbygdsföretagare som ser 
en möjlighet att kunna erbjuda ett sammanhang 
där det finns närhet till praktik och möjligt arbe-
te.

- Barnfamiljer som ser möjligheten i att välkom-
na barnfamiljer och kunna erbjuda ett socialt 
sammanhang med nätverk där barnen följer med 
barnens aktiviteter och att familjen på sikt ser en 
möjlighet att kunna hyra ut till turister för att få 
en inkomstkälla.

- Äldre som funderat på att bygga sig ett mindre 
boende för att kunna flytta ut från det stora huset 
när de inte längre orkar bo kvar, utan vill ge plats 
åt nästa generation. Att genom att bygga redan nu 
också ha tid och ork i att välkomna människor.

Hyresnivåer
Projektet ombads räkna fram en hyra att utgå 
ifrån. I den uträkningen utgick projektet ifrån att 
hyresgästen är en familj på två vuxna med två 
barn. Hyresnivåerna gäller för varmhyra. Model-
len vill möjliggöra uthyrning av bostad till nyan-
lända; ensamstående eller familjer. Storleken på 
bostad får förhandlas med respektive hyresgäst 
vad som kan vara lämpligt. Rimligt är att det sätts 
i relation till det boende som den aktuella hyres-
gästen har idag.

Föreslagna hyresnivåer för 30, 40 och 55 kvm är 
4 500, 5833 och 7562 kr i månaden. 
Nyköpings kommun har satt som krav att hyran 
täcker alla omkostnader så som värme/el, vatten, 
avlopp, sopor, vägröjning, bredband etc. Dessa 
skall ses som lägsta nivå, då variationer kan före-
komma beroende på varje fastighetsägares för-
utsättningar. Varje hyra förhandlas fram enskilt 
mellan Nyköpings kommun och fastighetsägare. 
Det är kommunens behov och hyresgästens betal-
ningsförmåga som styr.

Avtal
Sociala avtal
Integrationsinsatsen formaliseras genom avtal 
mellan kommunen (DSO Divisionen för social 

omsorg/Vuxenenheten) och fastighetsägaren. Här 
ska framgå omfattning, innehåll, frekvens, ansvar, 
principer för uppföljning och hantering av avtals-
brott. På motsvarande sätt formaliseras kommu-
nens (DSO/Vuxenenheten) sociala åtagande/
insatser gentemot hyresgäst och hyresvärd.

Huset byggs i nära anslutning till befintlig huvud-
byggnad.
I boendemiljön bor de som välkomnar de ny-
anlända. Här finns närhet till sociala kontakter, 
svenska språket, guider in i svensk kontext, möj-
lighet att delta i aktiviteter samt ta del av sociala 
nätverk. Viktigt är att de nyanlända får samma 
möjlighet till mottagande som de som anvisas till 
kommunens prefabhus i centralorten.

Rimligt är att en utvärdering sker och att de ny-
anlända får möjlighet att skatta:

- Antal kontakter med svenskar.

- Möjlighet att ta del av hur svenska familjer lever.

- Möjlighet att ta del av aktiviteter tillsammans 
med svenskar.

- Möjlighet att träna det svenska språket.

Att skattningen jämförs med hur de nyanlända 
som bor i Prefabhusen skattar samma frågor.
I projektet pekar på vikten av en guide i att väl-
komna – information till den som skall välkomna 
och en handledning i att välkomna samt de krav 
som kommunen ställer i det sociala avtalet.

Hyresavtal 
Hyresavtal tecknas mellan kommunen (K-fast) 
och hyresvärden/fastighetsägaren.
Kommunen (K-fast) hyr en bestämd tid som 
förste hyresgäst. Hyreslagstiftningens grund gäl-
ler mellan hyresgästen/kommunen (K-fast) och 
hyresvärden/fastighetsägaren. I avtalet ska framgå 
en preciserad ansvars- och kostnadsfördelning 
mellan hyresvärd/fastighetsägare och hyresgäs-
ten/kommunen (K-Fast) vad gäller bl a slitage/
vandalisering. Här finns idag praxis vad som gäl-
ler hos Nyköpings hem då bostäder ”blockhyrs”.

K-fast upplåter till DSO möjligheter att till sina 
brukare/klienter teckna hyresavtal med kom-
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munen (K-fast) i andra hand. Hyreslagstiftning-
ens grund gäller mellan hyresvärd/kommunen 
(K-fast) och hyresgäst. Kommunen (DSO/Vux-
enenheten) ansvarar för matchning och sociala/
stödjande insatser som kan bli aktuella enligt 
avtal ovan.
Här skall tydligt regleras vad som händer om hy-
resgästen lämnar bostaden innan avtalad tid. 

Avtalstider
Hyresavtal på 24-36 mån, längre åtagande krä-
ver avtal kring besittningsrätten. Särskilt Avtal 
formuleras så att besittningsrätten förhandlas 
bort. Detta för att möjliggöra att avtalet löper 
över samma tid som längden på det föreslagna 
projektet.

Uppsägning
Hyreslagstiftningens grund gäller, 3 månader.

Besittningsrätt
Hyreslagstiftningens grund gäller, vid avtal längre 
än 24 mån avtalas besittningsrätten bort vilket 
måste formaliseras och godkännas av hyresnämn-
den.

Tekniska aspekter och 
myndighetskrav
På de tänkta fastigheterna finns i dag redan ett 
hushåll med tillhörande VA-anläggning som är 
dimensionerad för detta. Anläggs en ny perma-
nentbostad måste VA-anläggning uppgraderas/
omdimentioneras för att klara två hushåll alt får 
den nya bostaden en egen VA-lösning. Detta med-
för en investering i storleksordningen 75-150 000 
kr. Även myndighetskrav för dricksvattenkvalitet 
med tillhörande provtagning och registrering blir 
aktuell om det blir/finns fler än två hushåll eller 
tillkommer fler än 8 personer inom fastigheten.

På motsvarande sätt måste hänsyn tas till elför-
brukningen och om anläggningen är dimensione-
rad för två hushåll.

Konceptet förutsätter en nyproduktion av perma-
nentbostäder vilka kräver bygglov/bygglovshante-
ring med medföljande kostnader.

Det förutsätter att varje avtal som tecknas mellan 
Nyköpings kommun och fastighetsägare görs som 
ett enskilt avtal utifrån Nyköpings kommuns be-

hov, hyresgästens betalningsförmåga och det som 
anses skall rymmas inom hyran.

Husguide
I projektet lyfts vikten av att producera en hus-
guide – information till den som skall bygga om 
vilka krav kommunen ställer. Syftet är att under-
lätta byggprocessen för den som ska bygga och 
för den som ska handlägga ärende. Om modellen 
är känd och hustyperna prövade så bör det kunna 
underlätta hanteringen:
- Att bygga i befintlig gårdsmiljö – vad krävs för 
att kunna erbjuda ett permanent boende.
- Att vara hyresvärd.
- Att välkomna.

Likabehandling
En kommunal grundläggande förutsättning är att 
alla medborgare hanteras lika vad gäller service 
och möjligheter, den så kallade likabehandlings-
principen. Utifrån likabehandlings-principen bör 
denna möjlighet vara öppen för alla som uppfyller 
villkoren för den kommunala inhyrningen enligt 
detta koncept.

Kollektivtrafik och skolskjuts
Frågan om avstånd till kollektivtrafik skall prövas 
i varje enskilt fall. Det är upp till hyresgästen om 
den kan godta längre avstånd än 800 meter och 
att det är det som får avgöra. Att förutsättningar-
na är tydliga från början. Vilket då kan innebära 
att även den som har längre än 800 meter till 
kollektivtrafik kan komma ifråga.

Vad gäller skolskjuts skall samma reglemente gälla 
som för alla andra kommuninvånare som konse-
kvens av likabehandlingsprincipen.

Fortsatt hantering i 
framtagande av modell

- I det fortsatta framtagandet av möjlig modell fö-
reslås att ett projekt inom ramen för Landsbygds-
utveckling inrättas där Nyköpings kommun går in 
som projektägare. 

- Att projektet under 3 år har som mål att utforma 
en möjlig modell som kan användas 
inom kommunen.

- Att projektet utgår ifrån 5-10 fastighetsägare 
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som tillsammans producerar 10 hus.

- Att dessa ingår avtal med kommunen som 
möjliggör att kommunen får möjlighet att hyra 
bostäder för att kunna anvisa boende till de som 
kommunplacerats i Nyköpings kommun.

- Att avtal prövas som möjliggör att säkerställa att 
fastighetsägaren har en fast hyra framförhandlad 
som sträcker sig över hela avtalsperioden. 

- Att kommunen tillhandahåller hyresgäst och 
ansvarar för matchning och sociala/stödjande 

Det ska vara lätt att 
göra rätt - möjligheter 

framåt för att under-
lätta byggande

Under projektets gång har representanten ifrån Nyköpings kommun, 
som ingår i styrgruppen, pekat på flera olika möjligheter.

En av dessa är det som Nyköpings kommun nu infört, riktad service 
till företagsetablering så kallat Dukat bord. 

Vi vill peka på möjligheten att i mötet med den som vill bygga hus 
på sin gård och hyra ut ska kunna erbjudas samma service som den 
som vill etablera företag.

En svårighet för den som vill bygga ett hus med målet att hyra ut för 
permanent boende är att det är svårt att förstå reglementet. Projek-
tets ambition att få fram en guide eller lathund tycks omöjligt då 
svaret ifrån ansvariga tjänstemän är att det inte går att säga något 
generellt, varje ärende måste prövas enskilt och att kommunen inte 
ger någon rådgivning som kan gälla allmänt. Dock vet vi att Väster-
ås kommun lyckades i att producera en guide som beskriver hur den 
som vill bygga hus skall gå till väga.

insatser. Att redan befintlig modell Öppen Dörr 
används.

- Att verktyg utarbetas som möjliggör att insatsen 
gällande integration och social sammanhållning 
kan mätas och utvärderas.

- Att en ”husguide” arbetas fram som ger in-
formation om hur den som vill bygga skall gå 
tillväga och att husguiden är ett sätt att underlätta 
handläggningen för Nyköpings kommun och 
för husbyggaren att förstå vilka krav som gäller i 
Nyköpings kommun.
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Det ska vara lätt att göra rätt.
Konceptet ser ut så här:

Nyköpings kommun bjuder 
in till Dukat bord för företag 
med komplexa ärenden. Tors-
dagar mellan kl. 8-10 kan fö-
retagare träffa handläggarna 
för olika myndighetsområden 
för att diskutera sitt ärende. 
Boka tid först!

Du kan spara mycket tid och 
grå hår på att boka in Dukat 
bord. I alla fall om du har ett 
större ärende som berör flera 
olika myndighetsområden. Du 
slipper ringa runt till olika 
enheter för att ta reda på vad 
olika myndigheter kräver för 
tillstånd av dig. 

Varför inte träffa rätt hand-
läggare på en gång vid ett 
och samma bord? Ganska 
snabbt kommer de att förstå 
vad du vill göra och styr in dig 
på rätt spår. Det sparar tid 
för både dig och kommunens 
handläggare och underlättar 
hela ärendets hantering.

Dukat bord är en slags 
snabbservice för företagare 
med ärenden som kan kräva 
en lång process med tillstånd 
och olika ansökningar. Du får 
träffa dem du behöver, ex-
empelvis Bygg- och Miljöen-

heten, Livsmedel, Mark- och 
exploateringskunniga eller 
planarkitekter. Om du vill kan 
även Social omsorg, Rädd-
ningstjänst och Näringslivsen-
heten delta.

Nyköpings kommun

Hur går det att koppla Dukat 
bord till bostadsbyggande på 
landsbygden?

Projektet Sörmlandsstugan.
Vi vill peka på att det redan ex-
isterande konceptet skulle kun-
na omformas och gälla också 
nybyggnation och med målet att 
tidigt få pröva olika idéer för att 
underlätta för den som bygger. 
Många av de som visat intresse 
för att bygga i befintlig gård-
smiljö har pekat på vikten av 
att det behöver vara enkelt och 
drar sig för en process där krav, 
regler och tillstånd kan upplevas 
krångliga och svåra. 

Genom en variant av Dukat 
bord möjliggör Nyköpings 
kommun till en tidig dialog där 
information ska kunna erbjudas 
i vilka krav som ställs samt hur 
processen och förfarandet bör 
läggas upp, i vilken mån kom-
munen kan erbjuda service. Här 

ska också behov/möjligheter 
som kommunen ser kunna pre-
senteras, vad gäller uthyrning 
av bostad, alltifrån särskilda 
behovsgrupper till prognos vad 
gäller turism.

I mötet med den som vill bygga 
kan dialog föras kring: 

- De behov kommunen har 
gällande boende för särskilda 
grupper.
- Hyresnivå
- Standardkrav
- Avtalsskrivning
- Lotsa till vilken kontaktper-
son inom vilken division som 
kontakt skall knytas med
- Krav som ställs av kommunen 
vad gäller miljö, hälsa, livsmed-
el, socialt åtagande

Turism – ska kunna föra dialog 
kring

- Hyresnivå
- Standardkrav
- Samarbetsmöjligheter med 
kommunens turismutveckling 
för marknadsföring 
- Krav som ställs av kommunen 
vad gäller miljö, hälsa, livsmedel

Gällande regler för bygglov 
eller bygganmälan
Syftet är att Nyköpings kom-
mun genom denna service 
aktivt inbjuder gårdsägare som 
är intresserade av att uppföra 
ytterligare bostad och får fler att 
se möjligheterna.
Målet är att få fram fler bostä-
der i befintlig gårdsmiljö och att 
få gårdsägare att se möjlighe-
terna och inte avskräckas ifrån 
bilden av krånglig byråkrati.

Dukat bord



GUIDE SÖRMLANDSSTUGAN 2.0      23

I samarbete med Carlstedt arkitektbyrå har vi ritat fram ett 
Attefallshus – Sörmlandsstugan 2.0
Huset uppfyller alla krav som plan- och bygglagen ställer.

Se mer om Sörmlandsstugan 2.0 samt andra husmodeller framtagna av SmåBoHus AB 
som projektet presenterar på hemsidan.
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Tillsammans
Förutom att bygga enskilda hus kan 
lantbruksföretagarna gå samman i 
ekonomiska föreningar/kooperativ/
byggemenskaper för att tillsammans 
vara en part gentemot Nyköpings 
kommun. 

Se rubriken om ”De kooperativa prin-
ciperna” om vad som gäller för att 
bilda kooperativ och ekonomiska för-
eningar. En annan intressant ingång 
kan vara kooperativa hyresrätter.
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Vad är kooperativ hyresrätt?

Enligt Wikipedia är Kooperativ 
hyresrätt en lagreglerad boen-
deform, vars egenskaper kan 
sägas ligga emellan bostadsrätt 
och hyresrätt. Idén är gammal 
och bars under 1900-talet upp 
av Stockholms Kooperativa 
Bostadsförening (SKB), i dag en 
betydande aktör med c:a 7000 
lägenheter, som bildades 1916 
och existerade i kraft av dispen-
ser från den vanliga bostads-
lagstiftningen. Boendeformen 
fick stöd i en försökslagstiftning 
enligt Lag (1986:1242) om för-
söksverksamhet med kooperativ 
hyresrätt.

Den kooperativa hyresrätten 
jämförs ofta med bostadsrätten. 
En vanlig fråga är varför inte 
upplåtelseinsatsen ska kunna 
indexregleras eller uppräknas på 
något annat sätt. Boverket har 
kommit framtill att upplåtel-
seformen kooperativ hyresrätt 
ska vara en spekulationsfri form 
av boende och att den därige-
nom alltid ska kunna kallas för 
allmännyttig och bl.a. kunna 
komma ifråga för kommunal 
marktilldelning i likhet med 
kommunala bostadsföretag. 

Den kooperativa hyresrätten 
har i vissa fall framstått som 
särskilt intressant i möjligheten 
att utveckla boendevillkoren för 
hyresgästerna. Boverket anser 
att följande fem vägar
kan bidra till en sådan utveck-
ling;

- Seniorboende 
- Ökad integration i utsatta bo-
stadsområden 
- Nyproduktion av kooperativa 
hyresrätter

- Ökad social gemenskap och 
trygghet 
- Stärkt boinflytande vid utför-
säljning av allmännyttan 

Mer om kooperativ hyresrätt
Kooperativ hyresrätt har funnits 
i olika former sedan början av 
förra seklet. 1987 infördes en
försökslagstiftning, vilken 
innebar att kooperativa hyres-
rättsföreningar kunde registre-
ras som ekonomiska föreningar. 
Efter en period i slutet av 1980- 
och början av 1990-talet fick
många föreningar tillsam-
mans med ett stort antal andra 
fastighetsbolag ekonomiska 
problem. Men tack vare denna 
försökslagstiftning stabilisera-
des antalet föreningar runt ett 
60-tal, spridda över landet. An-
talet föreningar minskade dock 
under slutet av försöksperioden 
tilldrygt ett 40-tal. Boverket 
konstaterade att den kooperativa 
hyresrättens problem till stor 
del bottnade i att försöksverk-
samheten sammanföll med en 
mycket turbulent period för 
såväl den svenska ekonomin, 
som bostadsmarknaden i stort. 
Försöksverksamhetens tillfälliga 
natur, med osäkerhet om fram-
tida lagstiftning, bidrog också 
till svårigheterna.

Boverket gjorde en utvärdering 
under 1990-talet där det bl.a. 
konstaterades att hyresrätts-
föreningarna var missgynnade 
i förhållande till exempelvis 
bostadsrättsföreningar. Bover-
ket lade också fram flera olika 
förslag till förbättringar. Dessa 
utreddes i en statlig utredning, 
som lämnade ett betänkande 
”kooperativ hyresrätt” (SOU 
2000:95) i slutet av 2000. Här-
efter återkomregeringen med en 
proposition, 2001/02:62, som 

ledde fram till ett riksdagsbe-
slut, där en enig riksdag var för 
införandet av den kooperativa 
hyresrätten. Sedan den 1 april 
2002 finns åledes en lagstift-
ning som permanentar den 
kooperativa hyresrätten som 
ny upplåtelseform, vid sidan av 
hyresrätten, bostadsrätten och 
egna hem. Denna nya lag (SFS 
2002:93), reglerar de juridiska 
villkoren för kooperativa hyres-
rättsföreningar.

Efter det att lagen om koope-
rativ hyresrätt (LKH) trädde i 
kraft har endast ett fåtal koope-
rativa hyresrättsföreningar re-
gistrerats på Bolagsverket, dock 
kan man se en ökning under 
senare år. Här utöver finns det 
ytterligare ekonomiska fören-
ingar vilka registrerades under 
försöksperioden.

Studie om Kooperativ 
hyresrätt

En särskilt studie om upplåtel-
seformen Kooperativ hyresrätt 
har publicerats av Högskolan i 
Halmstad. Studien är en C-upp-
sats (41-60 hp).

Här har man bl kommit fram 
till följande.
I Sverige finns det i huvudsak 
tre typer av upplåtelseformer av 
bostäder. Dessa är
bostadsrätt, hyresrätt och egna 
hem. Fastighetsföretag har un-
der en lång tid kunnat erhålla
ränte- och investeringsbidrag 
för att bygga flerbostadshus, 
men nu skall dessa bidrag under 
en testperiod på fem år försvin-
na. Fastighetsägarna varnar nu 
för att dessa handlingar bidrar 
till höga byggkostnader vilket 
medför att hyrorna skjuter i 
höjden så att ingen har råd att 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Kooperativa_Bostadsförening
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Kooperativa_Bostadsförening
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flytta in i lägenheterna. Även 
den s.k. stopplagen togs bort 
från och med den 1 juli 2007 
möjliggjorde att ombildningar 
från hyresrätt till bostadsrätt 
kunde ske i större utsträckning 
än tidigare. En del politiker 
kritiserar detta starkt, de tycker 
att den ekonomiska klyftan ökar 
mellan boende och att bostads-
segregationen i landet kan öka i 
och med att mycket av
allmännyttans hyreshus blir 
bostadsrätter. Detta gör det 
oerhört intressant för oss att
undersöka om upplåtelseformen 
kooperativ hyresrätt kan vara ett 
alternativ vid fortsatt
byggande.

Syfte med uppsatsen var att öka 
kunskapen om upplåtelsefor-
men kooperativ hyresrätt
och att undersöka om den i 
framtiden kan bli ett kom-
plement till den traditionella 
hyresrätten.

Vidare är syftet att utifrån 
fastighetsbolagens sida redovisa 
risker och möjligheter för ett
projekt med kooperativ hyres-
rätt.

Uppsatsen bygger på kvalitativa 
intervjuer som har genomförts 
med två fastighetsbolag och
två boende på västkusten. Refe-
rensram och empiri har kopplats 
samman för att jämföra och
dra slutsatser. De båda fastig-
hetsbolagen vi intervjuat ställer 
sig positiva till den kooperativa 
hyresrätten som upplåtelseform, 
och ser den som ett mindre 
komplement till den traditionel-
la hyresrätten.

Det finns dock vissa problem 
med formen då speciellt lagstift-
ningen sätter käppar i

hjulet. I vår forskning har det 
visat sig att just bristen på kun-
skap till största del är
anledningen till att få vågar 
satsa på upplåtelseformen.

Den kooperativa hyresrättens 
styrkor, svagheter, möjlighe-
ter och hot

Styrkor
Det spekulationsfria boendet är 
en stor styrka i den kooperativa 
hyresrätten. 

Den andra tydligaste styrkan 
med den kooperativa hyresrät-
ten, är att den medverkar till att 
öka
boendedemokratin och ger hy-
resgäster större påverkansmöj-
lighet över boendet och
boendekostnaderna. Just kombi-
nationen av det spekulationsfria 
inslaget vilket idag mest
associeras med allmännyttan, 
tillsammans med den ökande 
boendedemokratin, som mest
förknippas med bostadsrättens 
föreningsform, gör denna upp-
låtelseform unik i sig.

En undersökning visar även att 
den kooperativa hyresrätten till 
viss del stärker hyresgästers
inflytande. Att kunna påverka 
sitt boende är också en viktig 
del i den kooperativa hyresrät-
ten.

Viljan till engagemang, om det 
skulle påverka boendekostna-
derna, ger ett högt balansvärde, 
vilket är högst bland just hyres-
gäster.

Kombinationen av ett speku-
lationsfritt boende med ökad 
boendedemokrati och
påverkansmöjlighet verkar 
således som den kooperativa 

hyresrättens absoluta styrka.
Svagheter
En del kommer att uppfatta låga 
upplåtelseinsatser som inte kan 
räknas upp, som en svaghet i 
jämförelse med den värdetill-
växt som skett inom bostadsrät-
ten. Andra kan uppfatta
förväntningarna på ett mer ak-
tivt deltagande i självförvaltning 
som en betungande del i
jämförelse från vad hyresrätten 
erbjuder.

Hot
Det mest avgörande hotet mot 
den kooperativa hyresrättens 
utvecklingsmöjligheter ligger i
den bristande kunskap som 
finns i ämnet, både hos hyres-
gäster och bland intressenter.
Hyresgästers okunskap leder till 
att upplåtelseformen inte efter-
frågas i den omfattning som
skulle vara fallet om fler hade 
kunskap om dess styrkor och 
möjligheter. Finns det ingen
efterfrågan, tas inte initiativ till 
att skapa kooperativa hyresrätter 
av fastighetsägare eller
entreprenörer. Med allt för få 
konkreta exempel, ökar också 
tveksamheten inför den
kooperativa hyresrätten bland 
kreditgivare.

Möjligheter
För att den kooperativa hyres-
rätten skall utvecklas till ett se-
riöst komplement till de övriga 
treupplåtelseformerna, måste 
det visas en tydlig efterfrågan 
på detta boende. Eftersom
upplåtelseformen i stort är helt 
okänd bland hyresgäster gör att 
det inte går att dra några
riktiga slutsatser om den faktis-
ka efterfrågan på upplåtelsefor-
men utifrån det tillstånd som
råder idag. 
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Man kan dock konstatera att de 
nyproducerade lägenheter som 
upplåtits med kooperativ hyres-
rätt under senare år, har varit 
starkt efterfrågade. 

Anledningen till att det begrän-
sade antalet byggherrar som 
hittills valt att satsa på koope-
rativ hyresrätt är de oklarheter i 
regelverken eller den bristande 
kunskapen som råder bland 
entreprenörerna.

Nedan presenteras de koopera-
tiva principerna som kan ligga 
till grund för fortsatt arbete 
kring utveckling av ekonomis-
ka föreningar och kooperativa 
hyresrätter.

De kooperativa principerna

De kooperativa principerna är 
riktlinjer för hur ett kooperativ 
kan omsätta värderingar till 
handling. Kooperativ runt om i 
världen fungerar generellt enligt 
samma grundläggande principer 
och värderingar som antogs av 
den Internationella Kooperativa 
Alliansen 1995.

Dessa principer har sina rötter i 
från det första moderna koo-
perativet som grundades 1844 i 
Rochdale, England.

1. Frivilligt och öppet 
medlemskap
Kooperativ är frivilliga organi-
sationer som är öppna för alla 
som kan använda deras tjänster 
och ta på sig medlemskapets 
ansvar – utan diskriminering 
avseende kön, sexuell oriente-
ring, social ställning, etnicitet, 
politisk eller religiös övertygel-
se.

2. Demokratisk medlems-
kontroll. 
Kooperativ är demokratiska 
organisationer som styrs av 
medlemmarna, vilka aktivt 
deltar i fastställande av mål och 
riktlinjer och i beslutsfattande. 
De förtroendevalda är ansvari-
ga inför medlemmarna. Med-
lemmarna har lika rösträtt (en 
medlem, en röst). Kooperativ på 
andra nivåer organiseras också 
på ett demokratiskt sätt.

3. Medlemmarnas 
ekonomiska deltagande
Medlemmar bidrar på ett 
rättvist sätt till den kooperativa 
föreningens kapital och utövar 
kontroll över det i demokratisk 
ordning. Åtminstone en del av 
detta kapital är vanligtvis den 
kooperativa föreningens ge-
mensamma egendom. Räntan 
på det insatskapital som utgör 
villkor för medlemskapet är 
begränsad, om ränta över huvud 
taget utgår. Medlemmarna kan 
avsätta överskottet till följande 
ändamål: Utveckla den koope-
rativa föreningen – om möjligt 
genom att reservera medel, 
vilka åtminstone till en del ska 
vara bundna, ge medlemmarna 
förmåner i förhållande till deras 
nyttjande av den kooperativa 
föreningen, och stödja andra 
aktiviteter som godkänts av 
medlemmarna.

4. Självständighet och 
oberoende
Kooperativ är fristående organi-
sationer för självhjälp som styrs 
av medlemmarna. Om de ingår 
avtal med andra organisatio-
ner, inklusive regeringar, eller 
skaffar externt kapital sker detta 
på villkor som säkerställer de-
mokratisk medlemskontroll och 
som vidmakthåller den koope-

rativa självständigheten.

5. Utbildning, praktik och 
information
Kooperativ erbjuder utbildning 
och praktik till sina medlem-
mar, förtroendevalda, chefer 
och anställda så att de effektivt 
kan bidra till utvecklingen av 
sina kooperativ. De informerar 
allmänheten – särskilt unga 
och opinionsbildare – om den 
kooperativa föreningens särart 
och fördelar.

6. Samarbete mellan 
kooperativ
Kooperativ tjänar sina medlem-
mar mest effektivt och stärker 
den kooperativa rörelsen genom 
att samarbeta på lokal, nationell 
samt regional och internationell 
nivå.

7. Samhällshänsyn
Kooperativ arbetar för en håll-
bar utveckling av sina lokal-
samhällen enligt riktlinjer som 
godtagits av medlemmarna.

Ytterligare information och 
You Tube klipp om kooperativa 
principer finns på
www.skoopi.coop/sju-koopera-
tiva-principer (exempel på hur 
man arbetar utifrån principerna)

www.youtube.com/
watch?v=ox81_ESYzU 
(presentation av principerna 
från Coompanion Sörmland)

http://www.skoopi.coop/sju-kooperativa-principer
http://www.skoopi.coop/sju-kooperativa-principer
http://www.youtube.com/watch?v=ox81_ESYzU
http://www.youtube.com/watch?v=ox81_ESYzU
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Kooperativ hyresrättsfören-
ing, 2018 - Information från 
Boverket

En kooperativ hyresrättsfören-
ing är en ekonomisk förening 
som bedriver ekonomisk verk-
samhet genom uthyrning av 
bostadslägenheter till förening-
ens medlemmar.

Lokaler kan inte upplåtas med 
kooperativ hyresrätt. En koo-
perativ hyresrättsförening är ett 
slags spekulationsfritt boende 
eftersom lägenheterna tillhör 
föreningen på ett sätt som gör 
att de inte kan köpas och säljas 
som bostadsrätter. En koope-
rativ hyresrättsföreningen kan 
bedriva sin verksamhet enligt 
ägarmodellen eller hyresmodel-
len.

Ekonomisk plan vid ombildning
En kooperativ hyresrättsfören-
ing som beslutar att förvärva ett 
hus för ombildning av hyresrätt 
till kooperativ hyresrätt (ägar-
formen) måste innan beslutet 
tas upprätta en ekonomisk 
plan som ska ha granskats och 
intygats av två behöriga intygs-
givare. Den ekonomiska planen 
ska ha hållits tillgänglig för 
hyresgästerna innan förenings-
stämman kan fatta beslut om 
förvärv. Upplåtelse i strid med 
denna bestämmelse är ogiltig 
och kan medföra straffansvar 
för upplåtaren. Planen behöver 
dock inte registreras hos Bolags-
verket.

En ekonomisk plan är en 
teknisk och ekonomisk beskriv-
ning av föreningens planerade 
verksamhet som ska göra det 
möjligt att bedöma huruvida 
verksamheten framstår som 
ekonomiskt hållbar och inte är 

alltför känslig för omvärlds-
förändringar. Den ekonomiska 
planen är främst ett underlag 
för intygsgivarnas bedömning 
av föreningens ekonomiska 
stabilitet. Vid ombildning från 
hyresrätt till kooperativ hyres-
rätt är syftet med planen att den 
också ska utgöra beslutsunder-
lag för hyresgästerna när de tar 
ställning till frågan ombildning. 
Den ekonomiska planen kan 
emellertid vara ett värdefullt 
beslutsunderlag även för pre-
sumtiva kooperativa hyresrätts-
köpare, revisorer, kreditinstitut 
med flera.

Nyproduktion och ombygg-
nation
Till skillnad från bostadsrätter 
finns inte något generellt krav 
på att en ekonomisk plan ska 
upprättas innan lägenheter med 
kooperativ hyresrätt upplåts. 
En ekonomisk plan måste, 
som framgår ovan, däremot 
upprättas vid förvärv av hus 
för ombildning till kooperativ 
hyresrätt. 

Vid nyproduktion av ett koo-
perativ hyresrättshus eller vid 
förvärv när ombildningslagen 
(1982:352) inte är tillämplig, till 
exempel vid ombyggnad av en 
industrilokal till ett kooperativ 
hyresrättshus, krävs det inte att 
en ekonomisk plan upprättas. 
Behovet av inblick i bostadspro-
jekt som sker inom ramen för 
kooperativa hyresrättsföreningar 
som bygger nytt eller bygger om 
är lika stort som i bostadsrätts-
föreningar. Allt talar för att eko-
nomiska planer med fördel kan 
upprättas i samtliga dessa fall.
Inom systemet med kooperativ 
hyresrätt finns inte bostadsrät-
tens motsvarande möjlighet att 
ingå förhandsavtal, och därmed 

finns inte heller några bestäm-
melser om kostnadskalkyler i 
lagen om kooperativ hyresrätt.

Källhänvisning till denna text
Boverket (2018). Kooperativ 
hyresrättsförening. https://
www.boverket.se/sv/ekonomis-
ka-planer/for-yrkesverksamma/
overblick-av-foreningar-be-
grepp-och-regler/kooperativ-hy-
resrattsforening/

Ytterligare information på olika 
webbplatser
• Lag (2002:93) om kooperativ 
hyresrätt på riksdagens webb-
plats
• Förordning (2002:106) om ko-
operativ hyresrätt på riksdagens 
webbplats 

Aktiebolag med vinst-
utdelningsbegränsning 
Förutom företagsformen eko-
nomisk förening kan man tänka 
sig att arbeta med företagsfor-
men - Aktiebolag med vinstut-
delningsbegränsning.
Ett aktiebolag med särskild 
vinstutdelningsbegränsning är 
ett särskilt slag av privat aktie-
bolag. Företagsformen är tänkt 
för verksamheter som tidigare 
drivits i offentlig regi, till exem-
pel företag som etableras i privat 
regi inom hälso- och sjukvårds-
sektorn.
Reglerna syftar till att säkerstäl-
la att företagets vinst huvudsak-
ligen stannar kvar i företaget.

Följande gäller:
- Det ska framgå av bolagsord-
ningen att det är ett aktiebolag 
med särskild vinstutdelningsbe-
gränsning.
- Ett aktiebolag med särskild 
vinstutdelningsbegränsning ska 
ha minst en revisor.
- Aktiebolag med särskild 

https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
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vinstutdelningsbegränsning får 
vara överlåtande företag i en 
fusion eller vid en delning bara 
om det övertagande företaget är 
av samma slag.
- Företagsnamnet ska följas av 
beteckningen ”(svb)” om det 
inte av namnet framgår att det 
är ett aktiebolag med särskild 
vinstutdelningsbegränsning.
- I ett aktiebolag med särskild 
vinstudelningsbegränsning får 
inte beslutas att bolaget inte 
längre ska vara ett aktiebolag 
med särskild vinstutdelningsbe-
gränsning.

Regler för företagsformen 
finns i aktiebolagslagens 
kapitel 32.

Boverkets allmänna råd och 
ekonomiska planer 2018
Boverkets allmänna råd om 
ekonomiska planer och kost-
nadskalkyler (EKKO 1) gäller 
utformningen av ekonomiska 
planer och kostnadskalkyler 
för bostadsrättsföreningar, 
ekonomiska planer för koope-
rativa hyresrättsföreningar och 
förenklade ekonomiska planer 
för bostadsföreningar samt om 
intygsgivare.

Till de allmänna råden finns 
en konsekvensutredning som 
beskriver motiven bakom råden 
samt redogör för konsekvenser-
na vid tillämpningen av dem. 
De allmänna råden omfattar 
dock inte varje tänkbar situation 
som kan uppkomma utan de 
handlar om ett urval av fråge-
ställningar som särskilt behöver 
belysas. I det följande lämnas 
vägledning till de allmänna 
råden i kronologisk ordning.
De allmänna råden gör skillnad 
på ombildning av hyresrättshus 
och nyproduktion i tillämpliga 

delar och är indelade i avsnitt 
och en bilaga med exempel på 
ekonomiska uppställningar.

1. Inledning
2. Ekonomiska planer och kost-
nadskalkyler
3. Ny ekonomisk plan
4. Förenklad ekonomisk plan
5. Intygsgivare och intyg
6. Förvärv av fastighet vid ny-
byggnad
7. Förvärv av fastighet vid om-
bildning
8. Flöden – pengar
9. Driftskostnader
10. Resultatprognos
11. Kassaflödesprognos

Observera att ett allmänt råd 
är en rekommendation där en 
metod eller lösning presenteras. 
Men om man väljer att inte göra 
på det sätt som anges i det all-
männa rådet ska man kunna visa 
att de bindande reglerna ändå 
uppfylls. Ett allmänt råd kan 
skrivas direkt till en lag, förord-
ning eller föreskrift.
Källhänvisning till denna sida 
Boverket (2018). Boverkets 
allmänna råd. https://www.
boverket.se/sv/ekonomis-
ka-planer/for-yrkesverksamma/
overblick-av-foreningar-be-
grepp-och-regler/fran-lag-till-all-
mant-rad/allmanna-rad/ Hämtad 
2018-11-13. 

• Boverkets allmänna råd 
(2017:7) om ekonomiska planer 
och kostnadskalkyler ...

På andra webbplatser:

• Bostadsrättslagen (1991:614) på 
riksdagens webbplats 

• Bostadsrättsförordningen 
(1991:630) på riksdagens webb-
plats 
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https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
https://www.boverket.se/sv/ekonomiska-planer/for-yrkesverksamma/overblick-av-foreningar-begrepp-och-
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Stöd för 
bostadsbyggande
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Stöd för innovativt och hållbart 
bostadsbyggande

Stöd som eventuellt skulle kunna vara aktuell 
i samband med fortsatt utveckling av Sörm-
landsstugan 2.0

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt 
och hållbart bostadsbyggande, som gäller år 2018-
2020. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett 
innovativt och hållbart bostadsbyggande med 
minskad klimat- och miljöpåverkan.

Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor under 
år 2018-2020. Under 2018 kommer det att vara en 
ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti 
till och med den 8 oktober. Det kan till exempel 
lämnas till projekt som bedrivs av företag och 
organisationer som introducerar ny teknik inom 
områden som:

• Bostadens utformning och gestaltning. Innova-
tiva och smarta lösningar med yteffektiva bo-
stadsutformningar kan leda till minskad miljöpå-
verkan och kan även främja sociala relationer och 
umgänge.

• Livscykelanalyser (LCA). Stödet kan användas 
till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning 
av data, dokumentation och spridning av resultat. 
I LCA ingår material- och avfallshantering som i 
sig har stor potential för effektivisering och mil-
jövinster. Även testpiloter av EU-kommissionens 
hållbarhetssystem för byggnader Level(s), som är 
ett ramverk för att förbättra byggnaders hållbar-
het (sista dag för registrering är den 30 september 
2018). Läs mer på EU-kommissionens webbsidor, 
som du hittar under ”Relaterad information”.

• Inomhusmiljö. Exempelvis kan nya lösningar 
för ventilation i byggnader förbättra luftkvaliteten 
och därmed hälsan för de boende.

• Digitalisering kopplat till boendet kan effektivi-
sera de olika processerna.

• Industriellt byggande som har potential att 
minska förbrukning av material och kostnaden 
för byggande.

Stödet lämnas enligt EU:s statsstödsregler. Läs 
mer under ”Stödnivåer och utbetalningar”.

Vem kan söka stödet?
Juridiska personer som till exempel landsting, 
kommuner, aktiebolag, handelsbolag, organisa-
tioner, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, 
universitet, högskolor och stiftelser.

Stödets storlek
Stödnivån varierar beroende på vem som är 
sökande och vilka åtgärder som stödet avser. Stöd 
kan lämnas mellan 15 procent och 100 procent. 
Läs mer under ”Stödnivåer och utbetalningar”.

Förutsättningar för stöd
Stöd får lämnas för en åtgärd som innebär:
• utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad 
vara, tjänst eller process
• användning av en ny eller väsentligt förbättrad 
vara, tjänst eller process.

Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha 
förutsättningar att kunna genomföra åtgärden 
och sprida information och erfarenhet om den.

Vilka datum gäller för ansökan och åtgärder?
Ansökan ska ha kommit in till Boverket innan de 
åtgärder som stödet avser påbörjas.

När ska åtgärden vara avslutad?
Åtgärden ska vara avslutad senast två år från 
dagen för beslutet.

Hur söker man stödet?
Stödet söks på en särskild blankett, som ligger i 
”Relaterad information”.

Mer information
I ”Relaterad information” hittar du länkar till 
regeringens förordning och Boverkets föreskrif-
ter. I menyn kan du läsa mer om hur du kan pla-
nera din ansökan samt om stödnivåer och utbe-
talningar. Under fliken ”Frågor och svar” hittar 
du svaret på de vanligaste frågorna om stödet och 
du kan också ställa en ny fråga.

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2018:8) 
om stöd för innovativt och hållbart byggande av 
bostäder.
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På andra webbplatser

• Förordning (2018:199) om stöd för innovativt 
och hållbart byggande.

• Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 
av den 18 december 2013 om tillämpningen av 
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på stöd av mindre bety-
delse.

• Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 
av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier 
av stöd förklaras förenliga med den inre markna-
den enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

• Användarhandledning om definitionen av 
SMF-företag.

• EU-kommissionens nyhetsbrev juli 2018 om Le-
vel(s). EU-kommissionens webbsida om Level(s).
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Coompanion jobbar med att främja hållbart entreprenörskap. Vi ger rådgiv-
ningar till en bred kategori av människor som vill starta nya initiativ tillsam-

mans med andra under kooperativa former, och/eller skapa samhällsnytta 
genom företagande. För kostnadsfri rådgivning gäller att vi erbjuder ett antal 
tillfällen för att du/ni som idéägare ska kunna komma vidare mot en hållbar 

lösning vad gäller affärsmodell och ekonomi. 

Rådgivning ges på uppdrag av Tillväxtverket samt regionala och kommu-
nala partners och medlemmar. Idéägare kan träffa oss enskilt eller i grupp, 
på plats eller distans, i samband med utbildningar och föreläsningar. Erbju-
dandet är till för alla som har en samhällsnyttig idé och/eller vill göra något 

under kooperativa former. Detta inkluderar även konstellationer av etablerade 
företag och andra former av aktörssamverkan. 

Coompanions rådgivare är utbildade inom processledning och affärsutveck-
ling med betoning på samhällsinnovation och hållbarhet.

sormland.coompanion.se 

Projektets initiativtagare är Åsa Ingårda, entreprenör och landsbygdsföretaga-
re, tillsammans med Coompanion Sörmland och dess samarbetspartners.

Projekt Sörmlandsstugan 2.0
sormlandsstugan.se

 Med stöd ifrån:    

Gunilla E Magnusson Åsa Ingårda
Ordförande styrgruppen Projektledare

http://sormland.coompanion.se 
http://sormlandsstugan.se

