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Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU 2017:106)   

 
Sammanfattning  
 
SPF Seniorerna stöder delbetänkandets förslag. 
 
 

Allmänt 
 
Byggstandardisering har stor, direkt och indirekt, betydelse för både nationell 
konkurrens och, en nästan obefintlig, internationell konkurrens inom bostadsbyggandet.  
 
Inom andra industrisektorer har en effektiv nationell standardisering lett till att svensk 
forskning och svenska industriella landvinningar respekterats inom det internationella 
standardiseringsarbetet. Ett genomgående drag i Europa är att ländernas byggsektorer är 
extremt hemmamarknadsbetonade. Varje land håller på sina traditioner. Detta har i sin 
tur lett till att boendekostnaderna, på samma sätt som i Sverige, ökat minst dubbelt så 
mycket som konsumentpriser i övrigt. Boendekostnaderna som andel av tillgänglig 
hushållsinkomst har ökat med 8–10 procent de senaste 30 åren. Jämförelsevis har ”att 
äga och köra bil” minskat med samma procenttal under samma period.    
 
Bra bostäder för oss äldre, som vi självständigt kan bo kvar länge i, finns i huvudsak i 
det nybyggda bostadsbeståndet. Det som byggs nytt idag är emellertid för dyrt för den 
genomsnittlige pensionären. För SPF Seniorerna är det därför angeläget att 
produktionskostnaderna inom byggandet och priserna i bostadssektorn framdeles 
minskar.      
 
SPF Seniorerna tillstyrker således alla Kommitténs för modernare byggregler förslag 
som vi inser syftar till en starkare samverkan mellan berörda parter inom hela 
samhällsbyggnadssektorn, speciellt bostadsbyggandet, vilket i sin tur kan leda till ett mer 
målinriktat standardiseringsarbete, i första hand, inom EU. Vi är av den uppfattningen 
att ett standardiseringsarbete med tillgänglighetsfrågorna i fokus är av stor betydelse för 
livskvalitén för oss äldre och kostnadsbesparande för samhället. 
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7.3 En särskild nationell samordnare för byggstandardisering  
 

SPF Seniorerna stöder delbetänkandets förslag att regeringen bör utse en nationell 
samordnare för byggstandardisering inom SIS, samhällsbyggnadsbranschen och 
Boverket samt att uppdraget bör vara att identifiera lösningar på de nu aktuella 
svårigheterna och eventuella andra svårigheter samt att utveckla en systematisk 
samverkan sinsemellan. 

 

7.4 Ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering  

SPF Seniorerna stöder delbetänkandets förslag att regeringen bör inrätta ett nationellt 
myndighetsråd för byggstandardisering som ska effektivisera och stärka myndigheternas 
byggstandardiseringsarbete.  

 
7.5 Tydligare villkor för regeringens medfinansiering av byggstandardiseringen inom 
SIS  

SPF Seniorerna stöder delbetänkandets förslag att regeringen bör villkora finansieringen 
till SIS utifrån aktuella behov  

 
 
 
 
I detta ärende har arbetsutskottet beslutat. Martin Engman, samhällspolitisk chef, 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har sakkunnige  
Fredrik von Platen deltagit.  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 
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