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Ämne: Startbidrag till byggemenskaper – Statligt stöd till bostadsprojekt

Till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande.
Vi riktar oss till dig som ansvarar för planeringen för bostadsförsörjningen i
kommunen.

Visste du att byggemenskaper kan få statligt stöd i form av ett
startbidrag från Boverket?
Ni på kommunen är viktiga aktörer för att förmedla information till berörda och vi
vill be om er hjälp att sprida information om möjligheterna att få statligt stöd till
lokala intressegrupper.

Byggemenskaper kan ibland möta bostadsefterfrågan där inte
marknaden gör det
En första uppföljning av startbidraget till byggemenskaper visar att de tio
byggemenskaper som hittills fått startbidrag har haft varierande storlek, karaktär
och syfte. Boverket konstaterar att startbidraget har kommit till användning dels
för att möjliggöra alternativa boendeformer i större städer med hårt
efterfrågetryck, dels för att kunna möta en begränsad men väl definierad
efterfrågan på svaga marknader. Det handlar om bostadsprojekt som tillkommer
på initiativ av intressegrupper inom civilsamhället, där och när det saknas
professionella byggaktörer som är beredda att möta gruppens behov och
önskemål på kommersiella villkor.
I rapporten ”Startbidraget till byggemenskaper – uppföljning och preliminär
utvärdering” kan du läsa mer om de byggemenskaper som hittills har fått
startbidrag.

Vilka kan söka stödet?
Startbidraget kan sökas för initiala projektkostnader, det vill säga kostnader som
gruppen kan ha för att till exempel kunna anlita en arkitekt eller en projektlots.
Stöd kan lämnas upp till 400 000 kronor. Det är lätt att söka bidraget och Boverket
behandlar ansökningarna efter hand som de kommer in. På Boverkets webbplats
finns mer information om startbidraget till byggemenskaper.
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