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Mål för boende och byggande
Det övergripande målet för samhällsplanering,
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är
att ge alla människor i alla delar av landet en från social
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning
med naturresurser och energi främjas samt där
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst
250 000 nya bostäder.

Bostadsmarknad
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud
av bostäder som svarar mot behoven.

Byggande
Delmålet för byggandet är:
• Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
• Eﬀektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett
livscykelperspektiv verkar för eﬀektiv resurs- och energianvändning
samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
• En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.
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Lantmäteriet
Delmålet för Lantmäteriet är:
• En eﬀektiv och rättssäker förrättningsverksamhet och en
ändamålsenlig fastighetsindelning.
• Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande,
långsiktig, stabil och säker. Användningen av Lantmäteriets geodata ska
öka och komma till nytta hos ﬂer användare och inom ﬂer
användningsområden.
• En eﬀektiv och rättssäker inskrivningsverksamhet som bidrar till en
väl fungerande fastighetsmarknad.

Samhällsplanering
Delmålet för samhällsplaneringen är:
• En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av
städer, tätorter och landsbygder.
• Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser
kraven på eﬀektivitet samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt
inﬂytande säkerställs.
• Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering
av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt som en god
livsmiljö tryggas.

Hållbara städer
Delmålet för hållbara städer är:
Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som
erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att
det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara
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transporter som t.ex. gång och cykel. Helhetssyn i planeringen
tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan
leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.
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