
Nya stöd och bidrag
Investeringsstöd till bostäder för äldre 
personer
För 2016 har regeringen avsatt 150 miljoner kronor, ett 
belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 
2018.
• ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana 
särskilda boendeformer för äldre som avses i 5 kap. 5 §
socialtjänstlagen (2011:453)
• ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer 
på den ordinarie bostadsmarknaden
• anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning 
till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt 
eller bostadsrätt.
• Ca: 3.200-3.600 kr/m2

• Hanteras av Länsstyrelsen



Stöd för hyresbostäder och bostäder för 
studerande

• För åren 2016-2019 uppgår stöden till totalt 11,3 miljarder kronor.
• Bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och 

bostadsbrist och för att bygga bostäder för studerande samt 
kommuner där det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. 

• Stöden ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i 
såväl flerbostadshus som i småhus, så länge upplåtelseformen är 
hyresrätt.

• 6 600 kr/m² boarea i Stockholmsregionen
• 5 300 kr/m² boarea i regionen Stockholmsnära kommuner, Göteborgs-

och Malmöregionerna, regionen övriga kommuner med hög och 
varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och 
studentbostäder utanför Stockholmsregionen

• 3 800 kr/m² boarea i övriga landet.
• Hanteras av Länsstyrelsen



Stöd för renovering och energieffektivisering i 
vissa socio-ekonomiskt utsatta bostadsområden

• Syftet är att stimulera renovering och energieffektivisering av 
hyresbostäder i områden där mer än 50 procent av hushållen 
har låg köpkraft.

• Under 2016 har regeringen avsatt 800 miljoner kronor för 
stödet. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen 
föreslagit 1 miljard kronor årligen för 2017-2020.

• Stödet för renovering uppgår till 20 procent av kostnaderna 
för att genomföra åtgärden, dock högst 1 000 kr per m2

(Atemp) 
• Stödet för energieffektivisering får högst uppgå till 500 kr per 

m2 (Atemp) för byggnaden och motsvara högst 5 procent av 
kostnaderna för att genomföra den totala 
renoveringsåtgärden. För att få denna del av stödet ska 
renoveringen leda till att energiförbrukningen sänks med 
minst 20 procent.

• Hanteras av Länsstyrelsen



Nya utbildningsinsatser för energismart byggande

för att öka samhällsbyggnadssektorns kompetens inom 

lågenergibyggande – start 2016.

BESTÄLLARKOMPETENS
BYGGHERRARNA

VERKTYG SVEBY, GRÖNA HYRESAVTAL,
BELOK, BEBO

• Byggherrar
• Fastighetsägare
• Förvaltare

NYA GLASÖGON
BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND
Gymnasielärare på yrkesprogrammen

• Bygg och anläggning
• El och energi
• VVS och fastighet

ENERGIBYGGARE
SWEBUILD - EU

• Byggyrkesarbetare
• Installatörer
• Arbetsledare
• Platschefer

ENERGILYFTET
ENERGIMYNDIGHETEN

KUNSKAPSSATSNINGEN NNE
• Beställare
• Konsulter och ingenjörer
• Arkitekter
• Byggprojektledare
• Tekniska förvaltare

NNE-guiden till nära-nollenergibyggande
SP - PASSIVHUSCENTRUM

• Kommunala politiker
• Kommunala tjänstemän
• Kommunala fastighetsbolag



Energilagring

• Investeringsstöd för privatpersoner med egen förnybar elproduktion som 
vill investera i energilagring för att öka sin självkonsumtionsgrad.

• Högst 60 procent av kostnaderna, max 50 000 kronor.
• Energilagret ska vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av 

förnybar el som är ansluten till elnätet.
• Påbörjats tidigast 1 januari 2016 och slutförts senast 31 december 2019. 
• Budgeten för 2016 är 25 miljoner och 50 miljoner per år 2017-2019.
• Hanteras av Länsstyrelsen



Solcellsstödet

• Fortsätter 2017-2019
• 390 miljoner per år
• 20% privatpersoner
• 30% företag
• Hanteras av Länsstyrelsen



• 700 MILJONER ÅRLIGEN 2016-2020
• Hanteras av Naturvårdsverket 
• Länsstyrelsen informerar
• Största klimatnytta
• Genomsnitt 40 % finansieringsstöd
• 18 beviljade stöd till Kalmar län



Energieffektivisering 

små och medelstora företag

• 1-249 anställda
• Ingår ej i större koncern
• Över 3300 företag i Kalmar län



Organisationer:
Energikontor 
Sydost Kommunen Länsstyrelsen Netport Regionförbundet



Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag

Energikartläggningsstöd 

> 300 MWh

Företag kan få upp till 50 000 kronor 

för att genomföra en 

energikartläggning med förslag på 

lönsamma investeringar. Stödet 

söks via Energimyndigheten.

Regionala noder

Noderna stöttar inför, under och 

efter det att företag ansöker om 

energikartläggningsstöd. De 

anordnar seminarier och informerar 

om de olika stöd som finns att söka. 

Noderna finns på de regionala 

energikontoren. 

Incitament för

energieffektivisering

Stöd för företag som omfattas av 

miljötillsyn. I samband med 

miljötillsynen stödjer 

tillsynsmyndigheter företag som vill 

energieffektivisera.

Miljöstudier – inför en 

energieffektiv investering

Stöd för de företag som vill fördjupa 

sitt energiarbete. Bidraget som 

söks via Energimyndigheten får 

användas till att göra en djupare 

analys eller studie, och därigenom 

förbereda en investering för 

effektivare användning av energi.

Energitjänster

Stöd, vägledning och 

kunskapshöjande insatser för 

företag som ska beställa 

energitjänster. Projektet utförs i 

samarbete med 

Energieffektiviseringsföretagen.

Nätverk för energieffektivisering

> 1 GWh

Regionala nätverk med företag som 

vill energieffektivisera. Företagen går 

på nätverksträffar och får stöd av 

energiexperter. 

Coacher för energi & klimat 

< 300 MWh

Coacherna stöttar små företag i att 

energieffektivisera. Kommuner i 

Sverige kan ansöka om bidrag för 

coacher i sin kommun/region. 


