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 Arbetsexemplar 2014-12-15 

 
Bostadsförsörjningsplanering – analys utifrån faktaunderlag 
 

Analysen är gjord av den arbetsgrupp som tagit fram ”Underlag till beslut om mål och 

riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun” 

 

Analys, mål och riktlinjer bör ha extra fokus på: 

- Behovet för särskilda grupper 

- Det regionala perspektivet 

- Boendeplanering som en del i övrig samhällsplanering 

 
 
Vad utmärker i stort bostadsmarknaden och boendevillkoren i Älvkarleby kommun? 
 

 Stor andel småhusbebyggelse, där villapriserna ökat i relativt måttlig takt.  

 

 Har under längre tid varit svårt att få lediga tomter sålda och bebyggda. Beror bland 

annat på att det är förhållandevis dyrt att bygga nytt jämfört med att köpa begagnat. 

 

 Flerfamiljshus med liknande ålder och standard. Liten variation. Mycket begränsad 

nyproduktion de senaste tjugo åren.  

 

 Älvkarlebyhus den stora aktören på marknaden för hyresrätter. 

 

 Liten andel bostadsrätter. 

 

 In- och utflyttning sker i stor utsträckning till/från Gävle.  

 

 Många invånare pendlar till arbetsplatser utanför kommunen. Goda bussförbindelser 

till Gävle, särskilt från Skutskär. Tillgång till tre pendeltågsstationer mot 

Uppsala/Gävle med timmestrafik.  

 

 

 

Matchar utbudet av bostäder och boendeformer dagens och morgondagens efterfrågan? 

Vilka kompletteringar/ändringar skulle behöva göras? 
 

 Behov relaterat till förväntad eller önskad befolkningsökning? Tillväxtstrategin 

(utkastet) talar om ett mål på 30 nya invånare netto per år. Skulle kunna innebära ett 

behov av 15 nya bostäder per år = 150 nya bostäder de kommande 10 åren. 

  

 Om 15 nya bostäder per år ska kunna produceras bör vi ha en planeringsberedskap för 

30 bostäder per år. Ska vi ha mål för hur många hyresrätter, bostadsrätter och eget 

boende som ska planeras/byggas under perioden? 
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 Enligt befolkningsprognosen är det i de äldre åldersgrupperna som befolknings-

ökningen kommer att ske. Ska nyproduktionen därför främst vara inriktad mot den 

målgruppen? Eller ska det byggas för andra målgrupper och de äldres efterfrågan i 

största möjliga utsträckning mötas inom befintligt bestånd genom flyttkedjeeffekter, 

tillgänglighetsanpassningar med mera? 

 

 Behov finns av ett dygnet-runt boende inom socialpsykiatrin med fem platser. Ett 

stödboende av typ Vallvägen med tio boendeplatser. Nyproduktion eller i befintligt 

bestånd? 

 

 Det behövs fler bra, anpassade och centralt belägna lägenheter med hiss. Det skulle 

minska behovet av särskilt boende eller trygghetsboende. På grund av den åldrande 

befolkningen så är bedömningen annars att särskilda boendeplatser behöver utökas 

med ett helt nytt boende för cirka trettio personer. 

 

 Finns skäl att prioritera någon särskild ort vid utbyggnad av nya särskilda boenden 

eller boenden inriktade mot gruppen äldre?  

 

 Mycket tyder på att behovet av platser på gruppbostad kommer att öka. Osäkert hur 

mycket och när. 

 

 Det skulle vara positivt med ett mer varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer 

för att få mer rörelse på bostadsmarknaden. Fler bostadsrätter. Lägenheter som 

erbjuder mer egna hem-känsla. Bland annat för att möta den efterfrågan som vi noterat 

eller åtminstone anar finns från gruppen + 55. 

 

 För de inom gruppen unga med lägre betalningsförmåga är det av stor betydelse att det 

finns ett utbud av mindre och inte så dyra hyreslägenheter. Vi bedömer att det för 

närvarande är förhållandevis god tillgång till just den kategorin bostäder. Det är dock 

viktigt att slå vakt om detta utbud och vårda det väl då det kan bli svårt att komplettera 

med nyproducerade lägenheter.   

 

 För unga vuxna som är ekonomiskt eller på annat sätt socialt utsatta och som saknar 

stöd från föräldrar finns behov av boendelösningar med individuellt anpassade 

stödinsatser. 

 

 Det behövs ett ökat antal jourlägenheter, även större lägenheter, för att kunna 

garantera människor tak över huvudet i en akut situation. 

 

 Ett annat behov är boende och dagverksamhet med möjlighet till stödinsatser och 

gemenskap för missbrukare. Någon form av ”lågtröskel-boende”. Bör ligga centralt 

men ändå lite avsides. 

 

 Det behövs fler boendeplatser och stödinsatser för de som lider av psykisk ohälsa, 

vilka ibland även har missbruksproblem. 
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 Kommunen förväntas ta emot fler nyanlända invandrare och ensamkommande 

flyktingbarn kommande år. Efterfrågan av hyreslägenheter inom befintligt 

bostadsbestånd kommer, allt annat lika, därmed att öka. Invänta underlag från 

Marie/Jenny  

 

 Några särskilda behov av fler boenden för ensamkommande flyktingbarn? Invänta 

underlag från Marie/Jenny  

 

 

Vilka övriga utmaningar står vi inför? Vilka problem måste lösas? I vilket 

tidsperspektiv? 
 

 Behov att tydliggöra kommunens markpolitik, både internt och externt. Hur vill vi 

använda vårt markinnehav och vår möjlighet att köpa in mark kopplat till planering 

och till villkor om byggande? Det kan göras i en markpolicy där kommunens 

utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 

bebyggande anges. Liksom handläggningsrutiner och riktlinjer för markanvisningar 

och exploateringsavtal. 

    

 Planera för attraktiva bostäder och tomter. Bostäder och tomter som har potential att 

efterfrågas även om priserna och hyresnivåerna för nyproducerat hamnar på en klart 

högre nivå än befintligt bestånd. Problem: Hur vet vi vad som är attraktivt? Dialog 

med byggherrar och målgrupper? Behov av mer djuplodande undersökningar/studier?  

 

 Hur marknadsför vi våra attraktiva lägen eller tomter? Behöver vi kanske en mer 

genomtänkt och långsiktig plan/strategi för dialog och samverkan med möjliga 

byggherrar och inflyttare? 

 

 Finns det en motsättning mellan viljan att planera för ny bebyggelse i attraktiva lägen 

(exempelvis vattennära) och viljan att de som redan bor här ska ha tillgång till 

attraktiva rekreationsområden (exempelvis vattennära)? Hur hanterar vi i så fall den 

motsättningen? Ingen bostadsförsörjningsfråga utan mer än översiktsplanefråga? 

 

 Vattennära kontra kollektivtrafiknära, behövs en prioritering? Vilken hänsyn ska tas 

till regionala och nationella mål kring detta? 

 

 Kan vi samverka med våra grannkommuner i boendefrågor på ett bättre sätt? Till 

exempel med Gävle vad gäller planering av studentbostäder? Eller med Tierp om 

boenden och boendestödjande insatser för socialt utsatta? 

 

 Älvkarlebyhus möts av att kommunen genom sina verksamheter uttrycker behov av 

boende/lägenheter. Struktur behöver sättas för att hantera kommunens behov och hur 

ett samarbete kring dessa frågor kan se ut. I detta arbete behöver bolagets 

begränsningar enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag beaktas. 
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 För grupperna flyktingar och socialt utsatta bör kommunen kontinuerligt föra 

resonemang och göra analyser av behovet av bostäder. Detta för att ha en samlad bild 

av kommunens behov/önskemål och om olika problembilder vad avser kommunens 

önskemål kontra vilka möjligheter som finns att få dessa behov uppfyllda av 

Älvkarlebyhus och andra hyresvärdar. 

 

 Kan modellen Bostad Först vara något att testa i Älvkarleby kommun? Målgrupp: 

socialt utsatta hem- och bostadslösa. Förespråkar en omvänd logik mot det normala. 

Först en egen bostad, därefter skräddarsydda hjälpinsatser. 
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