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1.  Utbudet av bostäder 
 

1.1 Antalet bostäder i kommunen 
Enligt SCB:s statistik över antal lägenheter per hustyp sista december 2013 så fanns i 

kommunen 2 955 lägenheter i småhus, 1 213 lägenheter i flerbostadshus, 238 lägenheter i 

specialbostäder och 13 lägenheter i övriga hus. Med småhus menas friliggande en- och 

tvåbostadshus samt par-, rad-, och kedjehus. Flerbostadshus definieras som hus med tre eller 

fler lägenheter. Specialbostäder avser bland annat lägenheter för äldre/funktionshindrade och 

studentbostäder. Till övriga hus räknas byggnader som egentligen inte är avsedda för 

bostadsändamål, utan för annan verksamhet eller samhällsfunktion. 
 

Av de 238 lägenheterna i specialbostäder var 186 registrerade att användas för äldre och 

funktionshindrade, 43 för studenter och 9 lägenheter för andra ändamål (exempelvis 

utslussning). 

 

 
1.1.1 Upplåtelseform 

Av småhuslägenheterna var upplåtelseformen fördelad mellan 136 lägenheter med hyresrätt, 

130 med bostadsrätt och 2 688 med äganderätt. Av lägenheterna i flerbostadshusen hade 145 

bostadsrätt och 1 068 hyresrätt.  
 

Nedanstående diagram visar andelen av det totala bostadsbeståndet i kommunen för 

respektive upplåtelseform oavsett hustyp, exklusive specialbostäder. Jämförelse görs med 

grannkommunerna Gävle och Tierp samt med riket. (Källa: SCB) 
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1.1.2 Ägare av småhusen respektive flerbostadshusen 

Ägare av bostäder kan vara enskilda fysiska personer eller olika typer av juridiska personer 

såsom bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag, andra företag/bolag och 

offentliga myndigheter. Den sista december 2013 såg ägarförhållandena ut så här i Älvkarleby 

kommun vad avser småhus och flerbostadshus (exklusive specialbostäder och övriga hus): 
 

Småhusägarna, antal lägenheter: 

Fysiska personer 2 688  

Bostadsrättsföreningar 130 

Allmännyttiga bostadsföretag (Älvkarlebyhus) 58 

Svenska aktiebolag 51 

Stat, kommun eller landsting 3 

Övriga juridiska personer 24 
 

Ägarna av flerbostadshus, antal lägenheter: 

Fysiska personer 46 

Bostadsrättsföreningar 145 

Allmännyttiga bostadsföretag (Älvkarlebyhus)  871 

Svenska aktiebolag 134 

Stat, kommun eller landsting 0 

Övriga juridiska personer 17 
 

(Källa: SCB) 

 
 
1.1.3 Lägenhetsstorlekar 

Den vanligaste lägenhetsstorleken i flerbostadshusen är 40-80 kvadratmeter. Endast ett 

tjugotal lägenheter är större än 100 kvadratmeter. De större boytorna erbjuds i småhus-

bebyggelsen. Se nedanstående tabell som visar lägenhetsstorlekarna i kommunen sista 

december 2013. (Källa: SCB) 
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1.1.4 Bostadsbeståndets ålder 

Nybyggnadstakten de senaste åren har varit ytterst beskedlig. Av dagens småhus i kommunen 

är de allra flesta byggda perioden före 1930 och fram till 1980. De flerbostadshus som 

inrymmer många av de hyreslägenheter som finns idag byggdes framförallt på femtio- och 

sextiotalet. Diagrammet nedan visar antalet lägenheter år 2013 per byggnadsår, exklusive 

specialbostäder och övriga hus. (Källa: SCB) 

 
 
 
1.1.5 AB Älvkarlebyhus lägenheter 

Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Älvkarlebyhus står för huvuddelen av hyres-

lägenheterna i kommunen. Bolagets lägenhetsbestånd våren 2014 bestod av 1 039 lägenheter 

fördelade mellan följande orter: 

Skutskär 842 

Älvkarleby 153 

Marma 24 

Gårdskär 10 

Älvkarleö  10 
 

Den vanligaste lägenhetstypen är två rum och kök (524 lägenheter). Det finns därutöver 228 

ettor, 238 treor och 45 fyror och 4 lägenheter på fem rum och kök eller mer.  
 

Älvkarlebyhus hyr ut vissa lägenheter med särskilda avtal. Det finns i nuläget cirka 30 

lägenheter med ungdomsavtal och 13 med studentavtal. Studentavtalen är under avveckling 

och kommer att upphöra och fasas ut i takt med att befintliga studentavtal sägs upp. 

På Fyrklövern finns drygt 60 lägenheter för så kallat +65 boende. Bostadssociala avtal för 40 

lägenheter är skrivna med individ- och familjeomsorgen (25 lägenheter), Vegas verksamhet 

för ensamkommande flyktingbarn (11) och övrig flyktingverksamhet (4). 
 

Tillgången till hissar i bostäderna och framkomligheten i övrigt till och från lägenheterna är 

viktiga faktorer för de boende som har olika typer av fysiska begränsningar. Av 

Älvkarlebyhus lägenheter ligger 296 (28%)  på markplan eller har tillgång till hiss, medan 255 

lägenheter (25%) har 1-5 trappsteg och 492 lägenheter (47%) har mer än 5 trappsteg att 

passera. 
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1.1.6 Fritidshus 

En del av tillskottet av bostäder för permanent boende uppstår då fritidhus omvandlas till 

åretruntbostäder. Det kan därför vara värt att uppmärksamma fritidshusbebyggelsen i 

kommunens boendeplanering. Antalet fritidshus i Älvkarleby kommun har ökat något de 

senaste åren. Enligt SCB:s statistik fanns här 636 fritidshus den 1 januari 2013. 

 

 
1.2 Boendemiljöer 
Drygt 90 procent av kommunens invånare bor i ett två mil långt stråk som skär genom 

kommunen längs Dalälven från norr till söder. Stråket är inte mer än ett par kilometer brett. 

Här ligger som på ett pärlband Skutskär, Ytterboda, Överboda, Tegelbruket, Högmo, 

Älvkarleby (Östanån), Västanån, Fisket, Älvkarleö, Tensmyra, Ambricka, Marma, Myrbo och 

Marma by. Längs stråket finns tillgång till tre tågstationer med timmestrafik mot Uppsala och 

Gävle och linjetrafik med buss vars turtäthet skiftar från halvtimmestrafik i norr till glesare 

avgångar i söder. Utanför detta stråk ligger orterna Gårdskär och Långsand samt mindre 

bebyggelse med några få invånare som exempelvis Hyttön.  
 

Boendemiljöerna i alla dessa orter har många likheter. En gemensam nämnare är 

småskaligheten. Inte ens centralorten Skutskär har bostadsområden stora nog att bilda 

avgränsade ”stadsdelar” med egna förskolor, skolor, affärer med mera. Småskaligheten 

innebär att de som bor på orten har gemensamma mötesplatser i vardagen. Platser där de 

boende träffar på varandra oavsett vilket kvarter de kommer ifrån; i affären, på tågstationen, i 

biblioteket, i skolan. Bebyggelsestrukturens småskalighet minskar risken för det som brukar 

kallas boendesegregation.     
 

En annan gemensam nämnare är närheten till vattnet (älven och/eller havet). Hur denna närhet 

upplevs och hur den påverkar boendemiljöerna varierar givetvis mellan individer och platser. 

Vissa söker gärna upp vattnet för olika typer av aktiviteter och rekreation och kanske planerar 

sitt boende därefter, medan andra har en mer distanserad relation. Att vattnet har präglat och 

kommer att prägla bebyggelseutvecklingen i kommunen står dock helt klart.  
 

Trots de många likheterna mellan orterna finns en del skillnader. Närheten till samhällsviktig 

verksamhet och service, både offentlig och privat, ser olika ut. Största utbudet finns i Skutskär 

med förskolor, grundskolor för samtliga årskurser, äldreboenden, kommunkontor, bibliotek, 

vårdcentral, apotek, postutlämningsställen, bank, dagligvarubutiker, tankningsställen med 

mera. Älvkarleby är den enda bland övriga orter med grundskola (till årskurs 5) och 

dagligvarubutik. Gårdskär och Marma har förskoleverksamhet. Kollektivtrafiken är som 

nämnts mest utbyggd i stråket utmed Dalälven, med både tåg- och busstrafik. Linjebussarna 

har de tätaste avgångarna från centrala Skutskär och norrut över kommungränsen mot Gävle. 
 

Det har inte gjorts någon ordentlig undersökning av hur kommunens olika boendemiljöer 

upplevs. Vissa indikatorer kring detta kan dock läsas ut i de studier av inflyttnings- respektive 

utflyttningsorsaker som genomförts med hjälp av Uppsala universitet, kulturgeografiska 

institutionen, under år 2014. Ann Grubbström och Susanne Stenbacka har tagit del av 

synpunkter och erfarenheter från ett antal inflyttare medan Malin Wiborgh genom enkäter och 

intervjuer bland annat studerat orsaker till varför man valt att flytta från kommunen. I dessa 

studier nämns på den positiva sidan att kommunens boendemiljöer erbjuder ett lugnt och 

avstressat tempo med prismässigt hög kvalitet på boendet och rimliga pendlingsavstånd. 

Naturen med attraktiva miljöer lyfts också fram. Bland det negativa återfinns bland annat 
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upplevelsen av ett otryggt eller tråkigt Skutskärs centrum, att kommunen är ”för liten”, 

onödiga väntetider vid övergångar i kollektivtrafiken och fabrikslukten i Skutskär.    

 

 
1.3 Planerat byggande 
Det finns en hel del byggklara och/eller detaljplanelagda tomter i kommunen, såväl på 

kommunalägd mark som på privat mark. På många av dem har det inte funnits något särskilt 

tryck att bygga. Det gäller till exempel de tjugotre tomterna i Folketshusområdet och ett större 

antal tomter på Falludden i Älvkarleö. Planer för flera nya tomter är på gång, bland annat i 

Tegelbruksområdet i Älvkarleby och på Västanån vid golfbanan. Dessutom planer för 

flerbostadshus i Skutskär. 
 
1.3.1 Byggprojekt som är på gång 
Ombyggnation pågår av före detta Kvarngärdets förskola i Älvkarleby, där Älvkarlebyhus 

bygger bostäder i radhusvariant med egen uteplats och tomt med tillhörande garage i länga. 

En huskropp bestående av fem bostäder, varav två trerummare och tre tvårummare. 

Inflyttning beräknas ske i januari 2015. 
 

Älvkarlebyhus planerar också för nyproduktion av lägenheter i Skutskär i området mellan 

Bodaån och centrum. Inget beslut om byggnation är taget, men arbete med framtagning av 

programhandling och detaljplaner pågår. Enligt en preliminär tidplan beräknas byggnation 

kunna vara färdigställd under 2017. 

 
1.3.2 Byggklara tomter 
Med byggklara tomter avses tomter som är avstyckade, väg finns till tomten och möjlighet till 

VA-anslutning finns i närområdet. De byggklara tomterna är i princip klara för att börja bygga 

på direkt. I dagsläget har kommunen totalt trettiofyra sådana tomter att erbjuda (se nedan). 

Därutöver finns privatägda byggklara tomter. 
  

Kommundel Antal tomter Notering 

Skutskär 5 På pappret har kommunen sju byggklara tomter i 

Skutskär. Två av dessa ligger dock nära en kanal 

som översvämmats ett flertal gånger. Där rekom-

menderas inte nybyggnation. 

  

Älvkarleby 27 I det så kallade Folketshusområdet finns tjugotre 

av tomterna. En tomt ligger i dess närhet. Tre 

tomter är belägna i området Sand vid Dalälvens 

strand. 

 

Gårdskär/Långsand 1 Tomt i centrala Gårdskär. 

 

Älvkarleö bruk 1  

 

Marma - Inga byggklara tomter i Marmaområdet 
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1.3.3 Övriga detaljplanerade tomter  

Detaljplanelagda områden har planlagts för ett visst antal tomter eller enbart som 

bostadsområden där det inte är specifikt utpekat hur många tomter som kan göras. De 

detaljplanerade men inte byggklara tomterna/områdena är i dagsläget: 

  

Kommundel Fastighet Antal tomter Markägare 

Skutskär Älvboda 1:113 2 Kommunen 

 Västermarn 1:53 och 1:143 5-6 Kommunen 

 Siggeboda 17:4 och 17:23 Bostadsområde Kommunen 

 Medora 168:60 1 Kommunen 

 Medora 168:2 Bostadsområde Kommunen 

 Tebo 1:11 8 Privat 

 Prästgården 1:1 15 Privat 

    

Älvkarleby Inga tomter/områden   

    

Gårdskär/Långsand Gårdskär 25:42-25:48 7 Kommunen 

 Gårdskär 6:475 19 Kommunen 

 Gårdskär 25:26 9 Kommunen 

    

Älvkarleö bruk Älvkarleö bruk 4:56 16 Kommunen 

    

Marma Marma 61:1 Plan måste göras om Privat 

 

 

 
1.3.4 Utpekade områden i översiktsplan 

Alla kommuner måste enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som aktualiseras varje 

mandatperiod och som omfattar hela kommunens yta. Planen uttrycker kommunens vilja när 

det gäller mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. Syftet med den är också att 

visa hur kommunen tar till vara på statens och det allmännas intressen och viktar dessa olika 

intressen mot varandra.  
 

I den gällande översiktsplanen finns många utpekade områden för bebyggelseutveckling. 

Efter det att en ny strandskyddslag kom 2009 uppstod det problem för många av områdena då 

de återfanns i den strandskyddade zonen runt Dalälven där reglerna för upphävande och 

dispens från strandskyddet blivit rigidare än i tidigare lagstiftning. I den nya strandskydds-

lagen har kommuner dock getts möjligheter att utse områden som är viktiga för 

landsbygdsutveckling vilket kan innebära att man har större möjligheter till att bebygga 

strandskyddszonen. År 2013 antog kommunfullmäktige ett tillägg till gällande översiktsplan 

och i den pekades många av översiktsplanens bebyggelseområden, i orterna Marma och 

Älvkarleby, ut som viktiga för landsbygdsutvecklig. Ett par nya områden lades också till. 
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2.  Efterfrågan och behovet av bostäder 
 

En rad faktorer påverkar behovet och/eller efterfrågan av bostäder i en kommun. Förändringar 

av befolkningens storlek och sammansättning har en given betydelse. Bostadspriserna och 

utbudet av bostäder likaså. Boendemiljöerna och tillgången till så kallade attraktiva lägen kan 

spela en viktig roll. Hushållens ekonomi och arbetsmarknadens utveckling påverkar 

människors valmöjligheter och beslut om boende.  Påverkansfaktorerna är således av både 

direkt och mer indirekt slag och de växelverkar ofta med varandra. Behovet och efterfrågan 

behöver heller inte vara samma sak. Det kan till exempel finnas ett uttryckt behov av ett visst 

slags boende, men ingen egentlig efterfrågan om priset för ett sådant boende anses vara för 

högt.   

 

 
2.1 Befolkningsutveckling  
Kommunens folkmängd har legat relativt stabilt kring 9 100 invånare sedan år 2005. Vid 

årsskiftet den sista december 2013 var invånarantalet 9 132. Sett i ett längre historiskt 

perspektiv har kommunen haft en nedåtgående befolkningskurva sedan toppåret 1970 då 

10 279 invånare bodde här. Den dalande kurvan var som mest ihållande perioden 1970-1987. 

Därefter kom en liten vändning fram till 1991, varefter en ny negativ period inleddes med 

lägsta noteringen 8 932 invånare år 2000. Därefter en långsam ökning. 

 

 
 

 

De årliga befolkningssiffrornas förändringar beror på utfallet av de fyra faktorerna; antal 

inflyttade, antal utflyttade, antal födda och antal döda. Den senaste femårsperioden har det i 

snitt flyttat in 542 personer per år till kommunen samtidigt som 520 personer per år flyttat ut. 

Antal födda har under samma period varit i snitt 92 per år och antal döda 100 per år. 
 
 
2.1.1 Befolkningsprognos 

Den senast framtagna prognosen eller befolkningsframskrivningen (SCB 2011) indikerar att 

kommunen får en befolkningstillväxt fram till år 2025 med knappt 200 personer. Beräkningen 

utgår ifrån att det kommer att födas runt 86 nya kommuninvånare årligen samtidigt som antal 
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döda per år kommer att ligga kring 105. Inflyttningssiffran har satts till 530 personer per år 

medan den årliga utflyttningen varierar inom intervallet 488-507. 

 

 
 
En befolkningsframskrivning på längre horisont har tagits fram av regionala aktörer i östra 

Mellansverige (Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige – scenarier för 

kommuner och tätorter till år 2050, rapport 2013:8 utgiven av Stockholms läns landsting). Enligt den 

kommer Älvkarleby kommuns befolkning att minska något fram till år 2050, både i 

”alternativ Bas” och i ”altenativ Hög”. Dock kan en befolkningsökning förväntas enligt ett 

särskilt tredje scenario som bygger på att behovet av nya bostäder i Stockholms län inte 

kommer att kunna tillgodoses under perioden, vilket gör att den totala befolkningstillväxten 

inom regionen spiller över på övriga län.  
 

Kommunen har i mål- och budgetdokumentet 2015-2017 noterat 9 300 invånare som ett slags 

lägsta inriktningsmål för en önskad befolkningsmängd år 2020. 

 
 
2.1.2 Befolkningen per åldersgrupp 

Om befolkningen delas in i åldersgrupper enligt nedan så ser de senaste tio årens 

befolkningsutveckling ut så här: 

 

Åldersgrupp Antal invånare 2013 Förändring 2004-2013 

 

0-19  1 987 -  184 

20-29    959 + 245 

30-49  2 189 -  280 

50-69  2 590 + 232 

70-79  854 + 94 

80-xx  553 - 16 

Summa 9 132 + 91 
 
(Källa: SCB) 
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Befolkningsutvecklingen för samma åldersgrupper, men uttryckt i diagramform för hela 

tidsserien: 

 

 
 

Prognosen för kommande tioårsperiod pekar mot att kommunen sammantaget kommer att få 

en något äldre befolkning än idag, då det framför allt är åldersgrupperna 70-79 år och 80+ år 

som förväntas växa. Gruppen 70-79 år beräknas bli drygt 200 personer fler, med den största 

ökningstakten de närmaste åren. Åldersgruppen 80+ växer enligt prognosen med cirka 140 

personer och där är ökningstakten som störst under den senare delen av perioden.  
 

För övriga åldersgrupper väntas mindre förändringar. En viss tillbakagång för åldergrupperna 

mellan 20 och 49 år kan noteras. För gruppen 20-29 år skulle ett utfall enligt prognosen 

innebära att de senaste årens tydliga uppgång bryts. Den klart största gruppen, uttryckt i antal 

personer per födelseår, kommer under hela prognosperioden att vara 50-69-åringarna. 
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2.1.3 In- och utflyttning 

Under 2013 flyttade 575 personer in i kommunen och 478 personer ut. Av de inflyttade 

kom 120 personer från andra kommuner i Uppsala län, 402 från övriga Sverige (bland 

annat Gävle) och 53 från utlandet. Av de som lämnade kommunen flyttade 78 personer 

till andra kommuner i Uppsala län, 388 till övriga Sverige och 12 till utlandet. 

En mer detaljerad redovisning av flyttströmmarna mellan Älvkarleby kommun och 

andra kommuner under år 2012 visade att flyttutbytet med Gävle kommun är det 

absolut största. Hälften av utflyttarna och drygt en tredjedel av inflyttarna kom 

från/flyttade till Gävle. 
 

Åldersmässigt är det framför allt de yngre åldergrupperna som står för både in- och 

utflyttningen till/från kommunen, särskilt gruppen 20-29 år. Detta är helt naturligt då 

flyttningspåverkande händelser som har att göra med familjebildning, studier och arbetsliv 

oftare inträffar i yngre år än i äldre. Den senaste femårsperioden har inflyttningen varit större 

än utflyttningen i alla här redovisade åldersgrupper undantaget gruppen 20-29 år. (Källa: SCB) 

 

 
 

Enligt Malin Wiborghs enkät- och intervjustudie från 2014, om varför personer väljer att 

flytta från kommunen, är de vanligaste utflyttningsorsakerna knutna till familj, arbete, studier 

och boende. Drygt hälften av utflyttarna var positiva till en återflytt, främst antingen vid 

bildande av familj eller om ett bra jobb och boende kunde hittas. De som inte kunde tänka sig 

en återflytt angav framför allt orsaker som känslan av en för liten ort och med det minskade 

möjligheter till arbete, önskvärt boende och brett serviceutbud samt för långa avstånd till 

anhöriga.  
 

Ann Grubbström och Susanne Stenbacka har, som tidigare nämnts, i en annan studie 2014 

tagit del av inflyttares erfarenheter och synpunkter genom dialog i fokusgrupper och 

individuella intervjuer. Bland motiven till valet att flytta till Älvkarleby kommun beskriver 

flera inflyttare att de sökt en ”motpol” till det stressiga liv som de förknippar med storstäder. 

Både yngre och äldre lyfter fram naturen och de attraktiva miljöerna som finns i kommunen 

som en stark orsak till val av ort. Fler bostäder i attraktiva miljöer tror de skulle öka 

inflyttningen ytterligare. Närheten till orter som Gävle, Uppsala och Stockholm och de goda 

pendlingsmöjligheterna beskrivs också som viktigt.  
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2.1.4 Kommunens orter och delområden 

Ingen av kommunens orter eller delområden kan visa på några större förändringar i invånartal 

den senaste tioårsperioden. Skutskär har växt mest både i absoluta tal och procentuellt. 

 

Delområde Antal invånare 2013 Förändring 2004-2013 

 

Skutskär 5 825 + 91 

Gårdskär/Långsand/Västanån 1 009 + 4 

Älvkarleby (Östanån) 1 457 - 9 

Älvkarleö 358 + 1 

Marma 469 + 3 

Övriga 14 + 1 

 

Hela kommunen 

 

9 132 

 

+ 91 
 
(Källa: SCB) 
 

Notering: 

I delområdet Gårdskär/Långsand/Västanån ingår också Överboda/Ytterboda samt Tegelbruket och Högmo. 

Delområdet Älvkarleö sträcker sig från området Fisket i norr till Hyttön i söder. 

Delområdet Marma sträcker sig från Tensmyra i norr till Marma by i söder. 

 
 
2.2 Hushållens storlek 
Den sista december 2013 fanns det 4 137 hushåll registrerade i kommunen. Den 

genomsnittliga hushållstorleken var 2,2 personer. 

 

Hushållsstorlek år 2013 Antal hushåll Andel (%) av 

samtliga hushåll 

1 person 1 475 35,7 

2 personer 1 449 35,0 

3 personer 526 12,7 

4 personer 511 12,4 

5 personer 132 3,3 

6 personer  28 0,7 

7+ personer 16 0,4 

 

Samtliga hushåll 

 

4 137 

 

100,0 
 
(Källa: SCB) 
 
 
2.3 Inkomstnivåer 
Nedanstående tabell visar den sammanräknade förvärvsinkomsten år 2012 för personer 20 år 

och äldre i kommunerna Älvkarleby, Tierp, Gävle och Uppsala. Sammanräknad 

förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av 

tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skatte-

pliktiga ersättningar från försäkringskassan. (Källa: SCB) 
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Medianinkomsten i Älvkarleby kommun år 2012 var drygt 230 000 kronor. Något högre än i 

Tierp och något lägre än i Gävle och Uppsala. Inkomstnivån i den 10:e percentilen var högst i 

Älvkarleby och Tierps kommuner medan inkomstnivån i 90:e percentilen var högst i Uppsala 

kommun. 

  

 
2.4 Pendling 
Invånarna i Älvkarleby kommun pendlar i relativt stor utsträckning över kommungränsen för 

att komma till sina arbetsplatser. Enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik för år 

2012 pendlade 972 personer dagligen in till kommunen för att arbeta samtidigt som 2 284 

kommuninvånare pendlade ut till arbetsplatser utanför kommungränsen. Detta kan jämföras 

med de 1 714 invånare som både bodde och arbetade i kommunen. Gävle är den kommun som 

vi har det klart största pendlingsutbytet med. Två tredjedelar av både ut- och inpendlingen var 

riktad till/från Gävle under 2012. 

 
 
2.5 Flyttkedjor 
Den rörelse på bostadsmarknaden som uppstår då en grupp individer flyttar från en bostadstyp 

till en annan och en annan grupp flyttar in i de lediga bostäderna, brukar kallas flyttkedja. En 

flyttkedja startar normalt i samband med nyproduktion av bostäder. Exempelvis skulle 

nyproduktion av ett äldreanpassat boende kunna starta en flyttrörelse som i slutänden innebär 

att det flyttar in barnfamiljer och unga i de villor och lägenheter som äldre väljer att flytta 

ifrån. Bristen på en viss bostadstyp skulle då delvis kunna lösas genom byggande av en annan 

efterfrågad bostadstyp. Det finns dock mycket som kan stoppa en tänkt flyttkedja. Höga 

nyproduktionspriser kombinerat med låga kostnader för det befintliga boendet kan till 

exempel göra att den grupp som förväntas sätta igång kedjereaktionen tar beslutet att bo kvar. 

Att på förhand räkna med flyttkedjeeffekter i boendeplaneringen kan därför vara vanskligt. 
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2.6 Attraktiva lägen 
Tillgången till attraktiva lägen kan spela en viktig roll för efterfrågan, inte minst för att väga 

upp den högre prisbilden för nyproducerat. Faktorer som kan vara attraktiva är närhet till 

skolor, centrumnära boenden, mångfald, närhet till arbeten, god livsmiljö, kulturutbud, goda 

pendlingsmöjligheter, service och närhet till grönområden och friluftsliv. Det kan också vara 

boende vid vattenära lägen. Boverket har gjort en undersökning om människors prereferenser 

för sådana boenden. Vad man kommit fram till är att många efterfrågar vattennära bostäder, 

men att bostäderna inte alltid måste återfinnas direkt vid vattnet. Finns vatten på 

promenadavstånd så ser många stora värden i det. 

 
 
2.7 Prisutveckling 
Prisutvecklingen är en indikator på hur efterfrågan och utbud förändras på en marknad, till 

exempel bostadsmarknaden. Ett högt pris på ett visst boende signalerar att det är många som 

vill bo just där, att efterfrågan är stor. Prisutvecklingen påverkar också själva efterfrågan. Om 

exempelvis priset för att bygga nytt hamnar ”för högt” i förhållande till vad det kostar att köpa 

en befintlig villa i ett visst område så kan det förväntas att efterfrågan på byggbara tomter 

inom samma område minskar.   
 

År 1995 var snittpriset för en småhusbostad/villa i Älvkarleby kommun 432 000 kronor, för 

att år 2013 ha ökat till 987 000 kronor. En ökning med 128 procent. En jämförelse med 

grannkommunerna samma period visar att prisökningen i Tierp varit snarlik (151 procent) 

medan Gävles villapriser ökat med 227 procent. I Uppsala kommun där trycket på 

bostadsmarknaden är mer påtagligt har snittpriset ökat med 274 procent. (Källa: SCB) 
 

 
 

 

Det så kallade Tobins q kan vara ett intressant mått för att analysera prisnivåerna för småhus. 

Tobins q visar förhållandet mellan priset på ett begagnat småhus och produktionspriset för ett 

nytt småhus. Ju högre Tobins q-värdet är inom ett visst geografiskt område, till exempel en 

kommun, desto mer lönsamt bör det vara att bygga där.  Brytpunkten för lönsamhet ligger vid 

värdet 1,0, men i praktiken brukar det hävdas att en kvot över 0,8 indikerar att det bör finnas 
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en stimulans för småhusproduktion. Boverket har nyligen gjort beräkningar av Tobins q för 

småhus i landets kommuner år 2012 (se tidskriften Boverkets indikationer april 2014). Det var 

endast i 51 kommuner, däribland 20 av kommunerna i Stockholms län, som priset för ett 

genomsnittligt begagnat småhus var högre än eller lika med priset för ett nyproducerat 

småhus. Drygt 200 av landets 290 kommuner hade år 2012 värden på Tobins q under 0,8, 

vilket alltså anses innebära sämre förutsättningar för nyproduktion. Bland dessa kommuner  

(i spannet 0,5-0,79) återfanns Älvkarleby och Tierps kommuner. Gävle kommun tillhörde 

gruppen med ett Tobins q-värde på 0,8-0,99 och Uppsala kommun gruppen i spannet  

1,0-1,49. 

 

 

2.8 Efterfrågan och behov av olika boendeformer 
 
2.8.1 Småhus/egna hem 

Småhusförsäljningen i Älvkarleby kommun har legat rätt stabilt kring hundra sålda hus per år 

den senaste tjugoårsperioden. En jämförelse med grannkommunerna visar att Tierps 

försäljningskurva följer Älvkarlebys relativt väl, medan det för Gävle kan noteras en viss 

ökning av antalet sålda hus under samma period (Källa: SCB). 

 

 

 
 

Prisutvecklingen för småhus, se avsnitt 2.5. 

 

Kommunen har en tomt- och småhuskö dit de som är intresserade av att köpa tomt (eller 

småhus) kan anmäla sig. En plats i kön kostar 250 kronor i registreringsavgift och 150 kronor 

per år i förnyelseavgift. När kommunen tar fram nya tomter erbjuds dessa i första hand de 

som står i tomtkön. I slutet av oktober fanns det nitton personer registrerade i kön. Systemet 

för registrering och förnyelse gjordes om förra året, vilket gör det bli missvisande att jämföra 

kösituationen med föregående år.  
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2.8.2 Hyreslägenheter 

Älvkarlebyhus har en önskan av att tillföra nya bostäder till sitt bestånd, kanske inte så 

mycket för att de idag känner ett behov att öka totala antalet lägenheter utan mer för att få ett 

varierat utbud med lägenheter uppförda enligt dagens standard. Problemet är dock att 

nyproducerade lägenheter beräknas hamna på hyresnivåer som vida överstiger de hyresnivåer 

som finns i beståndet idag. Bolaget har idag en hyresnivå på i genomsnitt 930 kr per 

kvadratmeter och en nyproduktion beräknas kosta 1 500 kr per kvadratmeter. En 

genomsnittlig tvåa på 65 kvadratmeter kostar idag cirka 5 000 kr per månad. Motsvarande 

lägenhet skulle kosta minst 8 000 kr per månad i nyproduktion. Kommer den betalningsviljan 

att finnas bland de som söker nytt boende i kommunen?  
 

För att känna av marknaden gjorde Älvkarlebyhus i december 2013 en undersökning där de 

frågade drygt tusen hushåll i kommunen och närliggande områden om intresset för att flytta 

till nya lägenheter i Skutskär. Svarsfrekvensen låg på 43 procent. I enkäten gavs exempel på 

alternativa hustyper och lägen med beräknade hyresnivåer. Resultatet från enkäten visar på att 

det finns ett visst intresse för att flytta till nybyggnation även om den intresserade gruppen är 

relativt liten. Intresset var ungefärligt lika oavsett läge (Centrum, Bodaån eller Rotskär) och 

form av hus (flerfamiljhus eller radhus). Bland de mest intresserade var intresset störst för 

läget utmed Bodaån. En vanlig kommenterar bland de som svarade på enkäten var att 

nyproduktionsalternativen är för dyra. I kommentarer till enkätresultatet dras bland annat 

slutsatsen att det idag finns en betalningsovana för höga hyresnivåer. För att komma över 

första steget till en betydligt högre kostnadsnivå för boende, i jämförelse med idag, är rätt läge 

och rätt utformning mycket viktigt. Det är viktigare att få fram rätt produkt i rätt läge än få 

fram det snabbt. 
 

 
2.8.3 Bostadsrätter och byggemenskaper 

I förhållande till rikssnitt och grannkommunen Gävle är andelen bostadsrätter i Älvkarleby 

kommun låg. Att stimulera byggherrar till att bygga sådana boenden skulle därför kunna vara 

en rimlig ambition.     
 

Det har redan kommit initiativ från kommuninvånare som visat intresse av att gå ihop och 

bygga för att få den typen av boende de själva söker. I det aktuella fallet har det handlat om  

+55-boende och bostadsrätter. Kommunen har svarat på initiativet genom att besluta om ett 

positivt planuppdrag på Rotskärsholmen där frågan om byggande får prövas genom 

detaljplaneläggning. Den här typen av samverkan, som ibland går under beteckningen 

byggemenskaper, har lyfts fram som något positivt av den av regeringen tillsatta Delegationen 

för hållbara städer. Den lämpar sig mycket väl för andra typer av boenden och inte bara för 

byggande av bostadsrätter. Speciellt vanlig är den i Tyskland men de har också tillämpats på 

några ställen i Sverige. Det mest omtalade projektet är ”Urbana Villor i Malmö”.  
 

 
2.8.4 Boenden för äldre och funktionshindrade 

De boenden för äldre och funktionshindrade som kommunen erbjuder idag är: 

 Särskilda boendeplatser.  Idag 27 omvårdnadsplatser på Tallmon i Skutskär och 31 

platser för demenssjuka på Östangård i Älvkarleby. 

 Omvårdnadskorttids med 9 platser på Tallmon och demenskorttids med 8 platser på 

Östangård. 
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 Gruppbostäderna Hårstagatan och Borggatan med 5 lägenheter på varje boende.  Ett 

boende för de med förståndshandikapp och förvärvade hjärnskador. Älvkarlebyhus har 

lämnat ett tillbyggnadsförslag till kommunen om ytterligare två platser på Borggatan. 

 Vallvägens stödboende med 5 lägenheter för socialpsykiatri. 

 

Fyrklövern i Skutskärs centrum har tidigare räknats in bland kommunens ”äldreboenden”. Nu 

mer hanterar Älvkarlebyhus dessa drygt 60 lägenheter som vanliga hyreslägenheter, men de 

har högre tillgänglighet och erbjuds därför åldersgruppen över 65 år. Kommunen hyr vissa 

gemensamhetsutrymmen i anslutning till lägenheterna som de boende kan använda och där 

ordnas olika aktiviteter för gruppen äldre. 
 

Verksamheten gör följande bedömning av behovet på ungefär fem till tio års sikt: 
 

Funktionshindradeomsorgen 

Vi ser en ökning av antalet personer med neuropsykiatriska diagnoser och bör utöka antalet 

platser och möjligheter till boende. Ett dygnet-runt boende inom socialpsykiatrin med fem 

platser. Ett stödboende av typ Vallvägen med tio boendeplatser. 
 

Äldreomsorgen 

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

behovet av särskilt boende eller trygghetsboende. 

På grund av en åldrande befolkning så kommer annars behovet av särskilda boendeplatser att 

behöva utökas med nytt boende om cirka trettio boendeplatser.  

En politisk frågeställning har väckts angående biståndshandläggningen. Ska vi bevilja särskilt 

boende till fler äldre än vi gör nu med anledning av den brytpunkt vid cirka tre timmars insats 

då hemtjänsten blir dyrare för verksamheten än en plats på särskilt boende? Den politiska 

diskussionen om detta kan påverka behovet av boendeplatser ytterligare. 

Vård och omsorgsverksamheten och samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans påbörjat 

ett arbete med att ta fram ett underlag som mer precist visar hur det framtida behovet för 

särskilda boenden ser ut. Tanken är sedan att skapa ett projekt för att både möta det framtida 

behovet och få en högre standard på dagens boenden då dessa har ett eftersatt underhåll. 

 

 

Synpunkter och önskemål från intresseorganisationer  

Vård- och omsorgschef Eva Skytt har skickat frågor om boende till intresseorganisationer och 

föreningar och fått följande svar från Hörselskadades förening Skutskär/HSO Älvkarleby, 

SPF Laxen och PRO-föreningarna i Älvkarleby kommun: 

 

Om ni måste flytta ifrån er nuvarande bostad, hur vill ni att nästa bostad ska se ut? 

Hörselskadades förening/HSO 

Fyrklövern/Trygghetsboende = Seniorboende. Dubbelrum för makar. Fler äldreboenden typ 

tidigare Älvboda. 

SPF Laxen 

Markboende, lättåtkomligt utan trappor och med en uteplats (viktigt). Det bör ligga centralt 

med närhet till affärer, allmänna kommunikationer och offentlig service. Ingen onödig lyx 

utan enkelt och lättstädat. Röda området i Älvkarleby (enplanslägenheterna) är en bra förebild 

och det är för närvarande 5-6 års kö för att få en bostad där. Vi anser att det ska byggas ett 

sådant boende i Älvkarleby. Då kan vi många äldre sälja våra hus till barnfamiljer och det blir 



 19(31) 
 
  Underlag till mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-01-26 

en vinn-vinnsituation. Idag har vi inget attraktivt boende att erbjuda de som säljer sina hus 

utan man flyttar från kommunen. 

PRO 

De flesta vill flytta till seniorboende och trygghetsboende, fler föredrar trygghetsboende före 

seniorboende. Några önskar att kunna flytta till en lägenhet i markplan med tillgång till 

uteplats. 

 

Vad innebär tryggare boende för er? 

Hörselskadades förening/HSO 

Nära till vårdcentral, apotek med mera. Mer personal på boendena. 

SPF Laxen 

Tryggt boende är om man som gammal och skör har nära till stöd och hjälp, ha tillgång till 

matsal och gemensamma utrymmen. Närhet till medmänniskor och vänner skapar trygghet. 

Lika viktigt som medicin. 

PRO 

Tillgång till god vård och omsorg. Handikappvänliga utrymmen att vistas i. Närhet till 

samhällsservice. De flesta önskar boenden, där det finns personal i närheten dygnet runt. 

Personal som har tid. Få snabb hjälp när man behöver det. Tillgång till hemlagad mat som 

serveras i gemensam matsal. Möjlighet att regelbundet komma ut. Gemenskap med andra. 

Kunna bo tillsammans med sin livspartner. Boende i varje kommundel. I Gårdskär byggdes 

1985 tio servicelägenheter för pensionärer. De borde även idag stå till de äldres förfogande 

och inte vara ordinärt boende som de nu är. 

 

Om kommunen ska bygga fler särskilda boendeplatser, var tycker ni att de ska vara belägna? 

Ska de ligga centralt, nära naturen eller vad är viktigt? 

Hörselskadades förening/HSO 

Centralt! 

SPF Laxen 

Vi anser att det ska byggas särskilda boendeplatser i Älvkarleby. Idag finns inga sådana 

eftersom Östangård omvandlats till demensboendecentrum. En sådan byggnation ska ligga i 

ett lugnt och naturnära område med goda möjligheter att vistas ute. Vi har inte klart för oss 

vad du menar med särskilt boende utan vi har i detta fall tolkat det som att det gäller 

biståndsprövat boende. 

PRO 

De flesta av de tillfrågade önskar att boendeplatsen ligger centralt, ett mindre antal föredrar 

natur. 

 

Om kommunen skulle ha fler särskilda boendeplatser, tror ni att de skulle efterfrågas då?  

Hörselskadades förening/HSO 

Ja! 

SPF Laxen 

Om idag gällande ordning/tillämpning skulle ändras, så att inte bara svårt fysiskt eller 

psykiskt sjuka kommer i fråga, ökar sannolikt efterfrågan. Idag tror vi att många längtar till ett 

”gemensamt boende” i stället för att sitta i sin lägenhet eller hus hela dagarna utom när 

hemtjänsten gör sina korta, stressade besök. Det är dessutom ingen trygghet när det är alltför 

många olika personer som kommer hem. Du känner inte ens de som kommer och de flesta 

dessa känner inte dig och dina rutiner. Så vill ingen ha det! 
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PRO 

Har inte fått några svar på den frågan, därför svårt att svara på. Men när man ansöker om 

särskilt boende är man oftast i behov av omvårdnad dygnet runt. Då är det viktigt att man får 

en sådan plats inom rimlig tid. Viktigt för tryggheten. Kön till särskilda boendeplatser skapas 

av biståndshandläggarnas beslut, byggandet bör planeras därefter. 

 
 
2.8.5 Boenden för andra särskilda grupper 

 

Socialt utsatta 

Personer som lever i en utsatt ekonomiskt situation och som i vissa fall lider av 

missbruksrelaterade problem och/eller psykisk ohälsa har ofta svårigheter att klara sig på 

bostadsmarkanden. Kommunen har ett ansvar att hjälpa dessa personer. Det gör Älvkarleby 

kommun idag bland annat genom att ge försörjningsstöd och genom att skriva särskilda 

bostadssociala kontrakt med hyresvärdar. Behoven ser ut att följa en stigande kurva. 

Socialtjänsten tecknar följande bild av behoven nu och framöver: 

 Det finns behov av olika typer av stödinsatser riktade mot personer i eget boende, 

boende i tränings- eller jourboende samt i lägenheter med sociala kontrakt. Insatserna 

ska vara individuellt anpassade utifrån behov. Genom boendestödet kan man arbeta 

förebyggande med ekonomiska och sociala problem. 

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

garantera människor tak överhuvudet i en akut situation. Boenden under sådana 

förutsättningar ska vara en tillfällig lösning.  

 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. I nuläget flyttas personer med dessa problem runt i kommunen. 

Alternativt att socialtjänsten försöker hitta hyresvärdar utanför kommunen, men inte 

för individens bästa utan för att det saknas andra möjligheter. Det kan uppfattas som 

en form av ”social dumpning” som riskerar att försämra samarbetet med 

grannkommunerna. 

 Även för personer som avtjänat straff eller genomgått behandling behövs någon typ av 

boendestödjare som kan arbeta förebyggande med olika typer av frågor.  

 Anställda inom socialtjänsten upplever att det för närvarande är fler kommuninvånare 

som lider av psykisk ohälsa än av missbruk. Många har också en dubbeldiagnos, det 

vill säga både problem med psykisk ohälsa och missbruk. Det behövs fler 

boendeplatser och stödinsatser för denna grupp. 

 Unga vuxna i kommunen har i vissa fall svårt att få lägenheter. En del av dem har 

föräldrar som inte kan, vill eller har förmågan att ställa upp, varken ekonomiskt eller 

socialt. För den gruppen samt för unga som själva har olika sociala problem finns 

behov av boendelösningar med individuellt anpassade stödinsatser. 

 Vissa typer av boenden och insatser är bara aktuella för några få individer. Underlaget 

är så litet att det är svårt att motivera drift av sådan verksamhet i egen regi. 

Samarbeten med andra kommuner skulle kunna vara en väg att gå för att tillgodose 

dessa individuella hjälpbehov.  

 Bostad Först är en modell som utgår från grundtanken att en egen bostad är en 

mänsklig rättighet. Det flesta kommuner tillämpar idag ett system med så kallade 

boendetrappor där den hemlösa personen successivt ”lära sig att bo”, tränas i att ”klara 
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ett eget boende” och därmed avancera till högre nivåer. Från högst temporära 

boendeformer kvalificerar man sig uppåt via inackorderingshem, kategoribostad, 

träningslägenhet, socialt kontrakt för att så småningom få en egen permanent bostad. 

Modellen Bostad Först förespråkar en rakt motsatt logik; först en egen bostad, därefter 

skräddarsydda hjälpinsatser. En egen bostad ses som en förutsättning för att andra 

eventuella problem ska kunna åtgärdas. Modellen som främst testats i andra länder 

men även i Sverige med goda resultat kräver ett delvis nytt tänk och skulle därför 

kunna vara intressant att pröva som projekt i någon form.  

 

Nyanlända invandrare och flyktingar  
Möjligheten att ordna bostad till nyanlända invandrare och flyktingar beror till stor del på hur 

utbudet av hyreslägenheter ser ut. Råder brist på lägenheter blir det svårt för kommunen att 

fullfölja de överenskommelser man tecknat om flyktingmottagandet. I någon mån sätter också 

den nyanländes ekonomiska förutsättningar begränsningar för vilka delar av bostadsbeståndet 

som kan bli aktuella att hyra. Då handlar det främst om att hyresnivån ska vara rimlig, att 

hyresvärdarnas inkomstkrav inte kan vara för höga samt att etableringsersättningen måste 

godtas som inkomst. År 2015 har kommunen avtal om att ta emot cirka 20 flyktingar 

(aviseringsbara platser). För dem har vi skyldighet att ordna boende. Normalt sett sker det 

genom Älvkarlebyhus. Kommunen ser till att det finns lägenheter och individen står för 

kontraktet. Länsstyrelsen vill nu omförhandla avtalet så att vi ökar mottagandet.  
 

På HVB-hemmet Vega bor ensamkommande barn/ungdomar i åldern 16-18 år som befinner 

sig i asylprocessen, har fått uppehållstillstånd eller ska utvisas från landet. Där finns idag plats 

för 12 ungdomar. Boendestödjare arbetar på boendet under dygnets alla timmar. När 

ungdomen fyller 18 år och som längst till denne fyller 21 år har Vegas utslussverksamhet 

ansvaret.  Ungdomen ska då ha ett eget boende i kommunen. Verksamheten innehar 

kontrakten för dessa lägenheter. Från och med 2015 har kommunen en överenskommelse med 

Migrationsverket om ytterligare platser för ensamkommande barn/ungdomar, varav nio är så 

kallade asylplatser. Det är en ökning jämfört med 2014 då vi fram till och med oktober månad 

hade tre asylplatser och under november och december hade sex asylplatser. Den nya 

överenskommelsen innebär att behovet av lägenheter för de som fyllt/ska fylla 18 år med 

uppehållstillstånd blir klart större. 

 

Gruppen +55 

En grupp i samhället som ständigt gör sig påmind i samhällsplaneringen är en grupp som 

kallas +55. Gruppen består i stort av människor som känner sig färdiga med sina hus och som 

vill hitta nytt boende, gärna en bostadsrätt som de kan återinvestera en oftast ganska stor vinst 

på hus de ägt sedan länge. De söker ofta ett lite mindre boende med hög standard, och 

nyproducerat är många positiva till, det vidimerar även Svensk fastighetsförmedling i 

Skutskär om. En hög boendekostnad är oftast inte något problem för den här gruppen, i vilken 

det ingår både kommuninvånare och personer från andra kommuner som kan tänka sig flytta 

hit. Det finns en stor risk för att många ur den här gruppen flyttar från kommunen om de inte 

kan hitta det boendet de söker. Vidare undersökningar skulle kunna påvisa hur stor efterfrågan 

egentligen är i antal lägenheter, att bättra på kunskapen om vad gruppen önskar för boende 

och var de vill bo. 
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Ungas bostadssituation 

Som ung har man ofta ett mindre ekonomiskt handlingsutrymme än de som tillhör de äldre 

åldersgrupperna, vilket kan vara problematiskt när det blir dags att skaffa bostad. Finns inte 

tillgång till mindre och billigare bostäder kan man ofrivilligt vara tvungen att skjuta upp 

flytten hemifrån och bo kvar hos föräldrarna. Enligt Hyresgästföreningens undersökning 

”Unga vuxnas boende 2013” bor 51 procent av de unga vuxna (20-27 år) i Sverige i eget 

boende. Den lägsta siffran sedan undersökningen startade 1997. Nästan en fjärdedel bor hos 

föräldrarna, medan övriga bor i ”osäkra upplåtelseformer” (hos anhöriga/kompisar, 

andrahandkontrakt, studentrum m m). Den populäraste boendeformen hos unga vuxna är 

enligt undersökningen hyresrätten. Fyrtio procent tycker att det skulle passa dem bäst att bo i 

hyresrätt. Näst populärast är bostadsrätten, vilket tjugotre procent svarade. Femton procent 

svarade eget hus och tio procent hos föräldrarna. Sex procent uppgav att det skulle passa dem 

bäst att bo i studentbostad, medan fyra procent svarade att dela bostad med kompisar. En 

procent uppgav att det skulle passa bäst att hyra rum eller dylikt. 
 

I kommunen finns nu relativt stora årskullar i åldrarna runt 20 år som har varit och är på väg 

ut på bostadsmarknaden.  De efterfrågar som de flesta ungdomar och unga vuxna till en 

början ofta ett centralt boende till låga kostnader, typ mindre hyresrätter. Om ytterligare några 

år kan de vara på väg att bilda familj och börjar då efterfråga annat boende, som till exempel 

hus. Att få igång flyttkedjor i kommunen, som frigör hus och tomter samt billiga lägenheter, 

skulle kunna gynna denna grupp.   

 
 
2.9 Regionala analyser 
Länsstyrelsens rapport ”Analys av regional bostadsmarknad 2014 i Uppsala län” utgår från de 

svar kommunerna lämnat i den årliga bostadsmarknadsenkäten. I rapporten beskrivs 

bostadsmarknadsläget i länet på bland annat följande sätt:  

 Det råder obalans på bostadsmarknaden i Uppsala län och underskott på bostäder i 

kommunernas centralorter och totalt sett. Underskottet på bostäder har bland annat sin 

grund i att Uppsala län under lång tid har haft en naturlig befolkningsökning, men 

också i den stora inflyttning som ägde rum framförallt under åren 2006 – 2009. 

 Om en uppdelning görs i särskilda grupper av invånare råder det brist på bostäder för 

framförallt nyanlända (åtta kommuner). Två andra grupper som också hamnar högt 

upp på listan är personer med funktionsnedsättning (åtta kommuner) och ungdomar 

(sex kommuner). Bristen på bostäder fördelar sig ganska jämnt för de resterande 

grupperna som behovsprövade personer i äldreboenden, trygghetsbostäder och 

seniorbostäder (i spannet en till två kommuner). Utöver dessa grupper nämns även 

bostäder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och personer med skulder, 

inte tillräcklig ekonomi och missbruk.   

 Det som bidrar till att bostadsbyggandet är lågt i förhållandet till behovet är enligt 

kommunerna lågkonjunkturen, finansieringen och investeringsviljan som gör den 

framtida utvecklingen osäker. 

 Kommunerna bedömer att nästan 19 600 bostäder behöver byggas under de närmast 

kommande fem åren. Hyresrätter med 6 965 bostäder, bostadsrätter med 8 850 

bostäder och äganderätter i småhus med 3 725 bostäder. 
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 Kommunernas aktiva roll genom dialog och samverkan över kommungränserna är 

avgörande för att få fram en målbild för hur bostadsmarknaden i Uppsala län ska se ut 

i framtiden. 

 De tusentals bostäder som ska byggas framöver ska i stor utsträckning byggas i 

områden där det redan bor människor i dag. Det vill säga genom förtätning. 
 
Utvecklingen i Gävle kommun har stor betydelse för invånarna i Älvkarleby kommun, inte 

minst i ett boendeperspektiv. Både pendlings- och flyttrelationerna mellan våra kommuner är 

starka. Det är därför särskilt intressant att ta del av Gävles boendeplanering och analyser av 

det framtida bostadsbehovet. Här är några axplock från Gävle kommuns ”Inriktningsprogram 

för bostadsförsörjning” från år 2013: 

 Under de senaste fyra åren har Gävle haft en kraftig befolkningsväxt. Det har skett 

trots att bostäder inte byggts i motsvarande grad. Detta har kunnat ske genom 

minskad vakansgrad, permanentning av fritidshus, flyktingar trängs flera i samma 

bostad och fler ”mambos” (ungdomar bor kvar längre hemma). Detta är dock ingen 

hållbar lösning för framtiden. 

 År 2025 planeras för att Gävle kommun ska ha 104 000 invånare. Med detta som 

planeringsförutsättning behöver vi planera för minst 8 000 nya bostäder till 2025. 

Årligen behöver vi ha en planeringsberedskap för 600 nya bostäder och en faktisk 

produktion av 300 nya bostäder. 

 För att klara bostadsgarantin för högskolestudenterna framöver är det troligen 

nödvändigt att öka graden av studentbostäder på den privata marknaden (mindre 

fastighetsägare och villaägare), samt att vidareutveckla samarbetet med 

grannkommunerna. 

 Idag är 19 % av Gävles befolkning 65 år eller äldre och andelen beräknas öka (22 % 

år 2025). Den demografiska puckel som fyrtiotalisterna utgör kommer under en 20-

årsperiod framöver att medföra stora utmaningar kring bostäder för äldre. Efter detta 

kommer ökningen av äldre att plana ut, men i takt med att levnadsåldern ökar, blir 

ändå andelen äldre i befolkningen större i framtiden. 

 För att minska transportbehovet är tillgången på centralt belägna bostäder viktigt 

(minskar både bilanvändning och bilinnehav). Schablonmässiga avstånd för 

gångtrafik är 1 km och för cykeltrafik 3 km. Men även för att skapa ett mer hållbart 

centrum är det viktigt med fler bostäder i anslutning till stadskärnan. 

 Eftersom alla varken kan eller vill bo i centrum gäller att övrig bostadsbebyggelse 

utvecklas i områden som har god tillgång till kollektivtrafik. Med god tillgång menas 

ett maximalt gångavstånd till närmaste hållplats på 300 meter. 

 
 

2.10 Analyser på nationell nivå 
I aprilnumret av tidskriften ”Boverkets indikatorer – analys av utvecklingen på bygg- och 

bostadsmarkanden med byggprognos” sammanfattar Boverket vilka förändringar i 

befolkningsunderlag och demografi som står för dörren i ett nationellt perspektiv och hur 

dessa förändringar förväntas påverka bostadsmarknaden:   

 Sveriges befolkning var vid årsskiftet 9,65 miljoner. Under 2013 ökade befolkningen 

med 89 000 personer, den största årliga befolkningsökningen någonsin. Enligt SCB:s 

aktuella prognos kommer vi att passera 10 miljoner under 2017. Befolkningen har då 

ökat med en miljon på tretton år, den snabbaste miljonökningen i svensk historia. 
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 40 procent av befolkningen bor i dag i någon av storstadsregionerna. Över 80 procent 

av befolkningstillväxten under året skedde i storstadsregionerna och de större 

högskoleorterna, samtidigt som befolkningen minskade i 84 kommuner. 

 Oroligheterna i Syrien har resulterat i ett fortsatt högt antal asylsökande. Under 2013 

sökte drygt 54 000 asyl i Sverige, där var tredje person kom från Syrien. Jämfört med 

2012 ökade antalet asylsökande med 10 000 personer. Prognosen för antal 

asylsökande under innevarande år är omkring 59 000 och nästa år 57 000 enligt 

Migrationsverket. (Anmärkning: Prognosen har därefter höjts till 80 000-105 000 

asylsökande åren 2014 och 2015). Detta fortsätter att skapa ett högt tryck på många 

lokala bostadsmarknader. Prognoser på längre sikt är mycket osäkra beroende på hur 

situationen i Syrien och andra orosområden utvecklas. 

 Den så kallade ungdomspuckeln, med personer i åldersgruppen 20–24, är under 2014 

på sin topp. Kommande sex år minskar antalet i gruppen med över 104 000 personer. 

Antal personer som kommer att påbörja sin bostadskarriär minskar därmed. Samtidigt 

kommer fler att efterfråga större bostäder då de stora barnkullarna från början av 

1990-talet kommer in i barnafödande ålder. Det finns anledning att fundera över hur 

detta kommer att påverka efterfrågemönstret på bostadsmarknaden och hur det i sin tur 

knyter an till vad som byggs och planeras. Först efter 2020 kommer ålderskategorin 

20–24 år att börja öka igen. 

 Andelen av befolkningen som är 75 år eller äldre ökar stadigt under åren framöver. 

Runt år 2018 kommer antalet personer över 75 år att börja öka i allt snabbare takt. 

Fram till 2024 förväntas antal personer över 75 år att öka med 317 000. Detta kommer 

att vara en växande utmaning på bostadsmarknaden. Kanske främst i kommuner som 

har en hög andel äldre och där de lokala marknadsförutsättningarna på bostads-

marknaden försvårar en anpassning av bostadsbeståndet eller en nyproduktion som 

möter dessa behov. 
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3.  Aktörer och styrmedel 
 

”Kommunen är ansvarig för planeringen för bostadsförsörjningen och för den planläggning 

och andra åtgärder som krävs för att det ska kunna byggas bostäder. Men kommunerna bygger 

normalt sett inte själva några bostäder, och kan knappast längre styra ens den produktion de 

kommunala bostadsbolagen står för. Bostadsmarknaden har genomgått betydande strukturella 

förändringar under de senaste decennierna. Sverige har avvecklat en bostadspolitik som 

kännetecknades av statliga subventioner och regleringar.”… ”De strukturella förändringarna 

inom bostadspolitiken har inneburit att en ny spelplan har etablerats. I ett system med stora 

statliga subventioner till bostadsbyggandet tog staten en betydande ekonomisk risk i 

förhållande till marknaden. Den risken tas idag av kommuner, byggföretag och kreditgivare, 

vilket påverkar vad som byggs och hur mycket som byggs. Samspelet mellan kommun och 

byggherre har blivit mer centralt. Här har kommunerna visserligen en nyckelroll genom sitt 

planmonopol men det är byggherrens risk- och lönsamhetsbedömning som ytterst avgör om 

något bostadsbyggande ska komma till stånd. Det svenska systemet med kommunala 

allmännyttiga bostadsbolag, med låga avkastningskrav och ibland med ekonomiskt stöd från 

kommunerna, har ifrågasatts utifrån EU:s statsstödsregler. Detta ledde till en översyn av 

regleringen av de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet och så småningom till en ny 

lag, enligt vilken även dessa företags verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Ett annat resultat av översynen var att de allmännyttiga bostadsföretagens hyror nu inte längre 

är normerande för hyressättningen vid bruksvärdeprövning.” (Ur Boverkets översyn av 

bostadsförsörjningslagen, rapport 2012:12) 
 

 
3.1 Staten 
Enligt Sveriges regeringsform ska det allmänna särskilt trygga rätten till arbete, bostad och 

utbildning samt verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Ramarna 

för bostadspolitiken sätts av regering och riksdag genom beslut om lagar, regelverk och 

övergripande finansiella förutsättningar. Även statliga myndigheter som länsstyrelserna och 

Boverket har viktiga roller i bostadsplaneringsprocessen. 
 

Riksdag och regering 

Det övergripande målet för den nationella bostadspolitiken har de senaste åren varit:  

Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad 

där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

Hur den nya regeringens och riksdagens mål och prioriteringar för bostadspolitiken kommer 

att se ut är i skrivande stund inte klart. Den tidigare regeringen noterade ett behov av att 

stimulera bostadsbyggandet och öka takten i planläggandet genom att förenkla reglerna och 

vidta andra åtgärder som ska göra det lättare att tillämpa dem. För 2014 lyfte regeringen fram 

följande prioriteringar: 

 Förenklade byggregler skapar fler bostäder åt unga och studenter: Boverket har - på 

regeringens uppdrag - föreslagit förenklingar i byggreglerna för student- och 

ungdomsbostäder. Under 2014 avser Boverket ändra reglerna för utformning av 

student- och ungdomsbostäder. 

 Förändringar i regler om andrahandsuthyrning av bostadsrätter: Befintliga bostäder 

bör kunna användas mer effektivt. Regeringen avser därför att under året lägga fram 

en proposition som bygger på de förslag som togs fram under 2013 tillsammans med 

de tre stora bostadsrättsorganisationerna. Förslaget innebär dels en mer generös syn på 
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bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand, dels att det 

bostadsrättsföreningar ska kunna ta ut en särskild avgift vid sådan upplåtelse i andra 

hand.  

 Trygghetsbostäder och inventering av bostäder anpassade för äldre: Regeringen 

aviserade i budgetpropositionen 2014 ett uppdrag till Boverket att vägleda och 

informera kommunerna om trygghetsbostäder som upplåtelseform. För att underlätta 

kommunernas beredskap och planering för äldres boende inför regeringen ett statligt 

bidrag som ska stödja kommunerna i arbetet med att inventera bostadsområden och 

flerbostadsbeståndet utifrån deras tillgänglighet. Regeringens initiativ ska möjliggöra 

ett aktivt och självständigt åldrande. Regeringen menar dessutom att initiativet ska 

leda till stora besparingar i kommunernas ekonomi. 
 

Boverket 

Boverket är statlig förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- 

och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 

bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga 

stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att bevaka utvecklingen på 

bostadsmarknaden. Detta görs bland annat med hjälp av en bostadsmarknadsenkät som 

Boverket tillsammans med länsstyrelserna varje år skickar ut till kommunerna.  

(Se vidare www.boverket.se) 
 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd, bland annat för byggande av äldrebostäder och 

trygghetsbostäder. De lämnar råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete 

med bostadsförsörjningen. Varje år ställer länsstyrelsen samman en regional analys av 

kommunernas bostadsförsörjningsarbete till Boverket (med hjälp av bostadsmarknads-

enkäten).  

 

 

3.2 Kommunen 
Kommunens ansvar handlar i första hand om att skapa förutsättningar för bostadsbyggande 

och inte att själva bygga bostäder. Den nu gällande lagen om kommunernas bostads-

försörjningsansvar (SFS 2000:1383) infördes år 2001, men reviderades en hel del inför år 

2014. Sammanfattningsvis innebär lagen att: 

 Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet 

med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 

förbereds och genomförs. 

 Riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 

förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av 

kommunfullmäktige. 

 Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla uppgifter om 

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 

kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit 

hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 

betydelse för bostadsförsörjningen. 

http://www.boverket.se)/
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 Riktlinjernas innehåll ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 

marknadsförutsättningarna. 
 

Boendeplanering har stark koppling till kommunens fysiska planering av hur mark och vatten 

får användas. Kommunens översiktsplan med dess fördjupningar kan sägas vara det viktigaste 

instrumentet för att förbereda genomförandet av kommunens bostadspolitiska intentioner, 

medan själva boendeplaneringen kan beskrivas som instrumentet för att ta fram en precisering 

av dessa intentioner. Översiktsplanen utgår främst från markanvändningen medan 

bostadsförsörjningsprogrammet utgår från bostadsbehovet. Vid själva genomförandet blir 

också detaljplaner, tecknande av markanvisnings- och exploateringsavtal samt 

bygglovshantering betydelsefulla verktyg.  
 

Kommunerna kan välja att arbeta mer eller mindre aktivt med sin markpolitik. Markpolitiken 

handlar bland annat om att köpa in mark för framtida bostadsbyggande. Men det handlar 

också om att kommunen som markägare försöker påverka utvecklingen genom avtal om 

markanvisningar och försäljningar som snarare är kopplade till villkor om själva byggandet än 

att få ut maximal intäkt för marken. En markanvisning innebär att en byggherre får ensamrätt 

att under en begränsad tidsperiod och under givna villkor samarbeta och förhandla med 

kommunen om förutsättningarna för överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde som 

kommunen äger. I det fall marken ägs av byggherren tecknas istället ett exploateringsavtal för 

att reglera vilka villkor som ska gälla för genomförande av den detaljplan som är kopplad till 

exploateringen. Från den 1 januari 2015 införs nya regler i plan- och bygglagen om 

exploateringsavtal och en helt ny lag börjar gälla om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar. 
 

Bostadsförmedling ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ordnas ”om 

det behövs för att främja bostadsförsörjningen”. En bostadsförmedling kan underlätta och 

tillhandahålla ett bättre utbud för de bostadssökande, särskilt om det förekommer många 

hyresvärdar på marknaden och dessa väljer att använda förmedlingens tjänster. Genom 

bostadsförmedlingens verksamhet kan kommunen också få fram värdefull statistik om vad 

som efterfrågas från olika grupper. Kommuner kan välja att samarbeta kring förmedlingen på 

den regionala bostadsmarknaden. 

 

 
3.3 Allmännyttan (AB Älvkarlebyhus) 
Kommunernas allmännyttiga bostadsföretag står för en stor del av byggandet och 

tillhandahållandet av hyresbostäder. De är av den anledningen viktiga verktyg i kommunens 

boendeplanering. Enligt lagen (SFS 2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag får överskott i allmännyttan användas ”för sådana åtgärder inom ramen för 

kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 

eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”. 

Bostadsföretagens möjligheter att leva upp till kommunens mål och direktiv har annars delvis 

beskurits genom det lagstadgade kravet på affärsmässighet. 
 

I kommunens ägardirektiv till AB Älvkarlebyhus finns följande övergripande mål angivna: 

- Bolaget ska trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt öka 

valfrihet och inflytande i boende, utan att göra avkall på affärsmässigheten. 
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- Målet ska härvid vara att på bostadsmarknaden i kommunen erbjuda bostäder av 

varierande standard med god kvalitet och servicenivå till skäliga kostnader. 

- Nyckelord ska vara konkurrenskraft, prisvärdighet och kvalitet och bolagets verksamhet 

ska präglas av ett medvetet välfärdstänkande. 

- Bolaget ska, vad avser miljö, framstå som ett föredöme för andra fastighetsbolag och 

fastighetsägare i kommunen. 

- Bolaget kan också aktivt engageras som ett verktyg att utveckla kommunen som en 

attraktiv bostads- och näringslivsort. 

 
 
3.4 Byggherrar 
Byggherre kallas enligt plan- och bygglagen den som för egen räkning utför eller låter utföra 

byggnads- rivnings- eller markarbeten. De byggherrar som agerar på marknadsmässiga 

grunder, till vilka nu även de kommunala bostadsföretagen får räknas, investerar bara på 

sådana ställen och på sådant sätt som de tror ger en önskad avkastning på investeringen. Det 

innebär att om kraven på avkastning är höga och det finns brister på verklig konkurrens så 

minskar möjligheten att få till stånd ett bostadsbyggande i områden som inte anses tillräckligt 

”heta”. Kommunens möjligheter att styra eller påverka bostadsbyggandet genom att ställa upp 

villkor i detaljplaneringsskedet eller i samband med markanvisning blir också mindre om 

byggherrarna bedömer att villkoren begränsar byggprojektets kommersiella lönsamhet.  
 

Byggherrarna tar oftast hjälp av entreprenörer (bygg- och anläggningsföretag m fl) för själva 

byggandet. Dålig konkurrens inom bygg- och anläggningsbranschen i kombination med 

bristande beställarkompentens kan leda till onödigt höga produktionskostnader. Beräkningen 

av lönsamheten av ett byggprojekt tar dock inte bara sin utgångspunkt från själva 

produktionskostnaden. Framtida förvaltningskostnader och nöjda brukare av en bostad kan 

också vara viktiga komponenter. Det gäller kanske särskilt för de byggherrar/bostadsföretag 

som bygger för egen långsiktig förvaltning och inte för försäljning. 
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4.  Övergripande mål och prioriteringar att ta hänsyn till 
 

Det finns övergripande mål och prioriteringar i andra planer och dokument som vi på ett eller 

annat sätt bör förhålla oss till eller ta hänsyn till i boendeplaneringen. Det kan vara egna 

kommunala målsättningar, men också mål och prioriteringar som är beslutade på regional 

eller nationell nivå.  

 

4.1 Kommunens mål 
I kommunens mål- och budget dokument för år 2015, med plan för 2016-2017, slås bland 

annat följande fast under rubriken ”Attraktiv kommun”: 

 Vi vill att antalet invånare i kommunen ska öka. För att detta ska bli möjligt är 

tillgången till bra bostäder och attraktiva tomter en nödvändighet för inflyttning. 

 Antalet medborgare, minst 9 300 personer år 2020. Tillgång till ett varierat utbud av 

olika boendeformer. 

 

Kommunens översiktplan fastställdes år 2009. Planen beskriver hur marken och vattnet i 

kommunen är tänkt användas på en övergripande nivå och på relativt lång sikt. I avsnittet om 

boende betonas att de utbyggnadsområden för bostäder som föreslås vida överstiger den 

efterfrågan som kan förväntas i en nära framtid. Det handlar snarast om en inventering av 

lämpliga områden som skulle kunna bebyggas och inte om att möta upp ett verkligt 

kvantitativt behov uttryckt i antal bostäder. Planen öppnar upp för många 

utbyggnadsalternativ, men några hållpunkter för boendeplanerandet lyfts ändå fram: 

 Det konstateras att utbudet av bostäder med bostadsrätt är begränsat. Det är också 

önskvärt att utveckla ett bostadsutbud som är attraktivt för äldre utan hemmaboende 

barn och som inte är i behov av omsorg, inte minst för att frigöra delar av 

småhusmarknaden för barnfamiljer. 

 Intresse har noterats för områden med ”hästboende”, kolonibostäder och för mera 

tillfälligt fritidsboende (campingstugor m m). 

 Det finns ingen anledning att planera för helt nya samhällen vid sidan om de tätorter 

som redan finns. Förslagen är därför så gott som uteslutande formade för utbyggnader 

i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. 

 Utbyggnadsmöjligheter har i första hand sökts i kollektivtrafiknära lägen. 

 Det finns skäl att överväga om bebyggelse kan planeras mera medvetet som stråk 

utmed och som fond kring vattenrummet. Utbyggnadsförslagen har dock i första hand 

formats med tanke på att flera ska få tillgång till ett vattenrum i vilket naturkvaliteter 

återskapas i stället för att exploateras. 

 I viss utsträckning finns skäl att bereda rum för relativt tätt boende, främst centralt i 

de största orterna och främst för att skapa alternativ för äldre utan hemmaboende 

barn. Merparten av utbyggnadsförslagen är dock utformade i första hand för ett mera 

glest boendemönster med möjlighet till tämligen stora bostadstomter. 

 Det finns goda skäl att söka forma mera grönstråk med gång- och cykelvägar till skola 

eller centrumanläggningar, men också korridorer för flora och fauna och stråk som 

leder ut till strövområden och vattenrum. 

 Utöver att skapa parkliknande grönytor finns skäl att låta en rikare naturlig mångfald 

breda ut sig mera mellan bebyggelsegrupper såväl för flora och fauna som för 

närboende och ett rörligt friluftsliv. 
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 Utveckling av vägbyggnads- och VA-teknik underlättar att skapa bebyggelsemönster 

med mindre ”skogsbyar”. 

 

I kommunens Tillväxtstrategi (utkast 2014-09-29) uttalas som ett övergripande mål att få en 

positiv befolkningsutveckling på omkring 30 nya invånare per år. I målbeskrivningen för 

avsnittet infrastruktur och bostäder står att Älvkarleby kommun kännetecknas av ett lugnt 

tempo och boendemiljöer med hög kvalitet. Kommunen underlättar för befintliga och nya 

invånare att välja en hållbar livsstil och att kombinera sitt boende med företagande eller 

intressen, t ex hästgårdar och kolonilotter. Vidare ska kommunen planera för fler bostäder i 

olika former efter analys av efterfrågan, fokusera på målgrupper med relation till kommunen, 

utarbeta en marknadsplan för försäljning av tomter samt utveckla samarbetet med Gävle och 

inrikta samhälls- och översiktsplanering mot att stärka de nordliga banden. 

 

 

4.2 Regionala mål 
Ett gemensamt mål för bostadsbyggandet i Uppsala län har lagts fast i en avsiktsförklaring 

från år 2012. I länsstyrelsens rapport Analys av regional bostadsmarknad 2014 i Uppsala län 

betonas detta med följande skrivning: ”Ett ökat bostadsbyggande är ett av de områden som 

länsstyrelsen har identifierat ha en avgörande betydelse för regionens utveckling. Länets 

kommuner står också bakom detta i länets avsiktsförklaring från år 2012. För att nå målet på 

25 000 nya bostäder på fem år kommer kommunerna säkerställa att det finns en mark- och 

planberedskap, att bostadsplaneringen samordnas med infrastruktur- och trafikplaneringen 

och att det finns uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommunerna medverkar till 

att skapa flyttkedjor i de befintliga bostadsbestånden, använder markanvisningsinstrumentet 

och främjar en mångfald av aktörer för att få de bostäder som efterfrågas till pressade 

kostnader. Kommunerna kommer också att verka för att öka utbudet av student- och 

ungdomsbostäder.” 
 

I Regionförbundets regionala utvecklingsstrategi ”Uppländsk drivkraft 3.0” uttalas bland 

annat följande strategiska inriktningar, mål och kommentarer under avsnitten En växande 

region och En attraktiv region: 

 Uppsalaregionen erbjuder bostäder efter behov och är en del av huvudstadsregionen 

med hållbara kommunikationer i alla riktningar. Kommuner och orter har egen 

utvecklingskraft och skapar goda livsvillkor för regionens invånare. 

 Uppsalaregionen ska planera bostadsbyggandet utifrån en befolkningsökning på 3 500 

personer per år, med beredskap för ytterligare 1 000 invånare per år fram till år 2020. 

 Samverkan mellan kommunerna bör stärkas för att regionen som helhet ska kunna 

erbjuda tillräckligt många bostäder i olika lägen och blandade former, som möjliggör 

en stor valfrihet i boendet. 

 Uppsalaregionen ska välkomna fler invånare, besökare och företag med erbjudande 

om attraktiva och trygga livsmiljöer, god välfärd samt effektiva samhällsstrukturer för 

hållbar utveckling. 

 Samhällsplanering och förändrade konsumtionsmönster har stor betydelse för att klara 

omställningen inom jordbruk, energianvändning och livsmiljö. Utmaningen är att 

samordna planer för boende, kommunikationer och service i en helhet samt att 

säkerställa regionens grundläggande behov av mat-, vatten- och energi i framtiden. 
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Ramarna för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling i länet sätts i landstingets ”Regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Uppsala län”. Där finns bland annat målet om att fördubbla 

antalet resor med kollektivtrafik, med fokus på att kollektivtrafiken kontinuerligt tar 

marknadsandelar från bilen. Kollektivtrafikens beroende av boendeplaneringen betonas på 

flera ställen i dokumentet: 

 En av principerna för linjenätsplaneringen bör vara att trafik-, bebyggelse- och 

infrastrukturplanering sker integrerat vilket ger kollektivtrafiken goda förutsättningar 

att utvecklas på ett positivt sätt. 

 En gemensam syn på länets rumsliga utveckling är viktig. På sikt är lokalisering av 

bostäder och verksamheter avgörande för om resande kan överföras från bil till 

kollektivtrafik. Likaså är samplanering mellan kollektivtrafik och bebyggelse viktigt 

med hänsyn till både miljö och tillgänglighet. 

 Ny bebyggelse som tillkommer i lägen där kollektivtrafiken redan är bra, kring 

nodpunkter och i stråk där många reser, ger goda förutsättningar för såväl befintliga 

som nya resenärer. Täthet gör det möjligt att erbjuda en kollektivtrafik som 

tillmötesgår behovet av vardagligt resande. 

 

 
4.3 Nationella mål 
Det de senaste årens nationella mål och prioriteringar för bostadspolitiken framgår av  

avsnitt 3.1. Andra nationella mål och prioriteringar av intresse har varit de för samhälls-

planeringen och byggandet. 
 

Den nya regeringens och riksdagens mål och prioriteringar för bostadspolitiken är i skrivande 

stund inte fastlagda. I budgetpropositionen 2015 föreslår dock regeringen att staten ska stödja 

en renovering och energieffektivisering av hyresbostäder bland annat i de så kallade 

miljonprogramsområdena. Regeringens föreslagna stöd omfattar bostadsområden som 

behöver rustas upp av miljöskäl. 
 

Se vidare www.regeringen.se 

 

 

http://www.regeringen.se/

