KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 2 mars 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare

Förslag

Eva Borg (S)

1.

Utdelning ur Arvid och Hildur
Anderssons donationsfond 2020

2.

Rapport från nämnden för Gymnasium 2021-00127
& Arbetsmarknad av ej verkställda
beslut enligt SoL, kvartal 4 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

3.

Remittering av motion från Johan
Tolinsson (S) om fria pedagogiska
måltider

2020-01150

Förslag till beslut

4.

Remittering av motion från Kent
Stenhammar (S) om att bygga
passiv/plusenergihus i större
omfattning

2020-01159

Förslag till beslut

5.

Svar på remiss över
bostadsförsörjningsstrategi för
Varbergs kommun

2021-00091

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

2020-01178

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner utdelning om
18 500 kronor från Arvid och Hildur
Anderssons fond enligt förslag från
nämnden för Individ & Familjeomsorg,
daterat 2020-10-31.
Kommunfullmäktige noterar rapport från
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till
protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till nämnden för Förskola &
Grundskola för yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till byggnadsnämnden och Eksta
Bostads AB för yttrande.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-02-01, och översänder det som sitt svar
till Varbergs kommun.
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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6.

Ärende

Beteckning

Förslag

Avstämning om kontorsutredning för
Kungsbacka stad

2021-00141

-

2020-00547

-

2017-00482

-

2021-00204

-

Klockan 08:40-09:10
Emma Johansson, Andrea Ericsson,
Ida Lennartsson, Elinor Filipsson
7.

Avstämning Kungsbacka Arena
Klockan 09:15-09:45
Sven-Erik Bergström, Anna Rehnberg,
Ing Britt Blomberg

8.

Avstämning om invånardialog och
prioinitiativ medskapande
Klockan 10:00-10:45
Malin Aronsson, Emma Kjernald,
Anders Johansson, Viktoria
Fagerlund, Karl Lundgren, Maria
Andersson, Ulrika Granfors, Henrietta
Arnesson, Sofia Rådström

9.

Information - Vad berättar vi om
platsen Kungsbacka kommun?
Klockan 10:50-11:20
Hanna Littorin, Jessica Blume,
Elisabeth Lundin
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Ärende

10. Information om yttre
översvämningsskydd

Beteckning

Förslag

2018-00686

-

2018-00045

-

2021-00014

-

Klockan 11:25-11:35
Christian Carlsson,
Viktoria Fagerlund
11. Information om hållbart boende (från
årshjul)
Klockan 11:40-12:10
Emma Kjernald, Cynthia Runefjärd,
Karin Martinsson, Johan Burman
12. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-25

Diarienummer

u

KS 2020-01178 Kungsbacka

Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2020

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utdelning om 18 500 kronor från Arvid och Hildur Anderssons fond
enligt förslag från nämnden för Individ & Familjeomsorg, daterat 2020-10-31.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om utdelning
ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Tillgängligt belopp för utdelning 2020 är 18 500 kronor.
Kriterierna för utdelning ur fonden är följande:
Årlig avkastning av denna fond skall användas till utbildning av ungdom och vård av
behövande, ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån
deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag.
Hälften av fondens avkastning ska främja utbildning av ungdom och hälften ska användas till vård,
denna del delas ut efter förslag från nämnderna Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg.
Sju ansökningar har inkommit till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg varav sex av de sökande
uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-12-10, § 179
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-31
Sammanställning över inkomna ansökningar, 2020-10-31
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Kommunledningskontoret
Eva Böhnke
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Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (1)

2020-12-10

§ 179
Dnr 2020-00117
Arvid och Hildur Andersson stiftelse 2020
Beslut
Nämnden för Individ & Familejeomsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2020, enligt Nämnden för Individ
och Familjeomsorgs förslag.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att
besluta om utbetalning ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Pengarna ska utbetalas
för ” vård av sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån deras
behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”.
Sju ansökningar har inkommit till förvaltningen för Individ och Familjeomsorg varav
sex av de sökande uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se
sammanställning över inkomna ansökningar.
Beslutsunderlag
Se, jämte bilaga, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-31, där det föreslås att
Nämnden för Individ och Familjeomsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2020, enligt Nämnden för Individ
och Familjeomsorgs förslag.
Bilaga: Sammanställning över inkomna ansökningar, 2020-10-31.
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att Nämnden för Individ &
Familjeomsorg föreslår kommunstyrelsen att besluta om utdelning ur Arvid och
Hildur Anderssons fond för 2020, enligt Nämnden för Individ och Familjeomsorgs
förslag.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-31
Diarienummer

IF 2020-00117

Förslag på fördelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond 2020
Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2020, enligt
Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om utbetalning
ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Pengarna ska utbetalas för ” vård av sjuka och invalidiserade
personer från Släps församling i den mån deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller
andra bidrag”.
Sju ansökningar har inkommit till förvaltningen för Individ och Familjeomsorg varav sex av de
sökande uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se sammanställning över inkomna
ansökningar.
Beslutsunderlag
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-31.
Bilaga: Sammanställning över inkomna ansökningar, 2020-10-31
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Datum

2020-10-31
Diarienummer

IF 2020-00117

Sammanställning över inkomna ansökningar om medel
- Arvid och Hildur Anderssons fond 2020
Nr.

Initialer

Bedöms
uppfylla
kriteriet
ålderstigen,
sjuk och
invalidiserad

Bedöms
uppfylla
kriteriet från
Släps
församling

Bedöms uppfylla
ändamålet vård

Förslag till beslut

1

PS -1958

Ja

Nej

Ja

Sökande bedöms EJ uppfylla
kriterierna på grund av ingen
tillhörighet till Släps församling

2

JP - 1973

Ja

Ja

Ja

Sökande bedöms uppfylla
kriterierna för utdelning. Förslag
är utdelning av medel till
sökande.

3

PS – 1953

Ja

Ja

Ja

Sökande bedöms uppfylla
kriterierna för utdelning. Förslag
är utdelning av medel till
sökande.

4

JA - 1998

Ja

Ja

Ja

Sökande bedöms uppfylla
kriterierna för utdelning. Förslag
är utdelning av medel till
sökande.

5

AS - 1975

Ja

Ja

Ja

Sökande bedöms uppfylla
kriterierna för utdelning. Förslag
är utdelning av medel till
sökande.

6

JA – 1993

Ja

Ja

Ja

Sökande bedöms uppfylla
kriterierna för utdelning. Förslag
är utdelning av medel till
sökande.

7

AT – 1997

Ja

Ja

Ja

Sökande bedöms uppfylla
kriterierna för utdelning. Förslag
är utdelning av medel till
sökande.
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Datum

2021-01-20

§6
Dnr 2020-00085
Återrapportering ej verkställda beslut enligt SoL fjärde kvartalet 2020
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f
socialtjänstlagen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna
informeras.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-22

Diarienummer

GA 2020-00085

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL
fjärde kvartalet 2020

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till
protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom
tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Beskrivning av ärendet
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.
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Karin Zetterman
0300 83 86 70

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (2)

Karin Zetterman
Verksamhetschef, Kompetenscentrum

2020

Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal
1

Totalt antal
personer
med särskilt
boendebeslut
som inte har
verkställts
inom 3
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 3 - 6
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 6 - 9
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 9 -12
månader.
Antal
personer
som har
väntat på
boende > 12
månader

2

3

4

0

Antal
personer
som tackat
nej till
erbjudande

0

Antal
Ej fått något
personer
erbjudande
som tackat
nej till
fler
erbjudanden

0

0
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Datum

2021-02-02

§ 16
Dnr 2020-01150
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska
måltider
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider.
Beslutsunderlag
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-02-02

§ 17
Dnr 2020-01159
Anmälan av motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga
passiv/plusenergihus i större omfattning
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att bygga
passiv/plusenergihus i större omfattning.
Beslutsunderlag
Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större
omfattning, 2020-12-14
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-29

Diarienummer

KS 2021-00091

Svar på remiss över Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-01, och översänder det som sitt svar till Varbergs
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Varbergs kommun har upprättat ett förslag till Bostadsförsörjningsstrategi. Varje kommun ska enligt
bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder. För att kunna uppfylla lagens mål krävs det att kommuner har en bra planering för
bostadsförsörjningen. Strategins syfte är att strategiskt och långsiktigt ange hur Varbergs kommun
arbetar för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Detta som en del i en
översiktlig planering i kommunen.
Varbergs kommun utgår från tre huvudstrategier för bostadsförsörjning. Huvudstrategierna är:
1. Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen
2. Bidra till ett hållbart samhälle för alla
3. Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer
Varje strategi är nedbruten i ett antal planeringsprinciper som stödjer en hållbar samhällsutveckling,
och ingår i en handlingsplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Yttrande, 2021-02-01
Förslag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun
Underlag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun
Beslutet skickas till
Varbergs kommun

Samhällsbyggnadskontoret
Sandra Lindahl
0738625817
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Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-02-01

Varbergs kommun
Kommunsstyrelsen

Diarienummer

KS 2021-00091

Samhällsutvecklingskontoret
Ert diarienummer

KS 2019/0181

Yttrande över Varbergs kommuns förslag till Bostadsförsörjningsstrategi
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun har mottagit remissen och har ingen erinran mot förslaget till
Bostadsförsörjningsstrategi. Förslaget är väl genomarbetat med tydliga och goda inriktningar.
Kungsbacka kommun ser dock att strategin bör kompletteras med hur bostadsutvecklingen i Varbergs
kommun ska ske ur ett hållbart klimat- och miljömässigt perspektiv. Det vore bra om kommunens
ambitioner för att nå uppsatta mål framgår. Dessa saknas i strategins nuvarande form.

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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2020-12-15

Version
1.0

1. Inledning
Syftet med ”Underlag till bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun” är att
redovisa kommunens verktyg att skapa förutsättningar för utveckling och
bostadsbyggnation tillsammans med bland annat nationella och regionala mål,
bostadsmarknadsanalys och befolkningsprognos.
Underlaget är ett stödmaterial till Bostadsförsörjningsstrategin menat att öka
förståelsen och kunskapen kring hur kommunen arbetar med olika frågor kopplat
till försörjning av bostäder.
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1.1. Omvärldsanalys
Analyser från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) visar på att den
högkonjunktur som varit i Sverige går in i
en fas med lägre tillväxt, en naturlig
utveckling när konjunkturen kulminerar.
Varbergs inneboende attraktivitet och
stabila näringsliv gör att kommunen
fortsatt bedöms ha en god tillväxt.
Samma slutsats kan dras om Halland
överlag, och även om födelsetalen har
varit relativt höga beror
befolkningsökningen i första hand på
inflyttningen, vilket bidragit till att länet
i dag är en av Sveriges främsta
tillväxtregioner. En ny tydlig trend är att
kommuner och mellanstora städer
utanför en storstad är mer attraktiva och
har högre inflyttning än själva
storstaden.

0-4,9 (144 St)
5,0-9.9 (70 st)
10.0-19,9 (50 st)
20.0-39,0 (26 si)

Varberg ligger på delad 16:e plats bland
de kommuner som beviljat flest bygglov
för bostäder per 1000 invånare i riket. En
plats som delas med bland annat
Göteborg. Högst andel beviljade bygglov
för bostäder har pendlingskommunerna
runt Stockholm följt av
pendlingskommuner i Skåne.
Enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät
2020, sjunker andelen kommuner som
uppger bostadsbrist för tredje året i rad
även om flertalet kommuner fortfarande
anser sig ha svårt att möta invånarnas
behov.
Antal bostäder som beviljats bygglov per 1000 invånare 2018-2019 (källa SCB)
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2. Mål, planering och strategier
2.1. Nationell planering
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet är långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder
som svarar mot behoven.
En byggbehovsanalys har tagits fram av Boverket, baserad på SCB (Statistiska
Centralbyrån) befolkningsprognos. Den senaste analysen kallas ”Regionala
byggbehovsberäkningar 2018–2027” och togs fram 27 juni 2019. Av analysen
framgår att det beräknade byggbehovet för riket är drygt 640 000 nya bostäder
under tioårsperioden 2018–2027, det vill säga cirka 64 000 nya bostäder per år i
genomsnitt. I genomsnitt motsvarar det 6,34 nya bostäder per 1 000 invånare och år
i riket. Behovet styrs av befolkningsutvecklingen.
Det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen med stöttning från
Länsstyrelserna på uppdrag av regeringen.
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2.2. Regionala strategier
Ur Regions Hallands Tillväxtstrategi för Halland 2014 – 2020:
I den Tillväxtstrategi som tagits fram för Halland ska god ledning och styrning ges i
det regionala tillväxtarbetet. Målet för tillväxtstrategin i Halland är att Halland ska
vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år
2014.
Ett antal strategiska val och prioriteringar har tagits fram. Tre av dessa
prioriteringar nämns nedan:


Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan
kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls-och bebyggelseplanering
Här kan till exempel läsas att det för ökad tillgänglighet behövs samverkan
mellan aktörer på statlig, regional och lokal nivå. Planering av kollektivtrafik,
infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering behöver gå hand i hand.
Därför behöver former för samverkan och samplanering utvecklas.



Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar
företagsamhet, innovationer och kultur
Här beskrivs att de halländska städerna är unika och kompletterar varandra
och en fortsatt utveckling av innerstäderna är viktigt för att de ska fungera
som levande mötesplatser. Attraktiva stadsmiljöer påverkar inflyttningen
positivt vilket i sin tur innebär att marknaden för tjänster och företagande
ökar.



Utveckling av livsmiljön för boende och arbete på landsbygden
Under denna rubrik kan bland annat läsas att de mindre tätorterna och den
halländska landsbygden med jämförelsevis små avstånd och goda
kommunikationsmöjligheter ger förutsättningar för att utveckla en attraktiv
livsmiljö i hela Halland.
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2.3. Varbergs kommuns vision och strategidokument
Varbergs kommun har idag ett flertal strategiska dokument som ger vägledning för
samhällsutvecklingen. Den kommunövergripande visionen blir konkret i ett antal
mål och strategier som visar vad kommunen vill uppnå. Översiktsplanerna visar den
långsiktiga markanvändningen för olika ändamål medan olika genomförandeplaner
beskriver vägen till målet.
Nedan följer en kort beskrivning av de styrande dokument som ligger till grund för
kommunens arbete med bostadsförsörjning inom fysisk planering. De styrande
dokumenten består av:
Visionen
 Varberg västkustens kreativa mittpunkt
Mål och strategier
 Kommunfullmäktiges mål 2019-2023 ”Ett hållbart Varberg”
 Hållbarhetsmål 2017-2025
 Bostadsförsörjningsstrategi (detta dokument)
Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner
 Översiktsplan för Varbergs kommun
 Fördjupa översiktsplan Stadsområdet
 Fördjupa översiktsplan Norra Kusten
 Fördjupa översiktsplan Veddige
 Fördjupa översiktsplan Rolfstorp/Skällinge
ällinge
 Fördjupa översiktsplan Tvååker
 Fördjupa översiktsplan Väröbacka (kommande)
:ammande)
Genomförandeplaner
 Utbyggnadsplan
 Markanvisningsplan

Vision

Q
VÄSTKUSTENS

KREATIVA

MITTPUNKT

Mål och strategier

Utöver de styrande dokumenten ovan tillkommer
de
nmerde
kommunala
verktygen som beskrivs under kapitel 3.

Översiktsplaner

Bilden stämmer inte

Genomförandeplaner
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2.3.1. Vision Varberg 2025
Varbergs kommun har en vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt enligt
beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att kommunen bejakar nytänkande,
framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela
kommunen och en fantastisk livsmiljö. En fantastisk livsmiljö handlar bland annat
om att kunna erbjuda bostäder i olika former i attraktiva miljöer.
Kommunen ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina
drömmar.
Kommunen ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
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2.3.2. Kommunfullmäktiges mål 2020-2023
Mål och inriktning 2020-2023 antogs av kommunfullmäktige 23 april 2019.
Målen beskriver den politiska viljeinriktningen och formuleras som fyra strategiska
områden, med två till tre prioriterade mål kopplade till varje område. I varje
strategiskt område kan en anknytning till bostadsförsörjningsstrategin göras:
1. Ett samhälle för alla
Målet innebär att Varberg ska vara en inkluderande kommun som präglas av
tillit och social sammanhållning. Alla invånare ska genom delaktighet och
valfrihet få de bästa förutsättningarna genom livet. En egen bostad och
möjlighet till social samvaro är grundläggande faktorer för hälsa som kan
bidra till att minska utanförskap och bryta isolering. Utformningen av
offentliga miljöer ska vara trygg och inkluderande och ha ett tydligt
barnperspektiv. Detta gäller inte minst särskilt utsatta grupper och personer
som bor på särskilda boenden.
2. Hela kommunen lever och utvecklas
I enlighet med målet ska det i Varberg finnas goda och attraktiva livsmiljöer i
hela kommunen med en variation av bostäder som tillgodoser invånarnas
behov. Kommunen ska värna om en god, varierad och hållbar gestaltning
genom att tillämpa ett helhetstänkande kring planering och byggande.
Offentliga gröna och blå miljöer ska utvecklas hållbart för att bidra till
stärkta ekosystemtjänster som gynnar människors välmående och hälsa.
Kommunen ska främja en god infrastruktur och ett hållbart resande där
gång, cykel och kollektivtrafik är prioriterat: Ett varierat bostadsutbud i hela
kommunen främjar hållbara rörelser.
3. Livskraftigt näringsliv
För att nå målet ska kommunen vara en möjliggörare som ger företag
förutsättningar för etablering, expansion och utveckling. Genom långsiktig
planering ska förutsättningarna för både näringslivet och kommunen som
stark destination stärkas, exempelvis i en attraktiv och kreativ stadsmiljö.
I kontakten med kommunen ska näringslivet få bästa möjliga bemötande och
service. Kommunen ska vara en tydlig och tillgänglig samarbetspartner med
strategisk beredskap vad gäller markinnehav och förutsättningar för
utveckling och bostadsbyggande i hela kommunen.
4. Organisation som utmärks av utveckling och förnyelse
Bostadsförsörjningsstrategin bidrar till målet genom att stötta kommunens
organisation i sin utveckling och förnyelse.
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2.3.3. Hållbarhetsmål 2017–2025
Kommunens gemensamma vision för 2025 om att Varberg ska
vara Västkustens kreativa mittpunkt anger att hållbarhet och
delaktighet ska genomsyra all verksamhet. Det förutsätter att
alla nämnder och kommunägda bolag tar del i genomförandet
av Varbergs kommuns hållbarhetsarbete. För att vägleda detta
arbete har fyra inriktningar valts ut som allra viktigast att
fokusera på i arbetet för att bli en hållbar kommun:
• Varberg visar vägen
• Livskraftiga ekosystem
• Hållbar resursanvändning
• Välmående Samhälle
Hållbarhetsmålen är vägledande för hur Varbergs kommun
ska arbeta med frågor som rör ekologisk, ekonomisk och social
hållbar utveckling.
Kommunens hållbarhetsmål menar att utvecklingen vid
byggnation av nya bostäder ska:
 Främja lokal odling
 Utveckla och värna gröna och blå områden
 Skydda odlingslandskap
 Skapa förutsättningar för minskade trafikutsläpp
 Hushålla med resurser
 Skapa förutsättningar att använda förnybar eller återvunnen energi
 Erbjuda bostäder för alla skeden i livet
 Skapa förutsättningar för hälsosamma vanor
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Hållbarhetsmålen antogs av kommunfullmäktige 2016 och
utgår från FN:s globala hållbarhetsmål som finns beskrivna
i Agenda 2030.
FN:s globala mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”
innebär bland annat:
 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla
 Inkluderande och hållbar urbanisering
 Minska städernas miljöpåverkan
 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
 Främja nationell och regional utvecklingsplanering
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3. Kommunala verktyg
3.1. Planeringsberedskap
För att kunna nå fullmäktiges mål om att hela kommunen lever och utvecklas
arbetar organisationen aktivt med planeringsberedskap. Arbetet omfattar samtliga
nämnder, förvaltningar och bolag för kommunen ska få samsyn, effektivare
processer och ökad genomförbarhet av detaljplaner och projekt.
Planeringsberedskap avser hela samhällsbyggnadsprocessen medan planberedskap
avser antal färdiga detaljplaner som behövs för att uppfylla kommunens och
marknadens behov inklusive ett visst mått av flexibilitet.
Kommunen satsar på att prioritera projekt med hög genomförbarhet och god
samhällsnytta samt projekt i strategiskt viktiga lägen som har påtagligt mervärde för
sitt område. Projektens geografiska läge samt det tidsmässiga förhållandet spelar
stor roll för genomförbarheten och för vilka resurser som krävs i hanteringen.
Boverket konstaterar dock i sin rapport ”2012:10, Kommunernas planberedskap” att
kommunen inte styr själva bostadsbyggandet eller marknaden innebär en stor
svårighet att uppfylla kommunens målsättning om antal byggda bostäder. Det
kommunen kan göra är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna genom god
planberedskap.
Verktyg som Varbergs kommun
använder för att skapa god
planeringsberedskap:
 Planläggningsprocessen
 Utbyggnadsplan
 Markanvisningsplan



samt
Exploateringsprocess
Investeringsprocess
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3.2. Planläggning
Kommunerna i Sverige har planmonopol och planprocessen regleras formellt i planoch bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är
lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra, inte
minst i förhållande till gällande lagstiftning inom miljö och hälsa samt vatten och
avlopp.
Utöver de i PBL reglerade stegen i processen kan kommunen välja att göra fler
mellansteg för att öka dialog och samsyn kring ett tänkt utbyggnadsområde.
Översiktsplan
Varbergs kommuns översiktsplan anger att den övergripande
utvecklingsinriktningen är att kommunens största utbyggnad främst ska ske i
staden, i serviceorterna eller i samhällen längs de regionala kollektivtrafikstråken.
I staden och i serviceorterna eftersträvas en tät bebyggelse och effektivt
utnyttjande av mark och tekniska resurser. Den övergripande
utvecklingsinriktningen bidrar därmed till att skapa en hållbar samhällsutveckling.
Varbergs översiktsplan aktualitetsprövas varje mandatperiod.
Fördjupade översiktsplaner
En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) upprättas för en del av kommunens
geografiska yta, till exempel en tätort, när ett mer detaljerat underlag behövs som
grund för beslut än vad den kommunomfattande översiktsplanen kan ge. En
fördjupning innebär att översiktsplanen ändras för det område som fördjupningen
omfattar. Varbergs kommuns ambition är att det ska finnas fördjupade
översiktsplaner för stadsområdet och kommunens alla serviceorter.
Planeringsdirektiv
Som ett första steg i planeringen för ett nytt område kan ett planeringsdirektiv tas
fram när behovet finns vid ett större eller mer komplext utbyggnadsområde.
Planprogram
För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt
program där planens utgångspunkter och mål framgår.
Detaljplan
En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får
användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande.
Planbesked föregår detaljplan och är ett snabbt och tydligt svar som visar om
kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.
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3.3. Utbyggnadsplan
Syftet med Varbergs kommuns utbyggnadsplan är att vara ett verktyg för att leda
och samordna samhällsbyggnadsprocessen. Utbyggnadsplanen ska peka ut när i
tiden kommande planer är lämpliga att starta, utifrån de förutsättningar som finns.
Syftet med utbyggnadsplanen är att ge förutsättningar för en rimlig expansionstakt
utifrån behov och efterfrågan på bostadsmarknaden och den kommunala
investeringsförmågan beaktat hur projektet bidrar till övergripande måluppfyllelse.
Utbyggnadsplan för Varbergs kommun ska uppdateras årligen. Målet är att
utbyggnadsplanen ska leda och samordna den långsiktiga planeringen för utbyggnad
av nya bostadsområden och de investeringar som följer på ett sätt som är hållbart
för kommunen och dess organisation. Ansvaret för utbyggnadsplanen ligger på
Kommunstyrelsen.

3.4. Strategisk markpolitik
Kommunen är en viktig aktör i exploateringsprocessen och har genom sitt
markinnehav stor möjlighet att påverka byggandet och markanvändningen i olika
avseenden.
För att möjliggöra bostadsbyggnation kan kommunen antingen upplåta mark med
tomträtt eller sälja mark. När det gäller upplåtelse med tomträtt sker ingen
försäljning av marken utan en årlig avgift ska erläggas. När det gäller försäljning av
kommunal mark för byggande av bostäder kan det ske på olika sätt, antingen genom
en extern värdering eller genom ett anbudsförfarande. Vid försäljning av tomter via
den kommunala tomtkön sker en direkt marköverlåtelse medan det vid förmedling
av annan kommunal mark ska ske genom en öppen markanvisning, antingen genom
anbudsförfarande eller tävling.
Vid samtliga markanvisningar står det kommunen fritt att utforma krav och kriterier
avseende innehåll och utformning av projekt när det gäller till exempel tid för
genomförande, innehåll och miljöaspekter/hållbart byggande. Kommunen ska,
oavsett det unika projektet inriktning och omfattning, generellt verka för utveckling
av en hållbar och attraktiv livsmiljö.
I kommunens beslutade riktlinjer för markanvisning anges att direktanvisning får
ske under förutsättning att exploatören förbinder sig att endast uppföra hyresrätter
alternativt en boendeform som kan anses speciellt efterfrågad eller unik till sitt
koncept.
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Markanvisningsplan och Riktlinjer för markanvisning
Kommunens markanvisningsplan antogs av kommunstyrelsen 27 november 2018
och ska fungera som ett underlag för kommande markanvisningar. Planen har sin
tyngdpunkt på stadens centrala delar men omfattar även flertalet av orterna.
Syftet med markanvisningsplanen är att ge ett gott underlag för en kontinuerlig
bostadsbyggnation med olika upplåtelseformer på den mark som är i kommunal
ägo. Avsikten är att planen ska skapa transparens och förutsägbarhet för exploatörer
och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling och bidra
till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar avseende såväl
upplåtelseformer, boendekvalitéer, miljöhänsyn och hyresnivåer. I planen
identifieras ett antal fastigheter i kommunal ägo vilka bedöms som
intressanta att studera vidare för exploatering. Markanvisningsplanen har en
tidshorisont på cirka fyra år, och omfattar perioden 2019–2023.
Som utgångspunkt för markanvisningsplanen finns beslutade Riktlinjer för
markanvisning (KS 2015/0269). I dessa riktlinjer finns dels beskrivet hur
markanvisningsförfarande bör gå till och dels hur markanvisningsavtal bör
utformas.
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3.5. Kommunalt bostadsföretag
”Ett kommunalt bostadsföretag är ett betydelsefullt verktyg för kommunen för att
styra utbudet av bostäder. Syftet med kommunala bostadsföretag är att främja
bostadsförsörjningen i kommunen genom att till exempel tillgodose bostadsbehov
för olika grupper samt tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som
kan attrahera olika slags hyresgäster.” från Boverket: Kommunernas
bostadsförsörjning – en handbok

3.5.1. Varbergs Bostad AB
År 1947 bildades det som idag heter Varbergs Bostad AB. Idag äger och förvaltar
Varbergs Bostad drygt 5200 lägenheter och flera byggplaner är på gång. Inom den
närmaste tioårsperioden planeras cirka 800 nya lägenheter. Varbergs Bostad ABs
bostadsbestånd är halva av det totala utbudet på hyresmarknaden i kommunen.
I ägardirektiv för Varbergs Bostads AB, antaget av kommunfullmäktige 22 januari
2019, anges att ”ändamålet med bolagets verksamhet är att kommuntäckande
främja bostadsförsörjningen i kommunen genom kostnadseffektiv byggnation,
förvaltning anskaffning och utveckling av attraktiva bostäder inom kommunen.” I
ägardirektivet anges också att ”Bolaget skall vara kommunens främsta instrument
för en social bostadspolitik och verka i enlighet med de riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Varbergs kommun som kommunfullmäktige beslutat om.”
Till ägardirektivet hör ”Överenskommelse avseende samverkan mellan Varbergs
Bostad och Socialförvaltningen i Varbergs kommun” daterad 2018-05-29.
Överenskommelsen och ägardirektivet tillsammans har resulterat i att omkring 150
av allmännyttans totala lägenhetsbestånd förmedlats via socialförvaltningen där
avsikten är att de boende ska kunna ta över kontraktet när inkomst är säkrad.
Årligen är det i genomsnitt 35 lägenheter (10% av föregående års förmedlade
lägenheter) som kommer socialförvaltningen till nytta på detta sätt.
Varbergs Bostad erbjuder lägenheter i flera olika former för olika målgrupper, bland
annat kooperativ hyresrätt, seniorboende, trygghetsboende och ungdomsbostäder.
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Illustration av planerad nybyggnation från Varbergs Bostads AB, Kattegattsvägen

3.6. Övriga verktyg
3.6.1. Bostadsförmedling
”En kommunal bostadsförmedling är […] ett verktyg som kommunen kan använda
sig av. Med kommunal bostadsförmedling menas en serviceinstans där bostäder från
flera olika fastighetsägare förmedlas och där kommunen beslutar vilka
förmedlingsprinciper som ska gälla.” från Boverket: Kommunernas
bostadsförsörjning – en handbok
Varbergs kommun har ingen kommunal bostadsförmedling sedan i mitten på 1990talet. Det kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB en egen
bostadsförmedling och en egen bostadskö, där tid i kön premieras när man erbjuds
en bostad. Det finns möjlighet att söka till seniorboende för personer över 65 år och
till trygghetsboende för dem över 70 år. Ungdomar 18 till 25 år kan söka
ungdomslägenheter.
Förmedling av privata hyreslägenheter sker via kontakt med respektive hyresvärd.
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3.6.2. Hyresgarantier
Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som
har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få
en hyresrätt, exempelvis för att hyresvärden kräver fast anställning.
Hyresgaranti används i liten utsträckning inom Varbergs kommun då
fastighetsägare många gånger kräver sociala kontrakt med socialnämnden. För
Varbergs kommun är ett bra samarbete med fastighetsägaren av stor vikt och därför
kan lösningar skilja sig åt på individnivå.

3.6.3. Bidrag
Riktlinjer - driftsbidrag för trygghetsboende
Trygghetsboende är ett normalt boende med möjlighet till utökad service, social
gemenskap och god tillgänglighet. Det är fastighetsägaren som skapar
förutsättningar för trygghetsboende. Ett trygghetsboende ska bestå av
hyreslägenheter. Fördelningen av lägenheter ska ske på lika villkor för alla sökande
till målgruppen. Fastighetsägaren ska ha ett system för fördelning av lägenheter.
En person som önskar lägenhet i trygghetsboende ska vända sig till respektive
fastighetsägare. En trygghetsbostad kan sökas av en person som är folkbokförd i
Varbergs kommun, och som är 70 år eller äldre. Då sammanboende söker, ska en av
dem ha uppnått ålderskriteriet.
Om fastighetsägaren uppfyller kriterierna för trygghetsboende som är fastställda av
kommunen, kan fastighetsägaren söka kommunalt bidrag för att täcka de ökade
kostnaderna som trygghetsboendet medför.
Syfte med trygghetsboende
 Ge personer som är 70 år och äldre tillgång till en attraktiv bostad med god
tillgänglighet.
 Ge hyresgästerna möjlighet till delaktighet och social gemenskap.
 Ge hyresgästerna förutsättningar att kunna bo kvar i sin bostad så länge som
möjligt, och därigenom förebygga eller skjuta upp behovet av särskilt boende
för äldre.
Följande kriterier ska uppfyllas för att bidrag ska kunna beviljas
 Trygghetsboendet ska omfatta minst 15 lägenheter.
 En bovärd ska finnas fysiskt närvarande, och tillgänglig på regelbundna och
för hyresgästerna kända tider.
 Gemensamhetsutrymme ska finnas för att ge möjlighet till dagliga
gemensamma måltider och aktiviteter.
 Lägenheterna, förbindelse- och gemensamhetsutrymmen ska ha mycket god
tillgänglighet i enlighet med socialnämndens rekommendationer för
utformning för den fysiska miljön i trygghetsboenden.
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Beslut om kommunalt bidrag
Socialnämnden gör bedömningen om kriterierna för bidrag är uppfyllda och fattar
beslut om bidrag för varje enskilt objekt. Bidrag utgår till fastighetsägaren när
trygghetsboendet är färdigställt. Bidraget kan beviljas som längst i åtta år.
Fastighetsägaren ska förbinda sig att under minst åtta år från att det bidraget betalas
ut, använda de bostäder som bidraget avser och i enlighet med de villkor som
förutsattes när bidraget beviljades.
I ansökan ska ett kostnadsunderlag bifogas för bovärd och
gemensamhetsutrymmen. För bovärd kan ett bidrag beviljas motsvarande 0,2
prisbasbelopp per lägenhet och år. För gemensamhetsutrymmen kan medges ett
bidrag för 2 m² per lägenhet på högst 2 000 kr per m² och år.
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4. Bostadsmarknaden
Befolkningstillväxten i Varberg har varit positiv under sex decennier och ökar i
stadig takt. Det är viktigt att kommunens bostadsförsörjning har beredskap för den
planerade befolkningstillväxten. Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden som
på landsbygden.
En förutsättning för att klara en hög tillväxt och fortsätta vara en attraktiv kommun
är att hela kommunen växer och att vi kan erbjuda tillgång till både stad och
landsbygd. Varbergs kommun har identifierat ett behov av att det byggs 400-600
nya bostäder om året, fördelat över kommunen.
För att kommunen ska få en bra balans i sitt bostadsbyggande och vara mindre
känslig för marknadens svängningar bör det finnas en jämn fördelning mellan stora
utbyggnadsområden och övrig bostadsbyggnation liksom det ska finnas en bra
fördelning mellan byggnation i Varbergs tätort, i serviceorter och på landsbygden.
Detta borgar för en god utveckling av hela kommunen. Det är också önskvärt med en
balans mellan kommunala och privata exploateringsområden.

□□
□□
□□

□□
□□
□□
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4.1. Befolkningsutveckling
Varberg fortsätter att växa och öka sin folkmängd. Den 31 december 2019 var antalet
invånare 64 601 personer. Under 2019 ökade Varberg med 971 personer.
Varje år tar Varbergs kommun fram en kommuntäckande befolkningsprognos.
Prognosen ligger till grund för den långsiktiga verksamhetsplaneringen för
kommunens förvaltningar och bolag. Årets prognos sträcker sig över perioden 20202024 med utblick mot 2034. Befolkningsprognosen baseras på statistik från SCB
samt kommunens planerade bostadsbyggnation för den aktuella perioden.
Enligt den senaste prognosen räknar kommunen med att växa med cirka 19 600
personer och cirka 9400 bostäder fram till år 2034. Det ger en befolkningsökning på
cirka 1300 personer i genomsnitt per år. Enligt prognosen kommer Varberg att
uppnå en befolkning om drygt 84 000 invånare år 2034, förutsatt att det byggs
bostäder i den takt som planeras.
Värt att notera är att de kommande åren medför två större demografiska
förändringar. För det första börjar den stora 40-talist generationen uppnå en ålder
över 80 år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar där behovet av
stöd och service ökar. För det andra uppnår den stora barnkull som föddes kring
1990 förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet
och högskolor, och en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. För
bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och
omflyttningarna har detta stora konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den
kommunala verksamheten.
Prognoser av detta slag innebär en viss osäkerhet som ökar ju längre bort i tid man
kommer. Prognosen kan också påverkas av oförutsedda omvärldshändelser.
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I Bostadsmarknadsanalysen anger konsulten att Varberg har goda förutsättningar
för fortsatt nybyggnation. Efterfrågan på bostäder är högre än tillgången och
lönsamheten för att bygga nytt är god. Det finns dock stora variationer inom
kommunen, störst lönsamhet och efterfrågan är det i stadsområdet, därefter i de
södra delarna av Norra Kusten området samt i Tvååker och Södra Kusten.
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I Bostadsmarknadsanalysen anger konsulten att Varberg bedöms ha ett behov av ca
400 bostäder årligen under en längre period. Detta sammanfaller väl med Boverkets
Regionala byggbehovsberäkningar vilken anger ett byggbehov på i snitt 6,34
bostäder per år och 1000 invånare. För Varbergs del innebär det just 400 bostäder
årligen. Varberg ingår enligt Boverket i Göteborgs arbetsmarknadsregion och inom
den regionen anses behovet ligga högre, vilket för Varbergs del innebär 500 bostäder
årligen.

Bostadsbehovet för en kommun är svårt att bedöma och Varberg har därför av
konsult beställt en lokal bostadsmarknadsanalys ”Bostadsmarknadsanalys Varbergs
kommun, vilken levererades våren 2019. Kommunen tittar även på Boverkets
Regionala byggbehovsberäkningar 2018–2027 (utgiven 27 juni 2019).

4.2. Bostadsbehov

l'l'I

För att antalet färdigställda bostäder ska kunna möta bostadsbehovet bör
planeringsberedskapen vara högre än det beräknade behovet. Fördelen med en hög
planeringsberedskap är att det ger kommunen handlingsutrymme och flexibilitet
med mindre känslighet för konjunktursvängningar och andra yttre omständigheter
som överklagande.
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4.4. Framtida behov
För att möte framtida behov behöver bostadsbeståndet vara varierat och följa med
tidens trender. Därför är det viktigt med ett varierat utbud av storlekar på bostäder,
främst större storlekar med flera rum. Utbudet måste spegla det behov som finns
hos allmänheten.
Analyser på riksnivå pekar på att trångboddheten ökar i samband med att familjerna
blir större och att rörligheten på bostadsmarknaden minskar. Flexibla eller
anpassningsbara bostäder skulle kunna vara en möjlighet att möta ett skiftande
behov där exempelvis två mindre lägenheter går att slå ihop till en större, vilket
skulle kunna öppna för generationsboenden. Analyser har inte gjorts för
utvecklingen i Varbergs kommun.
Bostadsmarknadsanalys för Varbergs kommun kan utvecklas för att ge ytterligare
kunskap om det framtida behovet av bostäder. Analysen skulle exempelvis kunna
innehålla kunskap om var olika typer av bostäder (storlekar och upplåtelseformer)
för att styra nybyggnation, förtätning men även bevarande och renoveringar.

4.5. Bostadsbeståndet
I Varbergs kommun bor 2/3 av invånarna i bostäder som de äger själva och det är i
huvudsak småhus. Resterande invånare bor vanligen i flerbostadshus där 72 procent
är hyresrätter och resten bostadsrätter. Nära 40 procent av det totala
bostadsbeståndet i Varbergs kommun är hyresrätter och av dessa är det kommunala
bostadsbolaget ägare till hälften.
Med specialbostäder avses äldreboenden, gruppboenden, studentlägenheter och
övriga specialbostäder.
Varbergs kommun

Småhus

954
302
Bostadsrätt
14950
Äganderätt
1
Uppgift saknas
16207
Totalt
Underlag från 2019-12-31
Hyresrätt

Flerbostadshus

9035
3304
4
36
12379
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Övriga
hus

327
40
0
0
367

Specialbostäder

1084
15
0
0
1099

TOTALT

11400
3661
14954
37
30052
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Underlag från 2019-12-31

TYP
Särskilt
Boende/Korttidsboende
LSS gruppbostad
LSS servicebostad
Övriga
boenden/bostäder

ANTAL
ANTAL
BOENDE/LOKALER LÄGENHETER
19

530

21
4

149
41

11

90

4.5.1. Tillgänglighet
Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförande av
funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Delmål 3 (av 5) lyder: ”Fler
kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt”.
Sverige och Varberg får en alltmer åldrande befolkning, som kommer att ställa högre
krav och önskemål om förbättrad tillgänglighet i tillägg till de funktionshindrade
Tillgänglighetsinventering är ett strategiskt arbete för att ta reda på mer om
flerbostadshusens tillgänglighet. Med den kunskapen kan kommunen utveckla sitt
arbete med tillgänglighet, och uppgifterna kan fungera som en grund för arbetet
med boendeplanering. Varbergs kommun har ingen aktuell
tillgänglighetsinventering.
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5. Processer på bostadsmarknaden
Det finns idag i Varbergs kommun en obalans på bostadsmarknaden mellan utbud
och efterfrågan. Denna obalans verkar inte främst ligga i bostadsbeståndet utan den
tröghet som finns på marknaden, skapad av få rörelser. I Varbergs kommun
efterfrågas småhus men få begagnade hus kommer ut på marknaden då de äldre
hushållen väljer att bo kvar. Tröskeln att flytta upplevs av olika anledningar som för
hög.

5.1. Flyttkedjor
Nybyggnation är en viktig nyckel att få fart på flyttkedjor vilket kan frigöra såväl
attraktiva småhus som billigare hyresrätter. För Varbergs kommun kan samtidigt
konstateras att de senaste årens prisläge på nybyggda bostäder överstigit många
Varbergares betalningsförmåga. Konsulten som gjort Varbergs
bostadsmarknadsanalys drar därför slutsatsen att det till de nybyggda bostäderna
istället flyttar personer från andra kommuner vilket inte bidrar till lokala flyttkedjor.

5.2. Prisvärd nyproduktion
Nyproduktion av hyresrätter ger som regel högre hyror än vad som finns inom det
befintliga beståndet Hyrorna inom det befintliga bostadsbeståndet i Varbergs
kommun är dessutom låga, lägre än snittet både i riket och länet. Därför blir
skillnaden mellan det befintliga och det nyproducerade stor och nyproduktionen
bidrar inte till flyttkedjor i önskad omfattning.
Att få till nyproduktion som upplevs prisvärd är därför en utmaning. Kommunen
och de privata aktörerna behöver samverka för att få till lösningar som upplevs
attraktiva. Varbergs kommuns Träbyggnadsstrategi är ett initiativ som skulle kunna
stimulera till prisvärd nyproduktion.

5.3. Upprustning och komplettering
Bra boende främjar hälsan i positiv riktning enligt Folkhälsomyndigheten och är
därför en viktig faktor inom social hållbarhet. Inom Region Halland används även
begreppet ”Friskfaktorer i boendemiljön” som bland annat handlar om att främja
social gemenskap, kulturella upplevelser och gröna rekreationsområden. I ett
bostadsområde kan det t.ex. handla om att:
 inomhus- och utemiljön hålls snygg och ren
 området är välskött
 det finns naturliga mötesplatser för de boende
Upprustning och komplettering av befintliga bostadsområden är ett viktigt verktyg
för att främja människors hälsa men också att behålla eller öka ett bostadsområdes
attraktivitet. Upprustning och komplettering kan motverka negativa rörelser på
bostadsmarknaden och därmed minska risken för utsatthet och segregering.
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6. Fokus på olika grupper
Kommunen har i olika delar olika roller och ansvar vad gäller planering och
skapandet av förutsättningar för utformning och utveckling av såväl befintligt
bostadsbestånd som nybyggnation av bostäder.
I socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, ges socialnämnden ett särskilt ansvar
för att medverka i samhällsplaneringen utifrån sina sociala erfarenheter.
Socialförvaltningen i Varbergs kommun gör årligen en behovskartläggning för att
kunna analysera framtida behov för socialnämndens olika målgrupper. Behovet av
bostäder lyfts in i kommunens lokalförsörjningsplan via socialförvaltningens
lokalrevision samt i behovsanalysen för kommunens fastighetsinvesteringsprocess.
Nedan följer en kartläggning av förutsättningarna i Varbergs kommun gällande olika
grupper i samhället.

6.1. Ungdomar och unga vuxna
”Ungdomar och unga vuxna är nya på bostadsmarknaden och är en av de grupper
som har svårast att få en bostad. Ungdomar konkurrerar med övriga grupper på
bostadsmarknaden men de trängs ofta undan eftersom de ofta saknar kötid,
kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde. Dessutom kan betalningsförmågan
vara begränsad på grund av arbetslöshet, tillfälliga anställningar och den alltmer
utsträckta studietiden. Detta sammantaget påverkar deras möjlighet att få en
bostad.” från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok
Socialförvaltningen i Varbergs kommun jobbar inte specifikt med denna målgrupp i
boendefrågan. Personer ur målgruppen kan beviljas sociala kontrakt i mycket
speciella fall.
Varbergs bostad erbjuder Ungdomslägenhet för personer som är 18-25 år. Med
ungdomslägenheter menas lägenheter som uppfyller följande kriterier:
 1 rok upp till 35 kvm
 2 rok upp till 45 kvm
 Saknar balkong
 Saknar hiss i trapphuset
 Mindre lägenheter som har erbjudits i den ordinarie kön minst en gång, men
som ingen sökande har tackat ja till.
Det går därför inte att ange hur många lägenheter som står till förfogande för
ungdomar totalt.
Under 2020 markanvisade Varbergs kommunen minst 57 lägenheter för ungdomar
18-24 år. Tidigare har kommunen markanvisat några projekt med ungdomsbostäder
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respektive små lägenheter. Kommunen arbetar på olika sätt för att möjliggöra
bostäder för unga vuxna.

6.2. Studenter
”Studenter tillhör liksom ungdomar en grupp i samhället som har det extra svårt att
hitta en bostad. De är generellt sett en ekonomiskt svag grupp och har svårt att
konkurrera med andra grupper om de tillgängliga bostäderna.” från Boverket:
Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen (Campus Varberg) hanterar kön till
studentlägenheter. Fördelning av kommunala studentlägenheter och
kontraktsskrivning sköts av serviceförvaltning. Utöver kommunens åtaganden finns
många privata fastighetsägare som hyr ut lägenheter/rum till studenter. Campus
Varberg har 110 studentlägenheter till sitt förfogande och kommunen anger i den
årliga bostadsmarknadsenkäten att tillgång och efterfrågan är i balans.
Varbergs kommun har tidigare markanvisat för studentbostäder, fokus ligger numer
på bostäder för unga vuxna generellt.

6.3. Personer med funktionsnedsättning
”Personer med funktionsnedsättning kan behöva särskilt anpassade bostäder. En del
personer kan behöva en organiserad boendeform, till exempel i form av en
gruppbostad. En bra boendemiljö innebär bland annat att det finns bostäder med
god tillgänglighet.” från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok
I Varberg finns det både grupp- och servicebostäder samt annan särskild anpassad
bostad. Det krävs ett biståndsbeslut för att erhålla en sådan bostad. Därefter
förmedlas dessa genom socialförvaltningen.
En bostad med särskild service för vuxna kan vara utformad på olika sätt men tre
huvudformer kan urskiljas.
 gruppbostad
 servicebostad och
 annan särskild anpassad bostad
Inom kommunen finns 149 lägenheter i gruppbostäder och 41 lägenheter i
servicebostäder för LSS. I kommunen finns 90 lägenheter som används till kategorin
övriga boenden. Behovet av olika typer av LSS-boende och gruppbostäder förväntas
öka de närmaste 10 åren.
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6.4. Äldre
”Andelen äldre ökar och det stora flertalet är dessutom friskare allt högre upp i
åldrarna. Vårdbehovet ökar egentligen bara hos de allra äldsta, det vill säga hos dem
som är över 85 år.” från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok
I Varbergs kommun finns det särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd. Det krävs ett biståndsbeslut för att
erhålla en sådan bostad därefter förmedlas dessa genom socialförvaltningen.
Särskilt boende är en boendeform för personer med somatisk funktionsnedsättning
eller demenssjukdom som omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. I
boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.
Målgruppen är främst personer över 80 år men behovet kan finnas redan från yngre
ålder runt 65+. Utvecklingen inom kommunen visar på ett stingande antal
medborgare i målgruppsåldrarna där en snabbare ökning väntas från 2024 och
framåt.

Period
Nuläge platser

2021 2023 2025 2027 2029 2031
/202 /202 /202 /202 /203 /203 2020‐
2020
2
4
6
8
0
4
2034
529

Prognos behov antal platser
Prognos behov utökning
platser

589

619

639

669

709

789

60

30

20

30

40

80

260

Plan utbyggnad platser
Omvandling befintliga SÄBO till
andra målgrupper
Antal platser efter utbyggnad
och omvandling

114

60

60

60

294

Över‐/underkapacitet

‐24

‐24

619

619

619

679

739

799

799

30

0

‐20

10

30

10

10

I Lokalförsörjningsprocessen ingår att fackförvaltningarna årligen tar fram en
lokalrevision och i den beskriver socialförvaltningen kommande behov utifrån en
behovskartlägganing av de olika målgruppernas behov.
Det finns även senior- och trygghetsbostäder i kommunen, som däremot inte kräver
något biståndsbeslut från kommunen. Om fastighetsägaren uppfyller kriterierna för
trygghetsboende som är fastställda av kommunen, kan fastighetsägaren söka bidrag
för att täcka de ökade kostnaderna som trygghetsboendet medför. Både Varbergs
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Bostads AB samt privata fastighetsägare erbjuder såväl seniorbostäder som
trygghetsboenden.
Analys kring när, hur och var äldre flyttar skulle behöva tas fram av Varbergs
kommun.
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6.5. Kommunens bosättningsansvar för nyanlända
”En nyanländ person är en före detta asylsökande som har beviljats
uppehållstillstånd.” från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en
handbok
Den 1 mars 2016 trädde bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att alla kommuner
är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats
uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för
bosättning i en kommun, och därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet
och på arbetsmarknaden. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på
kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande
som redan vistas i kommunen.
Bosättningsuppdraget löser kommunen på två sätt, dels genom det kommunala
bostadsbolaget VBAB (nyttjar en stor andel av de lägenheter som tilldelas
socialförvaltningen för sociala ändamål) och dels genom att erbjuda nyanlända
kontrakt i tillfälliga bostadslösningar som upprättats i syfte att klara
bosättningsuppdraget. De tillfälliga lösningarna är kortsiktiga och dyra med
paviljonger byggda på kommunens mark med tidsbegränsade bygglov. Det handlar
både om korridorsboende för ensamhushåll såväl som lägenheter för både familjeoch ensamhushåll.
Barnfamiljer prioriteras för kontrakt med Varbergs bostad medan singelhushållen
har ansvar att själva hitta en varaktig bostad.
Nyanlända har av flera skäl svårt att själva ordna egna varaktiga bostadslösningar.
Detta innebär att många singelhushåll, men framförallt de större barnfamiljerna blir
kvar i tillfälliga bostadslösningar över tid. Och eftersom Varbergs Bostad inte har
tillräckligt med stora lägenheter har kommunen ingen möjlighet att tillgodose
behovet av varaktiga bostadskontrakt för de större familjehushållen.
Varbergs kommuns bestånd av tillfälliga bostäder utgörs av
Boendetyp
Korridorsboende
Lägenhet 1 rok (externt kontrakt)
Större lägenheter för familjer

antal
26 platser
11 stycken
23 st (varav 13 bostäder för 6 personer
eller fler.)
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6.6. Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och
andra nyanlända
”Med ensamkommande asylsökande barn avses en person som är under 18 år och
som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som efter
ankomsten står utan sådan ställföreträdare.” från Boverket: Kommunernas
bostadsförsörjning – en handbok
I Varbergs kommun finns olika boendeformer för ensamkommandebarn, t.ex hem
för vård och boende (HVB) eller stödboende. Dessa förmedlas genom
socialförvaltningen och det krävs ett biståndsbeslut för att erhålla en sådan bostad.
Stödboendet är en egen bostad med boendestöd i princip och kan ses som en
utslussning till eget boende.

6.7. Kvinnor i behov av skyddat boende
”Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men framför allt drabbar
det kvinnor. Barn utsätts också i hög grad för våld i nära relationer genom att själva
misshandlas eller genom att bevittna våld mot en närstående. Kommunerna har ett
tydligt ansvar att tillhandahålla skyddat boende med olika innehåll och skyddsnivå.”
från Boverket: Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok
Varberg arbetar med olika former av boendestödsinsatser via kommunens
socialförvaltning. Kvinnojouren har tillgång till jourlägenheter eller skyddat boende
som de på kort varsel kan erbjuda.
Kommunen har inga utpekade bostäder för kvinnor i behov av skyddat boende, utan
boenden köps av andra kommuner genom samarbete med kvinnojourerna.
Kommunen har svårt att hjälpa kvinnorna och barnen efter en skyddsplacering då
boenden inom kommunen saknas.
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6.8. Personer med låg betalningsförmåga
”Personer med låg betalningsförmåga tillhör en grupp som kan ha svårigheter att
etablera sig på bostadsmarknaden. Hyresvärdar ställer ofta krav på att
hyresgästernas inkomst ska överstiga en viss nivå samtidigt som bankerna inte vill
eller kan låna ut till ekonomiskt svaga hushåll. Låga inkomster, avsaknad av goda
boendereferenser, betalningsanmärkningar och obetalda hyresskulder kan minska
chanserna betydligt att få ett hyreskontrakt.” från Boverket: Kommunernas
bostadsförsörjning – en handbok
Hyresvärdar ställer ofta krav på att hyresgästernas inkomst ska överstiga en viss
nivå samtidigt som bankerna inte vill eller kan låna ut till ekonomiskt svaga hushåll.
Låga inkomster, avsaknad av goda boendereferenser, betalningsanmärkningar och
obetalda hyresskulder kan minska chanserna betydligt att få ett hyreskontrakt.
Socialförvaltningen och Varbergs Bostads AB har en överenskommelse avseende
förmedling av bostäder till personer med lågbetalningsförmåga som faller inom
socialförvaltningens ansvar. Sociala kontrakt ska kunna omvandlas till permanenta
kontrakt.
För närvarande avsätter Varbergs Bostads AB maximalt 10 procent av föregående
års lägenhetsomsättning för sociala ändamål, exklusive interna omflyttningar,
direktbyten och nyproduktion. Som riktmärke skall andelen kontrakt för sociala
ändamål inte överstiga 3 procent av lägenhetsbeståndet och andelen klientkontrakt
inte överstiga 2 procent av företagets totala lägenhetsbestånd per 31 december
årligen.
Varbergs kommun har även genom markanvisningsavtal med fastighetsägare vid
några tillfällen avtalat att 10 procent av hyresrätter ska erbjudas socialförvaltningen.
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6.9. Hemlösa
”Begreppet hemlöshet omfattar ett antal boendesituationer som personer kan
befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det är kommunernas ansvar att hemlösa
personer i Sverige får det stöd och den hjälp de behöver.” från Boverket:
Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok
Socialförvaltningen i Varbergs kommun gjorde 2019 en kartläggning av de hemlösa i
kommunen. Antalet rapporterade hemlösa har minskat stadigt sedan 2015 och
uppgår idag till 145 personer varav 62 inte omfattas av socialt kontrakt. Drygt 19
procent av de hemlösa, hade mycket tillfälliga och akuta boendelösningar. Så gott
som samtliga av de hemlösa personerna har tagit del av någon eller några frivilliga
insatser under det senaste året. Boendeinsatser har gjorts i form av hjälp till
akutboende, tillfälliga eller långsiktiga boendelösningar.
Socialförvaltningen i Varbergs kommun kan genom bistånd erbjuda akutboende
eller sociala hyreskontrakt till en specifik målgrupp, som inte får tillgång till den
ordinarie bostadsmarknaden. För de hemlösa personer som inte har rätt till dessa
bistånd, saknas boendelösningar och personerna förblir därmed hemlösa om de inte
kan lösa sin situation på egen hand.
Socialförvaltningen i Varbergs kommun kan genom bistånd erbjuda tillfälliga
boendelösningar, till exempel vandrarhem eller akutboende till vissa personer som
saknar boende. En del personer kan få bistånd till socialt hyreskontrakt till en
specifik målgrupp, som inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. För de
hemlösa personer som inte har rätt till dessa bistånd, saknas boendelösningar och
personerna förblir därmed hemlösa om de inte kan lösa sin situation på egen hand.
För de hemlösa personer som inte har rätt till ovan nämnda bistånd, saknas
boendelösningar och personer förblir därmed hemlösa om de inte kan lösa sin
situation på egen hand. Det gör också att möjligheten till stöd och/eller behandling
minskar.
Det finns en mängd olika skäl till att en person inte kommer in på den reguljära
bostadsmarknaden. Vanliga orsaker är avsaknad av boendereferenser samt skulder
och betalningsanmärkningar. Andra skäl till hemlöshet är att det finns en
missbruks- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa skilsmässa/separation och
arbetslöshet. Vräkning på grund av obetald hyra, störningar eller annan
vräkningsgrund är ytterligare orsaker till hemlöshet.
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1. Förord – Bostadens betydelse
Varbergs attraktivitet och geografiska läge i sydvästsverige skapar förutsättningar för en
god livskvalitet och gör att många vill bo kvar eller flytta hit. Varbergs kommun tar
ansvar för att hela kommunen ska växa, på ett målmedvetet och planerat sätt och
med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus.
Bostaden är av stor betydelse för en individs hälsa och välbefinnande, och har i
förlängningen även stor betydelse för samhällets möjligheter att fungera väl och
utvecklas. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en
kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd.
Kommunen ska enligt lag planera för att alla i kommunen ska få möjlighet att leva i
goda bostäder, men kommunerna själva bygger normalt sett inte några bostäder.
Rollen är i stället att skapa goda förutsättningar för tillkomsten av bostäder genom
exempelvis planeringsberedskap och ägardirektiv till kommunalt bostadsbolag.
Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det befintliga
beståndet. Grunden till en god bostadsförsörjning ligger i väl förankrade riktlinjer.
Till strategin finns ett separat dokument, ”Underlag till bostadsförsörjningsstrategi
för Varbergs kommun” (2020-12-15), där kommunens förutsättningar redovisas
tillsammans med bland annat nationella och regionala mål, bostadsmarknadsanalys
och befolkningsprognos.
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2. Bakgrund och syfte
Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För att kunna uppfylla
lagens mål krävs det att kommunen har en bra planering för bostadsförsörjningen.
Syftet är att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds
och genomförs. Riktlinjerna ska enligt lag redovisas i ett separat dokument.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och
antas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 30 april 2019 att ge samhällsutvecklingskontoret i
uppdrag att ta fram förslag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun,
vilken ska ersätta Varbergs kommuns Bebyggelsestrategi från 2013.
Varbergs kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning har tidigare utgjorts av
kommunens bebyggelsestrategi samt utbyggnadsplan. I Varberg har vi valt att kalla
dokumentet Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun.
Bostadsförsörjningsstrategin ska enligt bostadsförsörjningslagen vara vägledande
när kommunen i översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset
av bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Plan- och bygglagen (PBL)
anger att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det
långsiktiga behovet av bostäder och här är bostadsförsörjningsstrategin en viktig
grund för de bedömningar och ställningstaganden som görs.
Bostadsförsörjningsstrategin gör det också möjligt att vid kommunens
aktualitetsprövning bedöma om översiktsplanen är aktuell i förhållande till det
långsiktiga behovet av bostäder.
Bostadsförsörjningsstrategins delar om strategi och planeringsprinciper antas
politiskt medan handlingsplan och insatser för genomförande inte antas politiskt.
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3. Förutsättningar för utveckling och nybyggnation av
bostäder
För Varbergs kommunen gäller ett antal planer och strategier som förutsättning när
befintliga bostadsområden utvecklas och när nya bostäder planeras och byggs.
Kortfattat kan det beskrivas som att
• bostadsförsörjningsstrategin svarar på hur bostadsförsörjningen ska
planeras för att möta invånarnas behov
• översiktsplanen svarar på frågan om var i kommunen det är lämpligt att
bygga bostäder
• utbyggnadsplanen svarar på när i tid förhållande till kommunal
investeringsbudget byggnation är lämplig
• markanvisningsplan svarar på vilka specifika delar av det egna
markinnehavet kommunen önskar utveckla
Bostadsförsörjningsstrategins syfte är att strategiskt och långsiktigt ange hur
kommunen arbetar för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder.
Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Vidare ska
översiktsplanen redovisa hur riksintressena tillgodoses samt hur gällande
miljökvalitetsnormer beaktas.
Utbyggnadsplanens syfte är att vara ett verktyg för att leda och samordna
samhällsbyggnadsprocessen. Detta gör planen genom att tidsätta genomförandet av
olika utbyggnadsområden. Genom tidsättningen ska planen också verka för att den
kommunala investeringsvolymen är balanserad över tid.
Markanvisningsplanens syfte är att ge ett gott underlag för en kontinuerlig
bostadsbyggnation med olika upplåtelseformer på den mark som är i kommunal
ägo. Markanvisningsplanen ska skapa transparens och förutsägbarhet för
exploatörer och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling
och bidra till bostadsförsörjning.
För att bedöma och tillgodose invånarnas behov av bostäder nu och i framtiden har
kommunen olika verktyg vilka beskrivs ingående i ”Underlag till
bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun”.
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4. Mål och strategier
I bostadsförsörjningsstrategin anger kommunen mål,
ambition och verktyg för att skapa förutsättningar för en
god bostadsförsörjning.
Det övergripande målet är att i Varbergs kommun ska
det finnas goda förutsättningar att bo och leva i hela
kommunen.
Prioriterade mål för perioden 2020-2024 enligt beslut i
kommunfullmäktige 23 april 2019 är:
 I Varberg ska det finnas goda och attraktiva
livsmiljöer i hela kommunen.
 En variation av bostäder ska tillgodose
invånarnas behov.
Tillgång till bostäder är en förutsättning för såväl tillväxt som välfärd. För att
kommuninvånarna ska kunna leva under goda omständigheter, oavsett var man
befinner sig i livet, är det viktigt att kommunen aktivt arbetar med bostadsfrågor.
Kommunens verksamheter ska också på olika sätt arbeta för att minska utanförskap
och stötta civilsamhället. Två grundpelare i det arbetet är inkludering och
jämställdhet och det gäller även bostadsförsörjningen.
Varbergs kommun ska sträva efter ett gott värdskap och bemötande. Kommunen ska
sträva efter att förenkla vardagen och näringslivet ska uppleva att det är lätt att göra
rätt. I Varberg ska det finnas möjlighet för både människor och företag att växa och
utvecklas.
Strategier för bostadsförsörjning i Varbergs kommun är att:
1. Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen
2. Bidra till ett hållbart samhälle för alla
3. Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer
Varje strategi är nedbruten i ett antal planeringsprinciper som stödjer en hållbar
samhällsutveckling.
Till strategierna finns en Handlingsplan – insatser för genomförande.
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Strategi 1:
Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen
Genom Varbergs unika tillgångar ska goda och attraktiva livsmiljöer i hela
kommunen kunna erbjudas, med en variation av bostäder som ökar valfriheten i
boendet i livets alla skeenden och tillgodoser olika människors behov. I en växande
kommun behövs ett kontinuerligt högt bostadsbyggande för att tillgodose behovet.
För att skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen ska dessa
planeringsprinciper följas:
Kommunen ska ha en god plan- och markberedskap.
Kommunen ska, genom aktuella översiktsplaner och detaljplaner samt kommunalt
markinnehav, skapa underlag och förutsättningar för ett växande Varberg där den
största utbyggnaden planeras i staden och i serviceorter runt om i kommunen.
Genom en god plan- och markberedskap har kommunen möjlighet att möta
befolkningens bostadsbehov på ett kvalitativt och attraktivt sätt. I
planläggningsskede ska finnas en överkapacitet mot prognosticerat behov för god
beredskap och flexibilitet.
Kommunen ska skapa förutsättningar så att utbyggnad i tätorterna kan
ske inifrån och ut.
Huvudinriktningen är förtätning i stadsområdet, i serviceorterna eller i orter längs
med regionala kollektivtrafikstråk. Utbyggnad ska i huvudsak ske intill befintlig
bebyggelse vilket ger förutsättningar för ett sammanhållet samhälle med förstärkt
underlag för såväl kommunal som kommersiell service. Enstaka bebyggelse utanför
tätorterna är ett komplement för en levande landsbygd.
Kommunen ska verka för variation i bostadsutbudet i hela kommunen.
Det är angeläget att det finns en variation i bostadsbeståndet som tillgodoser olika
behov i olika delar av kommunen. Kommunen ska planera efter, och nyttja de
förutsättningar som finns, samt ta tillvara på potentialen i det befintliga
bostadsbeståndet. Nybyggnation ska komplettera bostadsutbudet vilket kan
förbättra attraktiviteten och öka förutsättningarna för flyttkedjor då invånarna ges
möjlighet att bo kvar på platsen genom olika stadier i livet.
Kommunen ska skapa förutsättningar för ekonomiskt hållbar
utbyggnad.
För att bibehålla en sund ekonomi måste de kommunala investeringarna, och
därmed utbyggnaden, ske i en takt som medges av kommunens ekonomiska
förutsättningar och finansiella mål. Ekonomisk hållbarhet ska möjliggöras även för
exploatörer och konsumenter.
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Strategi 2:
Bidra till ett hållbart samhälle för alla
Alla grupper i samhället måste omfattas för att uppfylla bostadsförsörjningslagens
mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.
Grupper som har svag ställning på bostadsmarknaden ska ges särskilt fokus i
boendeplaneringen. Det kan handla om att man har begränsad ekonomi eller är
ny på bostadsmarknaden och kanske saknar kötid, fast inkomst eller referenser.
Vilka de olika grupperna är och vilka förutsättningar som finns för dem framgår
av ”Underlag till bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun”.
För att bidra till ett hållbart samhälle för alla ska dessa planeringsprinciper följas:
Kommunen ska verka för att tillgodose olika gruppers behov av bostäder
Kommunen ska skapa förutsättningar för bostadsbyggande, men också
bostadsbevarande, motsvarande invånarnas behov. Varbergs kommun ska använda
Varbergs Bostads AB som ett viktigt verktyg för att tillgodose en god
bostadsförsörjning i kommunen och särskilt det bostadsbehov som finns för grupper
med svag ställning på bostadsmarknaden. Kommunen ska också ha en nära
samverkan med övriga bostadsbolag och verka för att privata hyresvärdar tar ett
större ansvar för det bostadsbehov som finns för grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden.
Kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för ökat utbud av
bostäder med god tillgänglighet i livets alla skeden.
Ett ökat utbud av bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som har god
tillgänglighet och ger möjlighet till social gemenskap och trygghet underlättar för
eget boende i livets alla skeden. Attraktiva bostäder för äldre är särskilt viktigt, då
det kan bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket gynnar alla grupper.
Kommunen ska genom markanvisningar skapa förutsättningar för ett
varierat bostadsutbud.
Kommunen ska verka för ett varierat bostadsutbud exempelvis genom projekt med
bostäder med lägre boendekostnader eller andra boendeformer som
gemensamhetsboende. Kommunen har vid markanvisningar möjlighet att förbereda
för en flexibel byggnation, en variation av storlek och upplåtelseformer. Vid
markanvisning kan kommunen möta olika gruppers behov och förutsättningar med
bostäder för personer med funktionsnedsättning, för äldre människor och för socialt
utsatta grupper.
Kommunen ska kontinuerligt analysera och planera för det skiftande
bostadsbehovet.
Olika grupper har olika behov i olika skeden av livet, och därför är det viktigt att
kommunen genom sitt bostadsförsörjningsansvar kontinuerligt gör analyser kring
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vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet. Analys ska göras utifrån de krav
och önskemål som nuvarande och framtida befolkning har och förväntas ha.
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Strategi 3:
Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer
Kommunen ska inom sitt uppdrag för bostadsförsörjning stimulera och
engagera privata aktörer och näringslivet till att bidra med utveckling
och bostadsbyggnation. För att kunna samverka, engagera och förenkla
för samhällets aktörer ska kommunen aktivt använda de olika verktyg
de har att nyttja. Exempel på verktyg framgår av ”Underlag till
bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun”.
För bättre samverkan med samhällets aktörer ska dessa
planeringsprinciper följas:
Kommunen ska aktivt verka för ett strategiskt markinnehav.
Kommunens ska genom aktivt arbete säkerställa ett markinnehav som
möjliggör att de kommunala behoven av bostäder kan tillgodoses. Ett
strategiskt markinnehav ger ökade handlingsmöjligheter och kan
därigenom bidra till effektivare genomförande av kommunens fysiska
planer och markanvisningar.
Kommunen ska aktivt arbeta med markanvisningar.
Kommunen ska arbeta aktivt med markanvisningar, primärt genom öppna
markanvisningar (genom anbudsförfarande eller tävling) men även genom
direktanvisning. Som generellt fokus för markanvisningar ska kommunen verka för
att utvecklingen bidrar till en hållbar och attraktiv livsmiljö. Genom
markanvisningar ska lokala, unika förutsättningar tillvaratas och olika exploatörer
beredas möjlighet att utveckla bebyggelse.
Kommunen ska vara en aktiv ägare av det kommunala bostadsbolaget.
Varbergs kommun ska varje mandatperiod aktualitetspröva ägardirektiv och andra
avtal och överenskommelser som finns för det kommunala bostadsbolaget Varbergs
Bostads AB. Av ägardirektivet ska framgå på vilket sätt det kommunala
bostadsbolaget ska skapa förutsättningar som främjar den sociala hållbarheten samt
vilka samverkansavtal som ska ingås med olika förvaltningar för att möta
kommunens uppsatta mål.
Kommunen ska stimulera och engagera privata aktörer till
bostadsbyggande.
Varbergs kommunen ska vara en attraktiv utvecklingspart. Kommunen ska ge
förutsättningar för ett aktivt bostadsbyggande och stimulera till nya former av
bostäder. Kommunen ska också kunna erbjuda byggbar mark i olika delar av
kommunen och ha en god planeringsberedskap. Kommunen ska kunna erbjuda
olika former av nätverk och plattformar där lokala aktörer kan ingå i en lärande
process.
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BILAGA Handlingsplan:
Insatser för genomförande
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning
ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL
2000:1383) innehålla kommunens planerade
insatser för att nå uppsatta mål.
I detta avsnitt redovisas de insatser som finns
eller behövs för varje strategi och
planeringsprincip, vilka som bär ansvaret samt
tidplan för respektive insats.
Handlingsplanen ska inte antas politiskt.
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Strategi 1: Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen
Insatser för genomförande är att följande dokument ska finnas och antas löpande
Planeringsprincip

Kommunen ska ha
en god plan- och
markberedskap.
Kommunen ska
skapa
förutsättningar så
att utbyggnad i
tätorterna kan ske
inifrån och ut
Kommunen ska
verka för variation i
bostadsutbudet i
hela kommunen.

Kommunen ska
skapa
förutsättningar för
ekonomiskt hållbar
utbyggnad.

Insats för
genomförande

Finns

Ansvarig
Ansvarig
förvaltning Tidplan
nämnd

Ja

KF

KSF

Aktualitet
prövas varje
mandatperiod

Ja

BN

SBK

Utvärderas varje
mandatperiod

Ja

KS

KSF

Ja

KF

KSF

årligen
Aktualitet
prövas varje
mandatperiod
Vid behov

Översiktsplan enligt
Plan- och Bygglagen
(PBL)
Detaljplaner - antal
byggrätter i förhållande
till behovsprognos
markanvisningsplan
Översiktsplan enligt
Plan- och Bygglagen
(PBL)
Förtätningsstrategin

Ja

Stadsbyggnadsprogram

Ja

BN/KF

SBK

Vid behov

Prioritering av
planbesked med god
variation inför
detaljplaner
Detaljplaner
Markanvisningsplan
Utbyggnadsplan, en
planeringsförutsättning
inför den årliga
budgetprocessen.

Ja

BN

SBK

Löpande

Ja
Ja

BN
KS

SBK
KSF

Löpande
Årligen

Ja

KS

KSF

Årligen inför
budgetprocessen

Lokalförsörjningsplan

Ja

KS

KSF

Investeringsplan enlig
budget

Ja

KS

KSF

Förklaring förkortningar:
KF – kommunfullmäktige
KS – kommunstyrelsen
BN – byggnadsnämnden
SN - socialnämnden
KSF – kommunstyrelsens förvaltning
SBK – stadsbyggnadskontoret
SF - socialförvaltningen
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Strategi 2: Bidra till ett hållbart samhälle för alla
Insatser för genomförande är att följande dokument ska finnas och antas löpande
planeringsprincip insats

Finns

Ägardirektiv Varbergs
Bostad AB
Kommunen ska
verka för att
tillgodose olika
gruppers behov av
bostäder

Lokalförsörjningsplan
Översiktsplan enligt
Plan- och Bygglagen
(PBL)
Utbyggnadsplan

Kommunen ska
verka för att skapa
förutsättningar för
ökat utbud av
bostäder med god
tillgänglighet i livets
alla skeden.
Kommunen ska
genom
markanvisning
skapa
förutsättningar för
ett varierat
bostadsutbud.
Kommunen ska
kontinuerligt
analysera och
planera för det
skiftande
bostadsbehovet

Markanvisningsplan
Riktlinjer för
lokalförsörjning

beslut ansvar tidplan
Aktualitet
Ja
KF
KSF
prövas varje
mandatperiod
Ja
KS
KSF
Årligen
Aktualitet
Ja
KF
KSF
prövas varje
mandatperiod
Årligen inför
Ja
KS
KSF
budgetprocessen
Ja
KS
KSF
Årligen
Under
Under
KS
KSF
framtagande
framtagande

Riktlinjer – driftsbidrag
för trygghetsboende.

Ja

SN

SF

Riktlinjer
revideras vid
behov

Markanvisningsplan

Ja

KS

KSF

Årligen

Lokalförsörjningsplan

Ja

KS

KSF

Bostadsmarknadsanalys

Ja

-

KSF
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Strategi 3: Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer
Insatser för genomförande är att följande dokument ska finnas och antas löpande
planeringsprincip
Kommunen ska aktivt
verka för ett strategiskt
markinnehav

Kommunen ska aktivt
arbeta med
markanvisningar
Kommunen ska vara en
aktiv ägare av det
kommunala
bostadsbolaget.

Kommunen ska
stimulera och engagera
privata aktörer till
bostadsbyggande.

insats
Översiktsplan enligt
Plan- och Bygglagen
(PBL)
Utbyggnadsplan
lokalförsörjningsplan
Investeringsram för
markinköp
Riktlinjer för
markanvisning och
exploatering
Markanvisningsplan
Ägardirektiv, med syfte
att främja den sociala
hållbarheten.

Finns

beslut

ansvar

tidplan

Ja

KF

KSF

aktualitetsprövning
varje mandatperiod

Ja
Ja

KS
KS

KSF
KSF

Årligen
Årligen

Ja

KF

KSF

Årligen

Ja

KF

KSF

Uppdateras vid
behov

Ja

KS

KSF

Årligen

Ja

KF

KSF

aktualitetsprövning
varje mandatperiod
aktualitetsprövning
minst varje
mandatperiod,
oftare vid behov
Aktualitet prövas
varje mandatperiod
Årligen
Årligen inför
budgetprocessen
Utvärderas varje
mandatperiod

Samverkansavtal

Ja

SN

SF

Översiktsplan

Ja

KF

KSF

Markanvisningsplan

Ja

KS

KSF

Utbyggnadsplan

Ja

KS

KSF

Detaljplaner

Ja

BN

SBK

JA

-

KSF

Löpande

JA

-

KSF

Löpande

Ja

SN

SF

Uppdateras vid
behov

Under
framtag
ande

KS/KF

KSF

Uppdateras vid
behov

”Varberg sessions” serie
inspirationsföreläsningar
Kommunikationsinsatser
inom ramen för ”Varberg
Växer”
Riktlinjer – driftsbidrag
för trygghetsboende
Träbyggnadsstrategi
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