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Sammanfattning
Enköpings kommuns bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg
för en långsiktig utveckling och planering av bostäder i kommunen. Syftet
med programmet är att det dels ska fungera som ett faktaunderlag men även
som ett stöd vid strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och
bostadsutvecklingsprojekt.
Programmet utgår från såväl nationella och regionala mål som kommunala
mål och visioner. I arbetet med bostadsfrågor kopplar programmet till
övergripande planer och strategiska dokument som exempelvis kommunens
översiktsplan. Programmet relaterar även till kommunala riktlinjer och strategier
för markanvändning, huvudmannaskap, markanvisning och exploatering samt
trygghetsboende. För att påverka bostadsmarknaden och bostadsbyggandet är
den översiktliga fysiska planeringen, detaljplaneringen, kommunens markinnehav
samt det allmännyttiga bostadsbolaget Enköpings hyresbostäder viktiga
kommunala verktyg.
Programmet beskriver förutsättningar, nuläge och framtida behov på den lokala
och regionala bostadsmarknaden samt utifrån olika gruppers behov, exempelvis
äldre, ungdomar, studenter, nyanlända och personer med bostadssociala behov.
Då Enköping är en del av Mälardalsregionen tar kommunen del av den positiva
tillväxt som ﬁnns i regionen. Idag bor drygt 41 100 invånare i kommunen och
enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen öka med cirka 6 900 invånare
de kommande tio åren.
Slutsatsen av programmet är att Enköping är en av landets kommuner med
bostadsbrist. I Enköping handlar det framför allt om brist på hyresrätter. En
förklaring till bostadsbristen är att befolkningen och bostadsbyggandet inte vuxit
i samma takt under de senaste deccennierna. Just nu pågår många byggprojekt
både inom kommunens egna bostadsbolag och inom externa byggbolag. Utifrån
en sammanställning av kommande års uppskattade nyproduktion ser kommunen
att dagens underskott på bostäder kan komma att minska inom en femårsperiod.
Till följd av oroligheter runt om i världen är det dock svårt att uppskatta det
framtida behovet av bostäder till de nyanlända som placeras i kommunen och
om kommande års nyproduktion därför kommer vara tillräcklig för att minska
bostadsbristen.
För att lösa den rådande bostadsbristen och möta de framtida behoven
ﬁnns mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Målen och
riktlinjerna är framtagna i enlighet med lagen (2013:866) om kommuners
bostadsförsörjningsansvar. Målen handlar om hållbart bostadsbyggande och
att det ska ﬁnnas goda bostäder för alla och rotation på bostadsmarknaden.
Kopplat till målen ﬁnns 21 riktlinjer som ska vara vägledande i vilka projekt och
boendeformer som ska priortieras. Målen och riktlinjerna ska årligen följas upp
genom analys och utvärdering.
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1. Inledning
Enköpings kommun är en växande kommun i en växande region. Kommunen har även som
uttalat mål att växa i invånarantal. Denna tillväxt ska enligt kommunens mål vara attraktiv och
hållbar. För att kommunen ska kunna växa på ett såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbart sätt krävs övergripande strategier för en rad områden bland annat för mark- och
bostadsförsörjningsfrågor.
Detta bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för en långsiktig utveckling
av bostäder i Enköpings kommun. Programmet beskriver förutsättningar, nuläge och framtida
behov på den lokala och regionala bostadsmarknaden. För att möta de framtida behoven finns
mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna är framtagna i enlighet med
lagen (2013:866) om kommuners bostadsförsörjningsansvar.

SYFTE
Kommunen kan inte styra utvecklingen på bostadsmarknaden helt och hållet men syftet
med detta arbete är att med tydliga mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen kunna öka
påverkansgraden och driva utvecklingen i önskad riktning.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska dels vara ett faktaunderlag, dels fungera som ett stöd vid
strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och stadsutvecklingsprojekt. Riktlinjerna
ska ge kommunen vägledning i vilka projekt och boendeformer som ska prioriteras under en
mandatperiod men även på längre sikt. Vid planläggning enligt plan- och bygglagen för att
främja bostadsbyggandet och utveckla bostadsbeståndet ska riktlinjerna ha en vägledande
roll. Bostadsförsörjningsprogrammet ska även vara vägledande vid bostadsfrågor i kommande
översiktsplaneprocesser så att mål och riktlinjer samspelar.

ARBETSPROCESS
Arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet har drivits av
samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och AB Enköpings hyresbostäder.
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Bostadsförsörjningsprogrammet har varit på samråd under juni-augusti 2015 hos
Länsstyrelsen i Uppsala län, Kollektivtrafikförvaltningen UL och Regionförbundet.
Det reviderade programmet godkändes av kommunstyrelsens plan-, mark- och
exploateringsutskott innan det skickades ut på remissrunda till kommunala nämnder, EHB och
Hyresgästföreningen under hösten 2015.
Under samrådet och remissrundan inkom fem yttranden från kommunala nämnder, regionala
aktörer och Hyresgästföreningen. Dessa har tagits hänsyn till i programmet. Det reviderade
programmet har sedan godkänts för antagande av kommunstyrelsens plan-, mark- och
exploateringsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Bostadsförsörjningsprogrammet för Enköpings kommun ska uppdateras i samband med varje
ny mandatperiod.

RELATERADE DOKUMENT
Utöver detta program pågår arbete med ett antal andra strategiska dokument som tillsammans
visar vägen för kommunens utveckling rörande såväl mark-, exploatering- och bostadsfrågor:
•
•
•
•
•
•

Program för verksamhetsmark (påbörjat arbete)
Markstrategi (utkast ﬁnns för politiskt förankring)
Riktlinjer för exploateringsavtal (antaget av kommunfullmäktige 2015)
Riktlinjer för markanvisning (antaget av kommunfullmäktige 2015)
Riktlinjer för huvudmannaskap (antaget av kommunstyrelsen 2014)
Riktlinjer för trygghetsboende (påbörjat arbete)

Arbetet med dessa strategiska dokument bedrivs parallellt med detta program. Arbetet
drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Enköpings hyresbostäder AB.

LAGSTIFTNING
I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anges att varje kommun
ska planera bostadsförsörjningen i syfte 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 för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod och innehålla:
•
•
•

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner
och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra
regionala organ tillfälle att yttra sig.
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Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpning av
2 kap. 3 § 5 Plan- och bygglagen (2010:900). Enligt denna lag ska planläggning främja
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

UTGÅNGSPUNKTER
Det ﬁnns ett antal nationella, regionala och kommunala mål som tillsammans med lagen om
bostadsförsörjning utgör utgångspunkterna för kommunens arbete med bostadsförsörjning.

Nationella mål
Regeringens mål för bostadsmarknaden är: ”Långsiktigt välfungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.”
Regeringens mål för samhällsbyggandet är att: ”En hållbar samhällsplanering ska ge
förutsättningar för en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden och en
långsiktigt god hushållning med naturresurser och samtidigt skapa förutsättningar för ett
hållbart byggande och en god ekonomisk tillväxt.”
Det finns även en rad andra nationella mål som har relevans för bostadsförsörjningen,
exempelvis folkhälsomålen:
•
•
•
•

Delaktighet och inﬂytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad fysisk aktivitet

I riksdagens nationella strategi för att implementera barnkonventionen (prop. 1997/98:182)
ställs krav på kommunen att utveckla barn och ungdomars inflytande och delaktighet i
samhällsplaneringen. Barnperspektivet ska vara en tydlig del i det kommunala arbetet.
Ett annat nationellt mål är att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen.
Goda boendemiljöer ska finnas för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller
funktionsnedsättning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet att leva ett
bra vardagsliv med trygga och säkra boendemiljöer.

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
Den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län, Uppländsk drivkraft 3.0, är från 2012.
Nedan sammanfattas de förutsättningar, mål och strategiska inriktningar som berör
samhällsbyggande och bostadsförsörjning.
Uppsala är en av landets snabbast växande regioner och en integrerad del av huvudstaden.
Tillväxten förväntas fortsätta och kan enligt prognoser leda till att regionen får ytterligare
100 000 invånare till år 2030. Tillgången på bostäder och inflyttning är kommunicerande kärl
och varandras förutsättning men trenden under ett antal år är att ett lågt bostadsbyggande
skapat en brist på bostäder och blivit ett hinder för regionens utveckling. Inflyttningen har inte
mötts av motsvarande utbyggnad av bostäder, särskilt hyresrätter i centrala lägen.
Den rådande och framtida snabba tillväxten förutsätter därför en ökad tillgång till bostäder,
en robust infrastruktur och goda kommunikationer som människor och verksamheter kan lita
på. Det är de offentliga aktörernas roll att skapa förutsättningar för marknaden att möta de
olika behoven utifrån tillgänglighet, överkomligt pris och hållbarhet. Utifrån detta resonemang
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behöver samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra organisationer stärkas för
att regionen som helhet ska kunna erbjuda tillräckligt många bostäder i olika lägen och
blandade former. För att bygga bort dagens bostadsunderskott och få balans i efterfrågan
bedöms behovet av nya bostäder i länet uppgå till närmare 5 000 per år fram till år 2018. För
detta behöver en mark- och planberedskap säkerställas, handläggningstider i bostadsfrågor
förkortas och fler student och ungdomsbostäder byggas.
Strategisk inriktning
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.
Mål - en växande region
Uppsalaregionen ska planera bostadsbyggandet utifrån en befolkningsökning på 3 500
personer per år, med beredskap för ytterligare 1 000 invånare per år fram till 2020.

Regionala mål: Avsiktsförklaring om 25 000 nya bostäder i länet på 5 år.
Landshövdingen i Uppsala län samt kommunstyrelseordförandena i Enköpings kommun,
Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun,
Älvkarleby kommun och Östhammars har undertecknat en avsiktsförklaring 2012-09-07:
1. För att åstadkomma balans i efterfrågan måste det under den närmaste femårsperioden
byggas 25 000 nya bostäder i Uppsala län.
2. För att åstadkomma detta åtar sig kommunerna i Uppsala län att:
a. säkerställa en mark- och planberedskap som svarar mot målet
b. samordna bostadsplaneringen på ett tydligt sätt med infrastruktur- och traﬁkplaneringen
samt att samverka över kommungränserna
c. ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjning (2000:1383). Riktlinjerna ska utgöra underlag vid planläggning
enligt PBL (2010:900) samt andra beslut som är strategiska för kommunens utveckling.
Riktlinjerna ska även ge information till andra aktörer om kommunens tilltänkta
boendeutveckling.
d. medverka till att få till stånd olika typer av ﬂyttkedjor i de beﬁntliga bostadsbestånden
e. använda markanvisningsinstrumentet för att pressa kostnader, öka kvaliteten samt
gynna producenter som är villiga att producera de bostäder som efterfrågas
f. vid val av byggherre skapa förutsättningar för en mångfald av aktörer.
3. Kommunerna (Uppsala i första hand) åtar sig också att inom ramen för
bostadsplaneringen öka utbudet av student- och ungdomsbostäder.
4. Länsstyrelsen åtar sig att arbeta för att korta handläggningstiderna i bostadsrelaterade
frågor, följa upp och uppmärksamma kommunerna på eventuella behov av samordning
kring boendefrågor samt verka för att sådan regional samordning kommer till stånd.
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Kommunens strategiska mål och vision 2030
Strategiska mål
I oktober 2015 antog kommunfullmäktige kommunens strategiska mål, som ansluter till Vision
2030. Målen sträcker sig från år 2016 till år 2019.
•
•
•
•
•

Samhällsbygget Enköping får människor att växa
Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid
Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhäller
Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad
välfärd
Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke.

Vision 2030
Våren 2013 beslutade kommunfullmäktige i Enköping om en vision för år 2030:
”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag.”
Visionen har delats in i tre fördjupade delar: självklar livskvalitet, attraktivast i regionen och en
hållbar omvärldsaktör. Delarna byggs i sin tur upp av:
Enköping ger alla bästa möjliga livskvalitet i livets alla skeden. En trygg ålderdom är självklar,
likaså omvårdnad med kvalitet. Kommuninvånarna är delaktiga och upplever att de har
inflytande över kommunens utveckling.
En dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv gör att medborgarna ständigt kan
vidareutvecklas. Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet.
Enköping är en del av en större kunskapsregion som ger möjlighet till utbildning i eller i
närheten av kommunen. Enköping berikas och stärks av jämställdhet, mångfald och en god
integration. Kommunen har en väl utbyggd infrastruktur med god tillgänglighet för alla.
Hållbar miljö och energi ingår som en självklarhet i allt samhällsbyggande. Det finns attraktiva
boendeformer i hela kommunen som utgår från de behov som finns i olika faser i livet.
Kommunen har ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande mötesplatser
för invånare och besökare. Kulturlandskapet och besöksmålen ger en ständigt ökande ström
av besökare till en sjudande och aktiv landsbygd. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör
kommunen till en självklar plats att etablera, driva och utveckla företag i.
Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen. Kommunen har minsta möjliga
klimatpåverkan på lokal, regional och nationell nivå samt globalt. Kommunen driver
högklassiga miljöprojekt och hushållar med jordens resurser. Det är naturligt för Enköping att
samverka i vår närhet, inom EU och globalt.

9

Foto: Enköpings kommun

Flygbild över Mariedal/Svartkärret.

2. Kommunal verktygslåda
Kommunen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att påverka bostadsmarknaden och
bostadsbyggandet. Här redovisas de på en övergripande i nivå.

ÖVERSIKTLIG FYSISK PLANERING
Översiktsplanering är ett kontinuerligt arbete som bedrivs inom kommunen, där själva
slutprodukten, översiktsplanen (ÖP), bara är en del av arbetet. Översiktsplanen är en
bearbetning av en mängd underlagsmaterial som kan innehålla mål och ställningstaganden
för olika intressen. Det är översiktsplanens roll att väga dessa mål och intressen mot
varandra och ta avgörande ställning till vad mark- och vattenområden slutligen ska användas
till. Översiktsplanen utgör därmed ett beslutsunderlag i ärenden som berör mark- och
vattenområden, till exempel detaljplaneläggning. Översiktsplanen är däremot inte juridiskt
bindande.
Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan
som täcker hela kommunens yta. För att planen ska anses vara aktuell kräver lagstiftningen att
planen aktualitetsförklaras minst en gång per mandatperiod.
Översiktsplanen ska redovisa:
•
•
•
•
•

grunddragen i hur mark- och vattenområden ska användas
allmänna intressen som exempelvis kommunikationer och friluftsliv
de miljö- och riskfaktorer som kommunen bör ta hänsyn till vid beslut om användningen av
mark- och vattenområden
kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras
hur kommunen tänker tillgodose riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer

Ny översiktsplan för Enköpings kommun
Enköpings kommun har en ny översiktsplan sedan maj 2014. Tillsammans med gällande
fördjupningar ger den utgångspunkt för arbetet med boendeplanering. Översiktsplanen har
fokus på landsbygdsutveckling och är på en kommunövergripande nivå. Var och hur ny
bostadsbebyggelse kan utvecklas presenteras endast i generella riktlinjer och i typer av
områden.
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Ny bostadsmark pekas alltså inte ut i karta på samma sätt som i de fördjupade
översiktsplanerna. De områdestyper som översiktsplanen pekar ut som lämpliga för fortsatt
bebyggelseutveckling är:
•
•
•

i och i anslutning till tätorter, småorter och landsbygdscentra
längs starka kollektivtraﬁkstråk och i kollektivtraﬁknoder
Mälarnära boende

Utöver de tre områdestyperna föreslår översiktsplanen ett begränsat antal så kallade LISområden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) lämpade för bland annat kompletterande
bostadsbebyggelse.

Karta 1. Utvecklingsstrategier i översiktsplanen.
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Ortsanalyser i Enköpings kommun
Den nya översiktsplanen har fokus på landsbygden och en av utvecklingsstrategierna är att
vidareutveckla kommunens tätorter och landsbygdscentra. Då vissa av kommunens mindre
orter har fördjupade översiktsplaner nämns orterna endast generellt i den nya översiktsplanen.
Ortsanalysarbetet är en central utgångspunkt för att arbeta vidare med ovan nämnda strategi
samt ersätta de gamla fördjupade översiktsplanerna. Ortsanalysarbetet ses även som en del i
kommunens framtida arbetsmetod för rullande översiktsplanering.
När ortsanalyserna är framtagna finns ett brett förankrat underlag för ortens utveckling som
utgångspunkt för alla berörda aktörer. Från kommunens sida är tanken är ortsanalyserna
även ska fördjupas utifrån plan- och bygglagen. De olika orternas framtida mark- och
vattenanvändning kan därmed lyftas in i översiktsplanen i form av kapitel om respektive ort.
Detta sker lämpligast i samband med aktualisering av översiktsplanen. I samband med beslut
om att uppdatera översiktsplanen tas även beslut om att de fördjupade översiktsplanerna för
de mindre orterna upphör gälla. På så vis täcks hela kommunen (Enköpings tätort exkluderad)
upp av översiktsplanen samtidigt som översiktsplaneringen kan ske rullande genom att ett
kapitel kan plockas ut och revideras utifrån ändrade förutsättningar.
Tanken är även att ortsanalysarbetet ska ge ökat kunskapsunderlag och bidra till en tydligare
bild av vad det finns för behov av bebyggelse i kransorterna.

Fördjupade översiktsplaner
Översiktsplanen kan fördjupas för speciﬁka områden, så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP).
Syftet med fördjupningarna är att mer detaljerat kunna studera till exempel en tätorts framtida
utveckling. I dagsläget ﬁnns fyra fördjupade översiktsplaner för tätorterna: Enköping (antagen
2009), Örsundsbro (antagen 1995), Grillby (antagen 1992) samt Hummelsta (antagen 1993).
Karta 2. I den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) för Enköpings
tätort från 2009 beskrivs stadens
utbyggnadsinriktningar. Genom
utpekande av nya bebyggelseområden
beräknas FÖP:en rymma mellan
2 500-6 400 nya lägenheter. Utöver
det tillkommer lägenheter där
staden förtätas. FÖP:en visar på att
staden ska växa ner mot Mälaren,
på båda sidor om Enköpingsån.
Bostadsområden föreslås bland
annat i Hagaområdet och BredsandNynäs. Staden föreslås även växa
i öst-västlig riktning. Nya områden
föreslås väster om Ullundarondellen
och Gröngarnsåsen samt öster om
Gånsta, Husberg och Österleden.
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Karta 3. Utpekade nya bebyggelseområden i FÖP för Enköpings tätort. Copyright: Lantmäteriet, Enköpings kommun.
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Område

Haga, norra och södra
Vappa gärde, södra
Vappa gärde, östra
Vappa gärde, västra
Hovdesta
Ullunda
Nynäs
Gamla Nynäs
Båsbovreten
Kyrkohedens fiskevatten
Pegasus
Åkersberg
Södra Gånsta
Haga Tegelbruk
Norra Galgvreten
Tallbacksvägen
Norra Åkersberg
Dr. Westerlunds gata
Fannakorset
Annelund
Bahco

Antal nya lgh i nya
bebyggelseområden i FÖP
min
max
350
500
300
600
300
550
250
600
50
100
450
900
150
250
30
40
50
150
200
400
20
50
300
550
0
100
0
150
0
100
0
150
0
100
0
400
0
80
0
200
0
450

Tabell 1. Antal nya lägenheter i utpekade nya bebyggelseområden i FÖP för Enköpings tätort.

Med bakgrund av att den fördjupade översiktsplanen är från 2009 varierar statusen på de
utpekade områdena. Vissa är inte påbörjade utan ligger fortfarande en bit fram i tiden, andra
detaljplaneras, bebyggs eller är färdigställda. Se vidare under rubriken detaljplanering och
planberedskap.
Utöver nya bostadsområden pekar även FÖP:en på omvandlingsområden från
fritidshusbebyggelse till permanent bebyggelse. Exempel på sådana områden är Ekudden,
Ryssbo-Prinsbo, Bredsand, Skogsbo och Kolarvik/Sjöängarna.

DETALJPLANERING OCH PLANBEREDSKAP
Kopplat till den översiktliga planeringen och utpekande av nya bostadsområden i ÖP och FÖP
ﬁnns detaljplaneringen som är den juridiskt bindande delen av den fysiska planeringen. För
att gå vidare med förverkligande av ett utpekat område i en översiktsplan tar detaljplaneringen
vid.
Finns ett behov av fortsatt fördjupad analys av områdets helhetsutveckling kan ett
planprogram tas fram innan detaljplaneläggningen inleds. Ramarna för planprogrammet styrs
inte längre av lagstiftningen utan innehållet och metoden kan variera utifrån ett områdes
specifika förutsättningar.
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Om ett projekt redan är konkretiserat eller genomgått en planprogramsprocess inleds
detaljplanering enligt plan- och bygglagen. Syftet med detaljplaneläggningen är att reglera
markens och bebyggelsens användning och utformning. Genom detaljplan görs avvägningar
mellan allmänna och enskilda intressen. Motiven att upprätta en detaljplan är främst att skapa
en helhetssyn på lämplighetsfrågan samt klarlägga rättigheter och skyldigheter för markägare.
Det är detaljplanen som ligger till grund för bygglovprövningen.
En detaljplan ska enligt lagstiftningen reglera:
•
•
•
•

allmänna platser, ex gator, torg och parker. Om kommunen skall vara huvudman för
de allmänna platserna skall användningen och utformningen framgå av planen. Om
kommunen inte skall vara huvudman skall det anges i detaljplanen.
kvartersmark, ex bostäder, handel, industri, idrottsanläggningar mm. Användningen skall
alltid anges.
vattenområden, ex båthamnar och friluftsbad.
genomförandetid. I detaljplanen skall alltid anges en genomförandetid. Tiden skall
bestämmas så att det ﬁnns rimliga möjligheter att genomföra planen och tiden skall vara
minst fem och högst femton år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla
tills den ändras eller upphävs.

Processen för att ta fram planen inleds med ett planbesked där kommunstyrelsens plan,mark- och exploateringsutskott avgör om man är beredd att lämplighetspröva projektet genom
planläggning samt om det ska ske genom standard eller utökat planförfarande.

Standardförfarande
Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget
vara förenligt med översiktsplanen. Efter ett positivt planbesked med standardförfarande tas
det första planförslaget fram och samråds med berörda aktörer. Efter samrådet revideras
handlingarna för att sedan vara tillgängligt för granskning under två veckor. Efter eventuella
slutliga revideringar antas planen av kommunstyrelsen. Planen vinner laga kraft om den inte
överklagats inom tre veckor från att antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla.
Ett eventuellt överklagande hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Utökat förfarande
Utökat förfarande kan tillämpas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen.
Efter ett positivt planbesked med utökat förfarande tas det första planförslaget fram och
samråds med berörda aktörer. Efter samrådet, som ska pågå i minst tre veckor, revideras
handlingarna för att sedan vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor. Efter
eventuella slutliga revideringar antas planen av kommunfullmäktige. Planen vinner laga kraft
om den inte överklagats inom tre veckor från att antagandebeslutet anslagits på kommunens
anslagstavla. Ett eventuellt överklagande hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Planberedskap
De detaljplaner som vunnit laga kraft men som ännu inte genomförts utgör tillsammans det
som kallas kommunens planberedskap. En viktig förutsättning för ett aktivt och långsiktigt
bostadsbyggande är att kommunen har en god planberedskap. Det innebär att det ﬁnns
färdigplanerad mark som medger olika typer av boende i olika typer av områden. En god
planberedskap gör att kommunen medvetet kan styra orters utbyggnad och ha framförhållning
i kontakten med exploatörer och bostadsbolag.
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I tabell 3 på sida 17 visas en sammanställning av Enköpings planberedskap. Utöver antal
lägenheter i laga-kraft-vunna detaljplaner har även antalet lägenheter i pågående program
och detaljplaner inkluderats för att få en bild av de kommande årens beredskap. I tabellen
redovisas de bostadsområden som pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Enköpings
tätort samt övriga pågående projekt som inte har sitt ursprung i FÖP:en. I denna grupp
återfinns en stor del förtätningsprojekt.
De slutsatser man kan dra om planberedskapen är att det just nu finns färdiga byggrätter för
2 916 lägenheter i kommunen. En del av dessa bostadsprojekt byggs för närvarande. Inom de
kommande fem åren adderas cirka 870 byggrätter till i takt med att pågående detaljplaner blir
färdiga. Det ger kommunen en god planberedskap för de kommande åren med möjliggörande
av cirka 3 700 nya lägenheter. I ett längre perspektiv kan de kvarvarande utpekade områdena
i FÖP:en gå in i nästa skede och detaljplaneläggas. Utifrån den grova uppskattningen av
antal lägenheter som gjordes i FÖP:en finns max 4 500 lägenheter kvar att planlägga.
Den fördjupade översiktsplanen för Enköpings kommun avses även uppdateras inom de
kommande åren varvid områden kan omprövas och kompletteras med nya.

MARKINNEHAV OCH MARKSTRATEGI
Mark utgör ett ytterligare verktyg för att påverka bostadsmarknaden och bostadsbyggandet.
Mark är en resurs som många vill ha del av och tillgången på mark är på många sätt en
grundläggande förutsättning för samhällsutveckling, samtidigt som marken och dess förmåga
att ge avkastning ofta utgör basen i den enskildes näringsverksamhet. I Sverige ﬁnns relativt
god tillgång till mark om man ser till hela landets yta, men inom tätbebyggda områden råder
ofta konkurrens om marken och då är det viktigt med avvägningar mellan olika intressen innan
beslut fattas rörande framtida markanvändning. Det ﬁnns också anledning för kommunen att i
förväg fundera på vilken inriktning eller strategi som ska tillämpas för att kunna nå dit man vill
med planering och genomförande av planer.
Kommunens markinnehav är idag starkt koncentrerat till områden i direkt anslutning till
kommunens tätorter. Endast ett fåtal mindre områden på landsbygden är i kommunens ägo.
Markinnehavet är fördelat enligt följande kategorier:

Marktyp

Yta (ha)

Detaljplanelagd mark

1034

-

Obebyggd tomtmark

40

-

Utredningsområde i FÖP

45

-

Övrig mark

949

Råmark

275

Övrig mark

1173

Totalt:

2469

Tabell 2. Enköping kommuns markinnehav.
Övrig detaljplanelagd mark = park- och gatumark, tomtmark etc.
Råmark = utvecklingsområde i FÖP som inte är detaljplanelagd.
Övrig mark= exempelvis jord- och skogsmark.
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Område

Haga, norra och södra
Vappa gärde, södra
Vappa gärde, östra
Vappa gärde, västra
Hovdesta
Ullunda
Nynäs
Gamla Nynäs
Båsbovreten
Kyrkohedens fiskevatten
Pegasus
Åkersberg
Södra Gånsta
Haga Tegelbruk
Norra Galgvreten
Tallbacksvägen
Norra Åkersberg
(Klondyke)
Dr. Westerlunds gata
Fannakorset
Annelund
Bahco
Hovslagaren
Gymnastikhuset
och kv. Läkaren
Lindbergs motor
Mejerigatan
Haga äng
Bredsand
Bredsand-Skogsbo
Storskogen
Fältskären
Ekudden
Varghällar
Östra Skälby
Stadshotellet
Skolsta
Sadelmakaren
Husberg
Grillbyängen
Salnecke
Fjärdhundra
Uppmyrby
Ekolsunds slott
Summa

Antal lgh utpekat
i FÖP

Planberedskap:
Antal lgh i
färdig detaljplan

min

max

350
300
300
250
50
450
150
30
50
200
20
300
0
0
0
0

500
600
550
600
100
900
250
40
150
400
50
550
100
150
100
150

0

100

0
0
0
0
-

400
80
200
450
-

-

-

27

-

-

64

0
0
2 450

5
5
6 430

Tillkommande
planberedskap inom 5 år:
Antal lgh i pågående
detaljplan/program
30

35-40
670
290

20-50
300
40

80-100
15
150
750
50

70
12
150
10
300
100
20

50
22
144
70
120
20
90
12
50
2 916

870

Tabell 3. Enköping kommuns planberedskap. Gråmarkerade områden = ej påbörjad planläggning.
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Det kan vara aktuellt för kommunen att diskutera förvärv av många olika typer av mark, såväl
jordbruksmark och skog som bebyggda fastigheter. Marken kan kategoriseras dels utifrån
det tänkta användningsområdet och dels utifrån tidsaspekten och dess förädlingsvärde vid
tidpunkten för förvärvet.
Ju tidigare i förädlingskedjan som ett förvärv görs, desto lägre är vanligen prisnivån och
utvecklingspotentialen är dessutom som störst. Samtidigt ställer det krav på att aktivt
driva utvecklingen framåt och under tiden se till att den pågående markanvändningen ger
tillfredställande ekonomisk avkastning, t ex genom arrenden och skogsbruk. Intäkterna från
förädlingen ligger då längre fram i tiden jämfört med mark som redan är planlagd.

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH EXPLOATERING
Kommunens riktlinjer för markanvisning och exploatering är antagna under 2015. Riktlinjerna
syftar till att beskriva kommunens arbetssätt och hur man kan och vill samarbeta med
externa aktörer på marknaden. Dokumentet ska ge aktörerna information om vilka
förväntningar kommunen har på samarbetet och på vilka olika sätt det är möjligt att tilldelas en
markanvisning i Enköpings kommun. Markanvisning är ett viktigt verktyg för kommunen för att
kunna möjliggöra en bredd bland aktörerna, prioritera bland projekt och styra dessa i tid och
inriktning.

RIKTLINJER FÖR HUVUDMANNASKAP
Kommuens riktlinjer för huvudmannaskap är antagna under 2014. Riktlinjerna beskriver
kommunens hållning när det gäller utbyggnad, drift- och underhåll av gator, VA-anläggningar,
grönytor och andra gemensamma anordningar. Riktlinjerna slår fast i vilka situationer som
kommunen bör ha det samlade ansvaret (huvudmannaskapet) och när det är lämpligt att
enskilda fastighetsägare ansvarar för de gemensamma anordningarna. Riktlinjerna ska bidra
till ett eﬀektivt genomförande av detaljplaner och därmed underlätta för ﬂer bostäder.

DET ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSBOLAGET
För många kommuner utgör det allmännyttiga bostadsbolaget ett viktigt verktyg i
bostadsförsörjningen både genom att företaget tar stort socialt ansvar men också för
samhällsutvecklingen då de kan driva bostadsbyggandet. Allmännyttiga bostadsbolag i
Sverige ska helt eller till större delen ägas av kommunen och verksamheten ska bedrivas
enligt aﬀärsmässiga principer. Att bygga bra bostäder till rimliga priser för alla, oavsett
inkomstgrupp eller samhällsklass är allmännyttans ursprungliga och mest grundläggande
uppgift.
AB Enköpings hyresbostäder (EHB) är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget ägs
av Enköpings kommun och regleras genom så kallade ägardirektiv. I ägardirektivet står bland
annat att EHB ska medverka aktivt i utvecklingen av Enköpings kommun genom att:

•
•

•
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bidra till att stärka kommunens utveckling genom att vara ett aktivt fastighetsbolag som
arbetar med köp, försäljning, nyproduktion och förädling av sitt fastighetsbestånd,
erbjuda hyresgästerna ett varierat utbud av bostäder i olika faser i livet.
Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvarstagande i allt arbete. Bolaget
ska arbeta aktivt för att motverka segregering och utanförskap. Detta ska ske i dialog och
nära samverkan med berörda kommunala organ och hyresgäster,
samverka med övriga bolag och nämnder, speciellt fördjupad samverkan med Social- och
Vård och omsorgsnämnden ska ske,

•
•
•
•
•

arbeta med att utveckla nya och förnya beﬁntliga bostadsområden, varvid ekologiskt uthålliga lösningar ska väljas och miljöaspekter ska beaktas,
med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna mark- och bostadsförsörjningsstrategin bidra till att nya lägenheter tillkommer i kommunen och att omvandling av
lägenheter kan behöva ske,
verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom kommunkoncernen,
bolaget ska hålla sig väl informerade om kommunens situation avseende bostadsbehov,
bostadsförmedling och sociala utmaningar,
bolagets sociala ansvar och etiska regler gäller även för underleverantörer.

För att styra bolaget finns en politiskt tillsatt styrelse. EHB har utifrån denna bolagsstruktur
tvådelade intressen för sin verksamhet. Dels ställer kommunen krav på verksamheten utifrån
de politiskt prioriterade behoven och önskemålen som finns genom bland annat ägardirektiven.
Dels ställer styrelsen krav på att bolaget ska vara en konkurrenskraftig bostadsaktör på
marknaden.
Idag äger EHB cirka 2 500 bostäder och cirka 50 lokaler. Bostadsbeståndet består av
lägenheter och radhus både i Enköpings stad och i kommunens kransorter.

VIKTEN AV INTEGRERAT ARBETE I KOMMUNENS NÄMNDER OCH
FÖRVALTNINGAR
Kommunens nämnder är viktiga i bostadsplaneringen och byggandet. Kommunstyrelsen
ansvarar för den fysiska planeringen och framtagandet av detaljplaner. Miljö- och
byggnadsnämnden ansvarar för förhandsbesked och bygglov under bostadsbyggandets
genomförandefas. Även tekniska nämnden spelar en viktig roll i genomförandet av
bostadsprojekt vid projektering och utbyggnad av den infrastruktur som behövs i nya områden.
Vid utveckling av befintliga och nya bostadsområden är det även viktigt att se över behov av
exempelvis skolor och idrottsanläggningar vilket skolnämnden respektive upplevelsenämnden
ansvarar över. Tillsammans behöver alla dessa steg vara samordnade och planeringsoch projekteringsprocesser ske genom nära samarbetet mellan förvaltningarna och
nämnderna. I Enköping har en omorganisation genomförts med just detta syfte: plan- och
utvecklingsavdelningen har tillsammans med tekniska förvaltningen gått ihop och skapat en
samhällsbyggnadsförvaltning.
För att säkerställa bostadsförsörjningen för kommunens alla invånare arbetar även andra
politiska nämnder med bostadsfrågorna. Socialnämnden svarar bland annat för arbetet med att
hitta bostäder för utsatta personer och att förebygga hemlöshet. Vård- och omsorgsnämnden
ansvarar för biståndsbedömda boendeformer för äldre och personer med funktionshinder.
Utbildningsnämnden har kunskap om ungdomars och studenters bostadsbehov och ansvarar
även för anvisning av bostäder till nyanlända.
I och med framtagandet av detta bostadsförsörjningsprogram har ett viktigt steg tagits för att
integrera bostadsförsörjningsfrågorna inom Enköpings kommun. Berörda förvaltningar och
nämnder har tack vare arbetet fått en bättre helhetsbild av frågorna och hur nya lösningar för
bostäder för alla i kommunen kan se ut. Framöver är det därför av största vikt att efterföljande
beslut i respektive nämnd utgår ifrån bostadsförsörjningsprogrammets analys av nuläge och
framtida behov samt att riktlinjerna för bostadsförsörjning efterlevs.
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Enköpings läge i Mälardalsregionen.

3. Nulägesbeskrivning
ENKÖPINGS LÄGE
Enköping ligger mitt i den expansiva Mälardalsregionen. Hela regionen och Enköping växer
och idag bor strax över 41 100 invånare i kommunen.
Enbart år 2014 flyttade 2 152 personer till kommunen. Det är både ”hemvändare” och nya
invånare som söker sig till Enköpings kommun. Majoriteten av inflyttarna är mellan 18 och 40
år. De väljer främst att bosätta sig i Enköpings stad eller på landsbygden. Boendefördelningen
mellan tätort och landsbygd är fortsatt densamma som för 25 år sedan, det vill säga att
ungefär en tredjedel av kommunbefolkningen bor på landsbygden och två tredjedelar i
tätorter.
Många pendlar idag till och från en bostad eller en arbetsplats i Enköping. År 2013 pendlade
7 760 personer från bostaden i Enköpings kommun till en arbetsplats i en annan kommun.
Motsvarande inpendling var 3 971 personer. År 1980 var motsvarande siffror cirka 2 900
personer som pendlade ut och cirka 1 100 personer som pendlade in till kommunen.
I och med regionförstoringen accepterar människor att pendla längre i tid och avstånd mellan
bostad och arbetsplats. Den utvecklingen förväntas fortsätta vilket ställer krav på en stark och
attraktiv arbetsmarknad med god tillgänglighet inom regionen. Vikten av att kommunikationer
och utbyggnad av infrastruktur går i takt med regionens expansion är tydlig.
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BEFOLKNINGSSTATISTIK OCH DEMOGRAFI
Sedan Enköpings kommun bildades genom en kommunsammanslagning har invånarantalet
ökat från 31 077 år 1968 till 41 163 år 2014. Vissa år under 70-, 80- och 90-talet minskade
folkmängden med några hundra personer varje år. Från 1999 har dock den årliga
befolkningsökningen varit positivt och legat mellan 70-570 nya invånare varje år. Under 2014
ökade befolkningen med drygt 500 personer, eller 1,25 procent.

Folkmängd Enköpings kommun 1968-2014
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Förhållandet mellan inﬂyttning och utﬂyttning har varierat under kommunens historia. Under
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ﬂyttningsnettot legat på mellan cirka +100 och +500.
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Befolkningsstruktur
Befolkningsstrukturen i Enköping speglar den nationella åldersfördelningen med undantag
för andelen 25-34-åringar. Den gruppen utgör i Enköping 10,1 procent av befolkningen och
för hela Sverige 12,6 procent av befolkningen. En av anledningarna till den lägre siﬀran för
kommunen är att många av Enköpings unga vuxna väljer att ﬂytta för att studera eller arbeta
på annan ort.
Fördelningen mellan kvinnor och män är jämn i kommunen. År 2014 bodde 20 475 kvinnor
och 20 688 män i kommunen. Medelåldern är 42,0 år.

Befolkningsstruktur
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Enköpings kommun

Sverige

Andra förutsättningar som kommunen delar med hela Sverige är att andelen äldre ökar
samtidigt som andelen i arbetsför ålder (18-64) minskar. Detta innebär att färre personer som
arbetar kommer behöva försörja fler som inte arbetar, det man brukar kalla försörjningskvot.
I Enköpings kommun har 14,1 procent av invånarna utländsk bakgrund, det vill säga är född i
annat land eller född i Sverige med båda föräldrarna är födda i ett annat land. Det är en lägre
andel än länet som ligger på 18,1 procent och Sverige på 20,1 procent.

BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND
I kommunen fanns år 2014 totalt 18 865 bostäder. Av dessa var 9 818 småhus (friliggande
villor, par- rad och kedjehus), 7 447 lägenheter i ﬂerbostadshus, 505 bostäder i övriga hus
(byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål) samt 1 095 specialbostäder (bostäder
för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder).
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Kalkylerat bostadsbestånd 1990-2012
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Av småhusen ägs majoriteten (94 procent) av privatpersoner. Flerbostadshusen har mer
varierade ägandeformer där de största är: allmännyttiga bostadsbolaget 2 106 lägenheter (28
procent), bostadsrättsföreningar 3 269 lägenheter (44 procent) och svenska aktiebolag 1 000
lägenheter (13 procent).
Bostadsbeståndets ålder varierar för småhus och flerbostadshus. Många småhus byggdes
innan 1930 och under perioden 1961-1990. Flest flerbostadshus tillkom under perioden 19511970. Den största delen av nyproduktionen de senaste åren har bestått av småhus.
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De vanligaste storlekarna på småhus är cirka 100-130 kvadratmeter men det ﬁnns även
ett antal (cirka 400 stycken) småhus som är större än 200 kvadratmeter. För lägenheter i
ﬂerbostadshus är normalstorleken mellan 50-80 kvadratmeter.
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Storlek på lägenheter i flerbostadshus

LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN
Enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät är Enköpings kommun en av landets kommuner
med bostadsbrist. En anledning till den utvecklingen är att byggandet inte har följt
befolkningsökningen. Sedan år 1990 fram till år 2014 har befolkningen i kommunen ökat med
cirka 6 300 invånare samtidigt som det har byggts cirka 3 250 bostäder under samma period.
Att det råder bostadsbrist i kommunen speglas i kötider för att få en lägenhet inom EHB där
vakansgraden är mycket liten. I snitt ﬁnns ett tiotal lediga lägenheter vilket ger en vakansgrad
på cirka 0,3 procent. EHB har 9 000 personer i kö varav 2 500-3 000 personer redan är
hyresgäster hos bolaget. Av de 9 000 personerna i kö är 2 500 personer under 28 år, en
åldersgrupp som får svårt att ta sig ut på bostadsmarknaden då betalningsmöjligheten är lägre
hos denna grupp. Antalet lediga lägenheter och personer i kö medför att det är mycket svårt
att få hyreslägenhet i Enköpings kommun. Utvecklingen har gått snabbt. För fyra år sedan var
kötiden cirka sex månader och idag är den 3-4 år. Har man specifika krav på läge och storlek
kan kötiden vara ännu längre.
Utöver kösystemet finns inom EHB ”Hemdirekt” för att snabbt hyra ut lägenheter som blivit
lediga i samband med till exempel avhysningar, dödsbon och byten. Kriteriet för att få en
sådan lägenhet är att man är registrerad i kön och anmäler intresse först av alla. I dessa fall
spelar köplats ingen roll. Sedan några år tillbaka har man även infört systemet att den som
skriver in sig i kön och bor hos EHB får tillgodoräkna sig tiden man bott som kötid. Det innebär
att den som akut behöver en annan lägenhet och har bott länge hos EHB hamnar först eller
högt upp i kön. Dock måste man aktivt ställa sig i kö och söka ny lägenhet.
På den privata marknaden är efterfrågan på centralt belägna lägenheter (1-3:or) stor och det
förekommer i de ﬂesta fall budgivningar. Centralt belägna villor är också efterfrågade. Villor
utanför centralorten och fritidhus är inte lika efterfrågade och tar därför längre tid att få sålda.
Under de senaste åren har bostadspriserna i kommunen ökat. I april 2015 var medelpriset
för en villa 2 350 000 kronor, en ökning på 300 000 kronor sedan år 2013. Prisutvecklingen
för en villa längre tillbaka, mellan åren 1993 och 2013, ligger på en ökning med +212
procent. Förändrade lånekrav försvårar för förstagångsköpare att sig ut på bostadsrätts- och
småhusmarknaden.

Läget på bostadsmarknaden utifrån olika gruppers behov
Bostadsbrist handlar ofta om brist på en viss upplåtelseform, ofta hyresrätter, vilket är
fallet i Enköpings kommun. Brist på hyresrätter drabbar de som inte har råd att köpa en
bostadsrätt som exempelvis ungdomar, studenter, ﬂyktingfamiljer och pensionärer. Nedan
redovisas bostadsförutsättningarna och nuläget för dessa grupper utifrån Boverkets
bostadsmarknadsenkät.
Äldre med behov av vårdinsatser
Denna kategori av äldre personer är genom en biståndsbeslut berättigade till boende med
vård i olika utsträckning. Typen av bostäder utgörs av omvårdnadsboende där man hyr
en egen lägenhet där det ﬁnns kök och delar på gemensamma ytor som till exempel kök,
matsal och dagrum/vardagsrum. Boendet är bemannat dygnet runt och personal bistår med
mat, tvätt, städ och personlig hygien efter behov. I kommunen ﬁnns idag 513 platser på
omvårdnadsboende utspridda på samtliga tätorter.
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Äldre i behov av tillgängliga ordinarie bostäder
Den absolut viktigaste förutsättningen för en fungerande vård- och omsorg i kommunen är
att det ﬁnns tillgång till vanliga lägenheter med hög tillgänglighet. För många blir skötseln
av och tillgängligheten i exempelvis en villa ett problem när man blir äldre. Att i dessa lägen
kunna sälja huset och ﬂytta till en mindre lägenhet, gärna i sin hemtrakt, är ett önskemål
som ofta kommer upp i dialoger om bostadsfrågor. Vård- och omsorgsförvaltningen ser
stora möjligheter i denna lösning då man med god hemvård och bostadsanpassning får en
fungerande vård i det ordinarie bostadsbeståndet.
EHB har inventerat sitt bestånd utifrån tillgänglighet, dock inte lägenheterna utan de
gemensamma utrymmena. Tankar finns på att förädla materialet till en tillgänglighetsmarkering
för den sökande. Då kan man själv medvetet söka en tillgänglig lägenhet och undvika de
andra. Det finns idag ingen förtur till tillgängliga lägenheter utifrån behov. Däremot finns
servicen att den som aktiverar sig i kön och bor hos EHB får tillgodoräkna sig tiden man
bott som kötid. Det innebär att den som akut behöver en annan lägenhet utifrån till exempel
tillgänglighetsanpassning och har bott länge hos EHB hamnar först eller högt upp i kön. Dock
måste den boende aktivt ställa dig i kö och söka ny lägenhet.
Ett koncept som finns idag är seniorboenden som är lägenheter med åldersgräns. Här
behövs inget biståndsbeslut för att få en lägenhet utan det är kösystem som gäller. I en sådan
lägenhet kan de boende tilldelas trygghetslarm och hemtjänst utifrån förändrade behov.
I många fall uppskattar hyresgästerna även det sociala liv som finns i de gemensamma
utrymmena i ett seniorbostadshus. I Enköping är det vanligt att seniorbostäder ligger i
anslutning till ett omvårdnadsboende vilket ger fler fördelar då de boende kan ta del av
aktiviteter och äta på en gemensam restaurang. Exempel på detta är Ljunggården och
Kryddgården. Seniorbostäder finns traditionellt inom det kommunala bostadsbeståndet men
ett antal privata seniorbostäder i form av bostadsrätter finns också eller är på väg att byggas.
Konceptet Bovieran är ett sådant exempel.
Ett annat koncept för tillgängliga ordinarie bostäder är trygghetsboenden. De påminner
mycket om ett seniorboende i aspekten att det är ett ordinarie boende med åldersgräns.
Den enskilda hyresgästen söker aktivt sin egen bostad. Enligt de vanligaste definitionerna
innehåller sedan ett trygghetsboende även en gemensamhetslokal för aktivitet och måltider
samt en trygghetsvärd som bemannar boendet under ett antal timmar varje dag. Denna
person utför inga vårdinsatser utan har en social roll, det kan handla om att anordna aktiviteter
som danskvällar, gymnastik och matlagning eller bara stanna till och prata med en boende i
trapphuset.
Trygghetsboenden anses fylla funktionen som en social trygghet och minska ensamhet
hos äldre. I många fall kan man som äldre vilja flytta till mindre lägenhet och bo tillsammans
med andra i gemenskap. De som inte är i behov av vårdinsatser platsar inte på ett
omvårdnadsboende utan där kan ett trygghetsboende istället fylla funktionen på ett bra sätt.
LSS-bostäder
LSS-bostäder får sin förkortning från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lagen reglerar insatser för särskilt stöd och service åt personer med varaktiga fysiska eller
psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.
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Insatserna för dessa personer kan bestå i personlig assistans, ledsagarservice samt daglig
verksamhet och boende för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig.
I Enköpings stad finns 127 LSS-bostäder (korttidsboende, avlastningsboende och
gruppboenden/trapphusboende).
Ungdomar och studenter
För gruppen unga och studerande är bostadsmarknaden i Enköping svårnådd. Detta på
grund av att det både råder brist på små billiga lägenheter och öronmärkta student och
ungdomsbostäder. För att ta steget ut på bostadsmarknaden och få sitt första egna boende
krävs dessutom i många lägen en borgenär då hyresvärdar inte accepterar visstidsanställning
eller studiebidrag som långsiktigt inkomstkälla.
De som vill studera vidare vid något av universiteten eller högskolorna i Mälardalen möts av
en mycket ansträngd bostadsmarknad. För att få ett studentrum i korridor i Uppsala krävs i
många fall lika många ködagar som utbildningen i slutändan utgör. Andrahandsmarknaden och
sambolösningar är ibland lösningen för Enköpingsstudenterna. Många väljer även att bo kvar
i kommunen och pendla till studier i Uppsala, Västerås eller Stockholm under utbildningens
första år.
Eftergymnasiala utbildningar i Enköpings kommun utgörs av 120 studenter på yrkeshögskolan
där särskilt trädgårdsmästarprogrammet drar till sig många sökande varje år. Samtidigt finns 2
500 sökande under 28 år i EHB:s bostadskö.
Speciella studentbostäder har ofta krav på att den sökande är antagen eller inskriven på en
eftergymnasial utbildning och man har sedan rätt att bo kvar så länge man studerar. För att
bygga studentbostäder gäller generellt lite lättare byggregler. Andra krav ställs på ytor, buller,
parkering etc. vilket kan ge aningen billigare bostäder. Det optimala läget för att hålla ner
kostnaderna ytterligare är bygga om befintliga lokaler till studentbostäder. I Enköping finns idag
inga studentbostäder.
Ungdomsbostäder har jämfört med studentbostäderna endast en åldersgräns. I Enköping
är det idag EHB som erbjuder ungdomslägenheter för ungdomar under 28 år. Inget
avflyttningskrav gäller då den boende fyller 28.
Inom EHB:s bostadsbestånd finns 26 ungdomslägenheter i kvarteret Krukmakaren och 16 på
Rombergsgatan. Dessa lägenheter har byggts om inom befintliga lokaler och har en hyra på
mellan 3 224-6 900 kr per månad. Totalt rör det sig om 32 stycken 1:or och 10 stycken 2:or
på 25,8-60 kvm. När dessa, kommunens första ungdomslägenheter, släpptes söktes varje
lägenhet av i snitt 100 personer.
Asylboende
För den som kommer som ﬂykting till Sverige är Migrationsverket den första instans som
säkerställer bostadssituationen. Migrationsverket erbjuder den asylsökande boende och
pengar till mat under hela tiden de väntar på besked i asylärendet. Migrationsverket försöker
i första hand erbjuda asylsökande ordinarie lägenheter som bostad. Boendet behöver inte
upphandlas utan avtal kan slutas direkt med intresserade fastighetsägare. Dessa lägenheter
räcker dock inte alltid till och Migrationsverket sluter därför ramavtal med andra aktörer för
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att snabbt kunna få tillstånd tillfälliga bostäder. I många fall ﬁnns denna typ av bostäder i
vandrarhem, stugbyar och på andra liknande anläggningar. I Enköpings kommun ﬁnns i
dagsläget ett till två asylboenden.
Om en asylsökande beviljas uppehållstillstånd är det Sveriges kommuner och landsting
(SKL) och Arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta med integrationen in i det
svenska samhället. Om en asylsökande får avslag på sin ansökan är det Migrationsverkets
uppgift att se till att personen lämnar Sverige. Idag får alla flyktingar från Syrien automatiskt
uppehållstillstånd så länge de kan bevisa sin nationalitet. Sådana regler anpassas efter läget i
krigsdrabbade områden.
Nyanlända
När en ﬂykting fått tillstånd att stanna i Sverige övergår de benämningsmässigt från att
vara asylsökande till att vara nyanländ. Länsstyrelserna ansvarar för förhandlingarna med
kommunerna om bosättning av nyanlända och staten betalar sedan ut en ersättning till
kommunen. Enköping tog 2012 emot 56 nyanlända personer, 2013 var motsvarande siﬀra
133 personer och 2014 var siﬀran 184 personer. År 2014 och 2015 fattade kommunfullmäktige
beslut om att Enköpings kommun årligen ska ta emot 50 nyanlända. Tidigare var den siﬀran
35 per år.
För den nyanlända finns sedan två sätt att skaffa ett boende. Man kan få en anvisad
bostad genom kommunen, denna grupp bosättare kallas ABOS. Praktiskt går det till så att
kommunens integrationsenhet förmedlar lägenheter inom EHB:s bostadsbestånd. Under 2013
anvisades 16 bostäder och under 2014 anvisades 15 bostäder. Den andra typen av bosättare
kallas egenbosättare eller EBOS. De personerna hittar boende helt på egen hand. För båda
tillvägagångssätten står Arbetsförmedlingen för det ekonomiska biståndet i form av så kallat
etableringsstöd, vilket de tillhandahåller under två år. Efter det har en del etablerat sig på
arbetsmarknaden och blivit självförsörjande och en del ansöker om ekonomiskt bistånd hos
socialförvaltningen. Under 2014 fick 67 personer en anvisad bostad medan resterande 117
personer hittade en bostad på egenhand.
De nyanlända som flyttar till kommunen själva och inte via Migrationsverket (EBOS) har ofta,
till följd av bostadsbristen, svårt att få egna lägenheter. Svårigheterna med att få bostad bidrar
till att många tvingas flytta in hos släktingar och vänner, vilket resulterar i att flera familjer bor
tillsammans i en liten lägenhet. I vissa fall blir trångboddheten ett så stort problem att familjer
vänder sig till socialförvaltningen för att få ett eget boende. Socialförvaltningens uppdrag
enligt Socialtjänstlagen är att så långt det är möjligt hjälpa individer och familjer som av
olika skäl inte själva kan få en bostad. Detta är en stor utmaning utifrån en mycket ansträngd
bostadsmarknad i kommunen.
Utöver nyanlända kommer det cirka 1 900 kvotflyktingar till Sverige varje år. Det är en process
som sköts genom migrationsverket och internationellt samarbete med FN. Till Enköping är
antalet litet och det var ett par år sedan kommunen senast tog emot några kvotflyktingar.
Anledningen till detta är att det inte funnits några tillgängliga bostäder i kommunen.
Ensamkommande ﬂyktingbarn
Migrationsverket skriver även avtal med Sveriges kommuner om mottagande av
ensamkommande asylsökande barn. Länsstyrelsen förhandlar om antal platser i varje
kommun. Kommunerna ansvarar därefter för att erbjuda bostäder för barnen och för deras
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omvårdnad. Enköpings kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om ett
mottagande av ensamkommande ﬂyktingbarn. Mottagandet ställer krav om olika typer av
boendeformer så som familjehem, boende på HVB- hem samt lägenheter för utﬂytt efter
gymnasiet. Det är Socialförvaltningen som är ansvarig för handläggning och uppföljning av de
ensamkommande ﬂyktingbarn som kommer till kommunen. År 2014 tog kommunen emot cirka
87 ensamkommande ﬂyktingbarn.
Grupper med bostadssociala behov
I samhället ﬁnns grupper som har svårt att få och behålla ett ordinarie boende utifrån sociala,
psykiska och/eller missbruksproblem. För att säkerställa dessa personers bostadssituation och
motverka hemlöshet ﬁnns inom socialförvaltningen ett 90-tal så kallade sociala kontrakt där
socialförvaltningen hyr lägenheterna av EHB och skriver kontrakt med hyresgästen.
Grundprincipen för att få ett socialt kontrakt är att en person är i behov av insatser, ekonomiska
eller sociala, för att kunna få en lägenhet eller behålla boendet. Lägenheten ses inte som en
långsiktig lösning utan när behovet av insats är tillgodosett avslutas insatsen och kontraktet
med EHB kan förhoppningsvis övergå på personen.
För de grupper som inte är redo att få ett socialt kontrakt eller komma ut på den ordinarie
bostadsmarknaden finns andra bostadslösningar inom socialförvaltningens ansvarsområde.
Idag finns två stödboenden i kommunen varav åtta lägenheter på Gröngarn och sex
lägenheter på Skyttegatan. Stödboendena riktar sig till personer med missbruks- och
beroendeproblematik.
För våldsutsatta grupper behövs skyddade boenden med så kallat yttre skalskydd. Det kan
innebära särskilda krav på lås och larm, utformning av gemensamma ytor i flerbostadshus
till exempel trapphus och tvättstugor, insyn med mera. I Enköpings kommun finns inget
eget skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Socialnämnden har dock fattat beslut om
att hyra fyra lägenheter via EHB för denna målgrupp från och med år 2015. Det kommer,
trots hyreskostnader, innebära en besparing och effektivisering för kommunen när man kan
tillhandahålla denna typ av bostad själv. Det finns även situationer när ett boende i den egna
kommunen inte är möjlig på grund av hotbilden, då finns bra nationell samverkan med bland
annat polisen för att hitta nya hem för våldsutsatta.
Kvinnojouren Gertrud är en ideell förening med cirka 20 aktiva medlemmar och en
heltidsanställd. Kvinnojouren hjälper fysiskt, psykiskt och/eller ekonomiskt misshandlade
kvinnor med stödsamtal, kontakt med myndigheter samt skyddat boende. I jourens skyddade
boende finns som mest plats för tre kvinnor åt gången, ofta har dessa kvinnor även med sig
barn. År 2013 hjälpte kvinnojouren Gertrud 10 kvinnor och nio barn med skyddat boende.
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
En hemlös person är den som saknar egen eller hyrd bostad och som inte bor stadigvarande
inneboende utan är hänvisad till tillfälliga boendealternativ, som härberge eller till en tillvaro
som uteliggare. I kommunen ﬁnns det cirka 20 stadigvarande hemlösa personer. Ofta lider
de både av psykiska problem och missbruk samtidigt som de kan känna en misstro mot
myndigheter. Under det senaste året har socialförvaltningen även uppmärksammat ett antal
utländska medborgare utan bostad i kommunen.
I Enköping finns sedan en tid tillbaka ett härbärge - ”RIA - hela människan” som drivs av en
förening genom bland annat föreningsbidrag från kommunen och EHB. RIA:s härbärge har
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funnits sedan år 1999 och har nio platser fördelade på tre rum. En anställd och en volontär
finns alltid på plats på nätterna. Sedan härbärgets start har det i genomsnitt sovit ungefär sju
personer på härbärget, sedan ungefär ett år tillbaka är dock härbärget fullt och man tvingas
säga nej till hemlösa.
Den största anledningen till det ökade antalet i behov av att sova på härbärget är den rådande
bostadsbristen. Fler blir även kvar på härbärget under en längre tid på grund av att det är svårt
att få en egen bostad.
På härbärget ser man att ett ökat antal unga nyanlända, som till en början bott hos familj eller
vänner för att sedan ha bli hemlösa, söker sig till härbärget. En annan trend är en växande
grupp äldre missbrukare som söker sig till härbärget.
Kommunen har ingen framtagen strategi eller handlingsplan för hur arbetet med hemlöshet
och utanförskap på bostadsmarknaden ska hanteras. Diskussioner om att ta fram ett
bostadssocialt handlingsprogram har förts i socialnämnden. Framtagandet bör involvera flera
förvaltningar och EHB.
Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av Enköpings största arbetsgivare och har ﬂera verksamheter i
kommunen, bland annat oﬃcersutbildningen. Sedan reformerna inom det svenska försvaret
då den allmänna värnplikten avskaﬀades utgörs personalen av kontraktsanställda. Det har
även fått till följd att logimentslösningar för boende avskaﬀas och de anställda bor utanför
regementsområdet. Det ställer krav på bostadsmarknaden i Enköping.
Enköpings regemente har idag 500 heltidsanställda och ungefär 100 deltidsanställda.
Maxtiden för en anställd inom försvaret är åtta år men vanligen stannar de anställda i cirka tre
år. Under den tiden är försvarsmakten skyldig att hjälpa de heltidsanställda med bostäder.
För att förmedla bostäder åt försvarsmaktens personal finns MHS-Bostäder, en statligt ägd
bolagsstiftelse. MHS-Bostäder har ett antal egna fastigheter med nästan 500 lägenheter samt
lokaler för affärer, kontor, förskola, hunddagis med mera runt om i Sverige.
Inom bostadsförmedlingen erbjuder MHS-bostäder även så kallat soldatboende. Det är
hyreslägenheter på cirka 20–70 kvm i områden som ligger i närheten av Försvarsmaktens
anläggningar. I Enköping finns soldatboende på Västerviksgatan (tre lägenheter) och på
Stadsterassen (15 lägenheter). I dagsläget byggs 55 lägenheter på Linbanegatan och
ytterligare 15 på Stadsterassen 2.
Tidigare har försvarsmakten hyrt lägenheter genom EHB genom så kallad blockhyrning. Dessa
har tagits över av stiftelsen MHS-bostäder. Idag finns 55 sådana lägenheter i Romberga, 32
lägenheter på Regementsgatan och 12 nya är på gång på Regementsgatan.
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Foto: Enköpings kommun

4. Framtida behov
OMVÄRLDSFAKTORER, PROGNOSER OCH TRENDER
Regional befolkningsframskrivning och ökad bostadsbrist
Enköping är en del av Mälardalsregionen och tar del av den positiva tillväxt och kraft som
ﬁnns i regionen. Samtidigt delar kommunen regionens problem med ökad bostadsbrist.
Befolkningsökningen och bostadsbyggandet har under de senaste decennierna inte vuxit i
samma takt, vilket resulterat i en ansträngd regional bostadsmarknad.
Inflyttningen till regionen är hög och enligt nya regionala befolkningsframskrivningar ska
Uppsala län (som år 2009 hade 331 898 invånare) till år 2050 vuxit med ”ett Eskilstuna”.
Länet har då enligt prognosen mellan 380 000 och 425 000 invånare. Detta ställer stora
krav på bostadsmarknaden. Uppsala och Stockholm har redan idag stora problem med
bostadsbrist, hur stor del av detta som kommer spilla över på Enköping är svårt att veta men
att det regionala sambandet kommer påverka kommunen är tydligt. Enligt den regionala
utvecklingsstrategin för Uppsala län (Uppländsk drivkraft 3.0) behövs 5 000 nya bostäder per
år fram till 2018 för att bygga bort bostadsbristen i länet.

Befolkningsprognos
En aktuell och hela tiden reviderad befolkningsprognos är ett viktigt underlag i arbetet
med bostadsförsörjning, så väl som i planeringen av kommunal verksamhet som vård och
utbildning.
Enköpings kommun tar varje år fram en ny befolkningsprognos för hela kommunen. Prognosen
baserar sig på antaganden om antalet födda och döda, inflyttning och utflyttning samt planerat
bostadsbyggande.
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Inflyttning och utflyttning är de viktigaste faktorerna för en ökande eller minskande befolkning.
Antalet barn som föds och personer som avlider är relativt stabila parametrar och inte
påverkningsbara.
Den nuvarande befolkningsprognosen är från 2015 och redovisar den prognostiserade
befolkningen för perioden 2016-2025. Enligt prognosen kommer Enköpings kommuns
befolkning öka med cirka 6 900 invånare och 16,7 procent fram till 2025, från 41 163 personer
år 2014 till 48 000 invånare år 2025. Den största ökningen tros ske under perioden 2018-2019
då många stora planprojekt beräknas generera nya bostäder och därmed en högre inflyttning.
Runt 1990 föddes stora barnkullar. Dessa barn kommer att få egna barn under
prognosperioden. Det ger en ökning av barn i förskole-och grundskoleålder. Samtidigt
beräknas antalet barn i gymnasieålder minska under prognosåren. Det ställer krav på
kommunen, då behovet av förskole- och skolplatser kan komma att öka.
Antalet invånare i arbetsför ålder (20-64 år) beräknas öka i stabil takt. Antalet äldre (65+)
beräknas däremot öka fortare. År 2025 beräknas de vara cirka 20 procent fler än i dag. Med
andra ord ökar försörjningskvoten. Befolkningsökningen bland äldre kommer att innebära
utmaningar för sjukvård och äldrevård i kommunen.

Trend med ökad inﬂyttning
I nuvarande prognos har antagandena om andel inﬂyttare justerats upp jämfört med tidigare
prognoser. Trenden är att antalet inﬂyttare ökat mer än tidigare prognoser trott. Vad den
ökade inﬂyttningen under de senaste åren beror på utöver att kommunen har ett aktivt
bostadsbyggande är svårt att beskriva i detalj. Det ﬁnns många studier som pekar på olika
faktorer som är viktiga när en person väljer att ﬂytta.
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Under de senaste årtiondena har tillväxtfrågor präglat den politiska diskussionen, både
internationellt, nationellt och på kommunal nivå. Att locka till sig arbetskraft och invånare har
lett till en större konkurrens mellan kommuner. Många kommuner arbetar aktivt med att ta
fram ”sitt varumärke” och marknadsföra kommunen som en god arbets- och bostadsort.
”De målgrupper man ofta riktar sig mot är barnfamiljer eller entreprenörer vilka är grupper som
förknippas med tillväxt. Forskning om migration visar dock att det främst är unga och personer
med svag koppling till arbetsmarknaden som är mest benägna att flytta.”1
Forskning pekar istället på att det är familjebildandet som har störst inverkan på viljan att
flytta. Gifta par och barnfamiljer är mycket mindre benägna att flytta än andra. I valet av ny
bostadkommun spelar tidigare kopplingar till platsen större roll än marknadsföring.2 Den faktor
som tros ha enskilt störst påverkan är tidigare bosättning på platsen.
Enligt professor Thomas Niedomysl (Lunds universitet) flyttar vi ogärna till platser vi inte vet
något om. ”Vad som gör en kommun attraktiv att flytta till beror på livsfasen. Barnfamiljer och
unga par värderar kvaliteten på skolor och fritidsaktiviteter. Äldre värderar närhet till släkt och
vänner. Goda kommunikationer och huspriser är andra faktorer som självfallet väger in.”
Vad innebär nya invånare för kommunen?
En plats eller regions storlek i befolkning har stor betydelse för dess tillväxt.3 Större
befolkningsunderlag skapar högre lönesummor, större marknad och ﬂer företag. Det leder i
sin tur till ökade valmöjligheter för individen och även enklare matchning mellan arbetskraft
och företag. Fler människor ger större underlag och efterfrågan på utbildning vilket ökar
kompetensen hos arbetskraften. Detta är positivt för samhällsutvecklingen i stort.
För den kommunala ekonomin innebär nya invånare mer skatteintäkter och även bidrag
genom det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Skatteintäkter är den inkomstkälla som
oftast nämns när befolkningsförändringar diskuteras ur ett kommunalekonomiskt perspektiv.
Det system som har störst påverkan på hur kommunernas intäkter och kostnader påverkas av
ändrat invånarantal är det kommunalekonomiska utjämningssystemet som syftar till att skapa
likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets kommuner. Utifrån Enköpings kommuns
förutsättningar gav utjämningssystemet år 2012 en genomsnittlig intäkt på 35 000 kronor
per nya invånare. Utjämningssystemet tar även hänsyn till hur fort en kommun växer. En
befolkningsökning på i snitt 1,2 procent under fem år med en ökning på 1,2 procent under det
senaste året ger ökat bidrag. År 2014 låg Enköpings befolkningsökning över 1,2 procent vilket
innebär att bidragen till kommunen kan komma att öka tidigast 2017 om befolkningstillväxten
håller i sig. Det skulle innebära ytterligare 42 000 kronor per inflyttad invånare utöver 1,2
procentgränsen.
Nya invånare i kommunen innebär dock inte bara ökade intäkter utan också ökade kostnader.
Det som avgör om en ny invånare ger ett positivt inkomstnetto för kommunen är hur stora
marginalkostnaderna är. Kostnadsskillnaderna är stora beroende på de inflyttades ålder och
behov. Fler invånare ställer dessutom krav på utbyggnad av exempelvis infrastruktur, skolor
och särskilda boenden vilket medför ökade kostnader för kommunen.
1
2
3

Flyttning och pendling i Sverige, SOU 2007:35
Kommun till salu! M Länström. Göteborgs Universitet (2010)
En ny ekonomisk geografi., Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län,
Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län (2012)
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FRAMTIDA BEHOV FÖR OLIKA GRUPPER
Äldre med behov av vårdinsatser
De nyaste tillskotten av omvårdnadsboende är på Gröngarn och i Åkersberg. Tillsammans
har de projekten med 108 nya platser tillfälligt avlastat behoven som funnits de senaste åren.
Bedömningen är dock att behovet av ﬂer platser inom omvårdnadsboenden kommer öka i takt
med att den äldre befolkningen ökar.
En framtida satsning på trygghetsboenden i kommunen skulle kunna bidra till ett minskat
behov av omvårdnadsboenden i kommunen.
Äldre i behov av tillgängliga ordinarie bostäder
I analysen av läget på bostadsmarknaden för äldre framgår det att det är behovet av
tillgängliga och trygga ordinära boenden som är dominerande i Enköpings kommun.
Utifrån förutsättningen att ett trygghetsboende ofta överbryggar glappet mellan vanligt boende
och det särskilda boendet finns sambandet att behovet av särskilt boende kan skjutas upp
eller undvikas helt om man som äldre flyttar till ett trygghetsboende. En studie visar att
sannolikheten för flyttning till särskilt boende är mer än dubbelt så hög för äldre som bor
hemma i vanligt boende än för äldre som bor i trygghetsboende eller seniorboende.
Behovet finns därför för kommunen att arbeta vidare med koncept för trygghetsboenden och
möjliggöra för intresserade aktörer att bygga denna typ av bostäder.
En önskvärd utveckling vore även att EHB utvecklar sitt arbete med tillgängliga lägenheter
genom att till exempel utveckla en söktjänst så att det tydligt framgår vilka lägenheter som är
tillgängliga.
LSS-bostäder
Behovet av LSS-platser inventeras årligen. Kommunen bedömer utifrån fall till fall vilken
boendeform som kan vara lämplig på lång sikt. Antalet platser på korttidsboenden,
avlastningsboenden anses tillräckligt i dagsläget.
När det uppkommer behov av nya LSS-boenden byggs dessa antingen i form av
gruppboenden eller trapphusboenden. Att integrera dessa bostäder i befintligt
bostadsbestånd är ett lagkrav. Lokaliseringsmässigt är det inte alltid lyckat att bygga bostäder
för funktionshindrade i socioekonomiskt svaga områden. På andra sidan skalan kan bostäder
för funktionshindrade i socioekonomiskt starka områden mötas av starka protester.
Liksom när det gäller boende till äldre är behovet för LSS även ordinära
tillgänglighetsanpassade lägenheter i trygga och centrala delar av kommunen.
Ungdomar och studenter
Det ﬁnns ett identiﬁerat behov av ﬂer bostäder för ungdomar och studenter. Kommunen
bör aktivt arbeta vidare med att tillgodose behovet och bland annat utreda fördelarna
och möjligheterna med att bygga studentlägenheter. Ett fåtal studentlägenheter kommer
omvandlas inom EHBs bestånd de kommande åren. Erfarenheter ifrån detta projekt kan ge
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kommunen en tydligare bild av behov och lämpliga lösningar. En medvetenhet bör ﬁnnas inom
organisationen så att lämpliga kommunala lokaler som frigörs utvärderas utifrån möjligheterna
för omvandling till ungdoms- eller studentlägenheter.
Att få till lösningar med privata hyresvärdar som erbjuder ungdoms- eller studentlägenheter
skulle vara ett bra komplement till bostadsmarknaden för unga.
Nyanlända
Till följd av oroligheter runt om i världen och en ökad ström av asylsökande kommer
det även i framtiden att ﬁnnas stora behov av bostäder till de nyanlända som placeras i
kommunen. Kommunen har identiﬁerat ett behov av ett tydligare samarbete gällande frågor
som rör nyanlända varpå en styrgrupp med representanter från social-, utbildnings- och
skolförvaltningen har bildats. Detta är förvaltningar som på ett eller annat sätt berörs under
integrationsprocessen med nyanlända. Tanken är även att styrgruppen ska leda till en bättre
kommunikation mellan förvaltningarna för att underlätta problem som den tidigare beskrivna
trångboddheten. Med bättre dialog kan problem identiﬁeras i ett tidigare skede istället för att
behöva hanteras i panik den dagen då en hel familj står utan bostad hos socialförvaltningen.
Den rådande bostadsbristen försvårar integrationsprocessen då kommunen har svårt att hitta
bostäder för de nyanlända som ska anvisas en bostad samtidigt som det även är svårt för de
nyanlända som på egen hand ska hitta en bostad att få en sådan. Behovet av fler bostäder
förväntas öka i takt med att fler nyanlända kommer till kommunen. Här är behovet framförallt
billiga hyresrätter, såväl små som större. Bostadsbristen påverkar även det kommunala
mottagandet av kvotflyktingar då kommunen inte kan ta emot kvotflyktingar om det inte finns
några lediga bostäder.
Socialförvaltningen är även i behov av ett antal lägenheter till dess att kommunens
ensamkommande flyktingbarn blir myndiga då de sällan har samma sociala nätverk som
kommunens resterande ungdomar och därför har svårt att få en egen lägenhet.
Grupper med bostadssociala behov
Antalet sociala kontrakt för socialt utsatta grupper varierar över tid men den optimala nivån
ligger på cirka 50 lägenheter. Förutsättningen för att antalet sociala kontrakt ska ligga på den
nivån är att de personer som har sociala kontrakt uppfyller de krav som ställs på dem när
det gäller att få ett eget kontrakt. Idag har vissa personer kvar ett socialt kontrakt trots att de
inte längre uppfyller kriterierna för boendet utan skulle kunna få ett eget förstahandskontrakt.
Andra blir kvar i olika boendeformer i andra kommuner då det inte finns möjlighet att ordna
lägenhet åt dem i kommunen. Detta kostar betydligt mer än hyran för en vanlig lägenhet.
Situationen blir än mer ohållbar när socialtjänsten tvingas hyra in personer i behov på
vandrarhem och hotell för att det saknas tillgång på lägenheter.
Det finns även ett behov av att kommunen tar ett helhetsansvar för styrningen av
lokaliseringen av lägenheter för socialt utsatta. Något som kan te sig i att socialtjänsten blir
mer involverad i samhällsplaneringen gällande exempelvis boenden och boendeformer.
Detta då det finns en fördel i att att integrera och sprida ut dessa över kommunens hela
bostadsbestånd. Parallellt med detta behöver det planeras för boendeformer för de
målgrupper som kommer att behöva mer eller mindre livslångt stöd, flertalet av dessa
målgrupper möter socialtjänsten.
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För de grupper som inte är redo att få ett socialt kontrakt och komma ut på den ordinarie
bostadsmarknaden behövs fler långsiktiga boendelösningar. Det behöver även tas fram en
strategi för hur kommunen ska hantera de som inte klarar av att bo själva. Detta bör göras i
samarbete mellan socialförvaltningen och vård och omsorg.
Kvinnojouren Gertrud upplever ett stort behov av skydd till våldsutsatta kvinnor. De tvingas
årligen att neka utsatta kvinnor skyddat boende då det är full belagt. Kvinnojouren ser behov
av ytterligare ett boende på 1-2 rum.
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Behoven är stora vad gäller människor som står långt ifrån bostadsmarknaden men det ﬁnns
även behov av alternativa boenden för personer som inte är helt rustade för ett eget boende.
De nuvarande alternativen täcker inte heller hela behovet.
Liksom många av de andra utsatta grupperna är de hemlösa i behov av billiga hyresrätter. På
härbärget syns detta framför allt då många bor kvar på härbärget under en längre tid, trots
att de inte längre missbrukar. Härbärget bör fungera som ett akutboende och inte som ett
långsiktigt boende.
För de som inte är rustade för ett eget boende behövs något slags mellanting mellan
motivationsboendet på Gröngarn och Härbärget. Ett boende som kan fungera som en mer
långsiktig lösning än boende på ett härbärge, där den boende har till gång till ett eget rum/
lägenhet men ändå har gemenskap i till exempel personal eller gemensamma ytor, men där
den boende inte blir utslängd efter ett återfall. Det finns med andra ord ett behov av någon typ
av omvårdnadsboende för hemlösa som kan fungera som ett utslussningsboende.
Socialförvaltningen planerar nu, tillsammans med vård och omsorgsförvaltningen, för ett så
kallat SoL-boende med särskild service vilket innebär beslut enligt socialtjänstlagen med
tillgång till service, omsorg och stöd. Boendet har planerad driftstart hösten 2015 och riktar sig
till personer med såväl psykisk som fysisk ohälsa. På boendet planeras plats för åtta personer
åt gången och tanken är att boendet ska vara långsiktigare än vanliga behandlingshem.
Det finns idag en referensgrupp, bestående av representanter från RIA, socialförvaltningen
och svenska kyrkan, som kontinuerligt träffas och diskuterar problematiken kring hemlösa
i kommunen. I referensgruppen har behovet av en plan för att hantera det ökande antalet
hemlösa utländska medborgare i kommunen identifierats.
Försvarsmakten
Stiftelsen HSB-bostäders bostadsbyggande har bidragit till att försvarsmakten i dagsläget
inte har svårt att förse sina anställda med bostäder. Framtida försvarsbeslut eller satsningar
inom försvarsmakten kan förstås komma att påverka bostadssituationen. För tillfället är det
viktigaste för försvarsmakten att det ﬁnns en bredd på bostadsbyggandet i kommunen och att
nytillkommande bebyggelse består av blandade upplåtelseformer. På så vis kan ﬂyttkedjor
ledigställa lägenheter som motsvarar försvarsmaktens anställda behov.
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NYPRODUKTION DE NÄRMASTE ÅREN
Utifrån nuläge och antagande om befolkningstillväxt är det lätt att dra slutsatsen att det
behöver byggas nya bostäder i kommunen. Just nu pågår många byggprojekt både inom
kommunens egna bostadsbolag och i samarbetet med externa byggbolag. Utifrån en
sammanställning av kommande års uppskattade nyproduktion ser kommunen att dagens
underskott på bostäder kan komma att minska inom en femårsperiod. Till följd av oroligheter
runt om i världen är det dock svårt att uppskatta det framtida behovet av bostäder till de
nyanlända som placeras i kommunen och om kommande års nyproduktion därför kommer
vara tillräcklig för att minska bostadsbristen.
I Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2015 uppskattar kommunen att det kommer tillkomma
480 hyresrätter, 680 bostadsrätter och 170 äganderätter de kommande två åren (se tabell
4 sida 39). För hyresrätter bedöms det största behovet vara små lägenheter 1-3:or. För
bostadsrätter 2-4:or och för småhus större objekt.

Faktorer som kan begränsa nyproduktionen
Under de kommande åren kan prisnivån på det nyproducerade utgöra en tröskel som
riskerar att bromsa bostadsbyggande. Detta gäller framförallt för hyresrätterna inom EHB.
Anledningen är att kommunen inte byggt nytt genom EHB på länge och skillnaderna mellan
nyproduktionshyror och beﬁntliga hyror är markanta. Inom det beﬁntliga bostadsbeståndet
ligger hyran på cirka 1 000 kr/kvm/år och för nyproduktion på 1 750 kr/kvm/år. För en
normalstor 3:a innebär det en månadshyra på 6 333 kr jämfört med 11 083 kr för en
nyproducerad 3:a.
Utifrån dessa aspekter är det extra viktigt att ta tillvara lediga lokaler och genom ombyggnation
skapa nya bostäder. Då kan produktions- och i slutändan hyreskostnaderna hållas nere. För
till exempel en ombyggd ungdomslägenhet/studentlägenhet kan det innebära 1 400-1 450 kr/
kvm och en månadshyra på strax under 4 000 kr.
För att öka tillgången på mindre hyresrätter, särskilt i orter med befolkningstillväxt och
bostadsbrist, har regeringen föreslagit ett investeringsstöd. Stödet utbetalas som ett
engångsbelopp efter färdigställande och lämnas per kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan
mark (BRA). Störst stöd utgår till ytor upp till 35 kvm BRA. Stödets storlek utgår ifrån den
nu gällande indelningen i FA-regioner där Enköpings kommun räknas till “Stockholmsnära
kommuner”. För Enköpings kommun innebär det ett stöd om 4 200 kr/kvm för hyresrätter
upp till 35 kvm. För ytan mellan 35 kvm-70 kvm utgår halva stödet, 2 100 kr. Förslaget till
investeringsstöd bedöms som positivt för Enköpings kommun. Om investeringsstödet bidrar
till att det byggs fler hyresbostäder som kan bli billigare att hyra är det en positiv utveckling.
Däremot anses hyrestaket på 1 350 kr/kvm BRA (1 553 kr/kvm BOA) vara lågt och mycket
svårt att uppnå vid nyproduktion i Enköpings kommun. EHB undersöker var de kan bygga för
att nå investeringsstödet.
Den privata marknaden är sammantaget stark och den kommer troligtvis förbli stark så länge
räntorna håller samma nivåer. Ett test för marknaden blir all nyproduktion som tillkommer i
kommunen de närmaste åren. I nuläget är flera privata bolag intresserade av att bygga både
hyresrätter och bostadsrätter i Enköping.
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BEHOV AV ÖKADE FLYTTKEDJOR
När bostadsbrist råder på bostadsmarknaden är nyproduktionen viktig för utsatta gruppers
möjlighet att få tillgång till bostad. Då nyproduktion generellt har högre hyra och samtidigt
upplevs som mer exklusiv är det dock inte de utsatta grupperna som bosätter sig i de
nyproducerade bostäderna. Istället är det andra grupper som ﬂyttar in i de nyproducerade
lägenheterna vilket ledigställer lägenheter ur det gamla beståndet. Vid ”rätt” typ av
nyproduktion bildas därmed så kallade ﬂyttkedjor där gamla lägenheter ledigställs till förmån
för någon ur särskilda grupper.
Vid studier av flyttkedjor har ett samband mellan den nyproducerades lägenhetens pris,
storlek och flyttkedjans längd identifierats. Större och dyrare lägenheter skapar längre
flyttkedjor än nyproduktion av små och billiga lägenheter. Forskning visar även på att långa
flyttkedjor skapar mer rörlighet på marknaden. I Enköpings kommun råder det brist på små
och billiga lägenheter för att tillgodose behovet för unga, äldre, nyanlända och andra särskilt
utsatta grupper. Vid nyproduktion av större och dyrare lägenheter skulle flyttkedjor kunna
skapas och mindre lägenheter skulle kunna ledigställas till de utsatta grupperna. Det går dock
inte att tillförlita sig på att flyttkedjor kommer lösa bostadsbristen utan det är även viktigt att
det byggs bostäder med rimliga hyror och som passar de särskilt utsatta grupperna.
Ett verkligt exempel på flyttkedjor är EHB:s
bostadsprojekt i kvarteret Sadelmakaren där
det i etapper byggs cirka 330 lägenheter.
Våren 2014 påbörjades uthyrningen av
etapp 3. I dagsläget är 20 lägenheter uthyrda
varav fem till befintliga hyresgäster inom
bostadsbeståndet. I slutändan tror inte EHB
att 25 procent av inflyttarna i Sadelmakaren
kommer att bestå av befintliga hyresgäster,
men de ser ett stort intresse från nuvarande
hyresgäster att flytta till Sadelmakaren.
Hyran i kvarteret Sadelmakaren ligger på
mellan 8 000 – 11 500 kr/månad, vilket är
mycket för en första hyra för någon som flyttar
hemifrån. Däremot blir inte steget till den
nya hyran lika stort för de som redan bor i
bostadsbeståndet och byter från en hyra på
5 000 – 8 000 kr. Här ser EHB att projektet i
Sadelmakaren kommer att skapa flyttkedjor
då boende i det befintliga bostadsbeståndet
”byter” lägenhet och ledigställer ”billigare”
hyresrätter.

Nyproducerad central
bostadsrätt

Villa/radhus

Större lägenhet

Liten lägenhet

Person utanför
bostadsmarknaden

Figur 1. Illustration över hur nyproduktion kan bilda ﬂyttkedjor.
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Projekt som
påbörjas/pågår 20152016

Upplåtelse
form

Antal
bostäder

Kv. Tjädern

Bostadsrätt

194

Ja

Hyresrätt

180

Ja

Bostadsrätt

48

Ja

Bostadsrätt

48

Hyresrätt

75

Hyresrätt
Hyresrätt

5
5

Bostadsrätt

48

Ja

Bostadsrätt
Hyresrätt

100
27

Ja
Ja

Bostadsrätt
Hyresrätt
Bostadsrätt
Hyresrätt
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt
Äganderätt

64
60
50
70
144
35
8
8
10
15
10
12
10
10
50
10
5
4

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Sadelmakaren
etapp 2 (EHB)
Åkersberg
(Svenska hyreshus)
Åkersberg
(Bovieran)
Åkersberg (Gröneborgs
bostads AB)
Åkersberg (Mo Gård)
Ombyggnation
Lillsidan (EHB)
Bredsandsskogen
(Svenska hyreshus)
Fältskären
Gymnastikhuset och
kv. Läkaren (EHB)
Lindbergs motor
Bahco
Bahco
Mejerigatan
Åkersberg (EHB)
Husberg
Uppmyrby
Ekolsunds slott
Bredsandskogen
Klondyke
Bredsand – Skogsbo
Haga äng
Salnecke park
Grillbyängen
Övrig landsbygd
Storskogen
Haga strand
Skolsta
SUMMA

1305

Särskilt
boende
(äldre och
funktionshindrade)

Seniorbostäder

Ungdomar

Studenter

48

Laga kraft
vunnen
detaljplan

Ja
Ja

5
5

60

5

48

60

Ja
-

5

Tabell 4. Tabellen summerar upp till cirka 1 300 bostäder som planeras, byggs eller påbörjas under
2015-2016. Inflyttning och färdigställande varierar självklart mellan projekten.
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Foto: Enköpings kommun

Flygbild över Salnecke i Örsundsbro.

5. Mål och riktlinjer
MÅL
Hållbart ökat bostadsbyggande
Kommunen har tagit fram egna befolkningsmål och mål för bostadsbyggandet i samband
med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort (2009). Målet är att
Enköpings kommun ska växa till 50 000 invånare till år 2030. Det innebär en tillväxtambition
och årlig befolkningstillväxt på 1,2 %. För att nå detta mål behöver det tillkomma cirka 5 000
lägenheter vilket innebär i snitt 350 lägenheter per år fram till 2030. Detta om man utgår från
antagande om 1,8 boende per lägenhet. Den tillkommande bostadsbebyggelsen bör på ett
motiverat sätt sprida sig mellan Enköpings stad och övriga tätorter för en positiv utveckling i
hela kommunen.
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2014

2030

Ökning

Snitt per år
från 2016

Befolkning

41 163

50 000

+ 8 837
personer

+ 631 personer

Bostadsbestånd

18 865

23 774

+ 4 909
lägenheter

+ 350 lägenheter

Tillväxten måste ske hållbart där bostadsbyggandet medverkar till en attraktiv ort och
tar tillvara på den infrastruktur som finns. Förtätning bör eftersträvas då det ger goda
förutsättningar för centrumutveckling, attraktivt stadsmässigt byggande och lägre
investeringskostnader i infrastruktur.
Påbörjade bostadsområden ska färdigställas för att säkerställa attraktivitet i bostäder,
byggnader, trafiklösningar, offentliga rum med mera. Nya bostadsområden och
förtätningsprojekt ska möjliggöra god socialt hållbarhet där trygghet, inflytande och möten
mellan människor och generationer är viktiga ingredienser. Målet är att bygga en blandad stad
med varierande upplåtelseformer och variation av byggnadstyper i såväl befintliga områden
som i samband med nybyggnation.
För att vara ett attraktiv boendealternativ i Mälardalen bör bostadsbyggandet väcka intresse
och locka till inflyttning. Kommunen ska arbeta utåtriktat med marknadsföring av Enköping
och Mälardalen som boende-, arbets- och etableringsort. Kommunen som organisation ska
präglas av ett förhållningssätt som möjliggör smidiga planerings- och byggprocesser. Effektiva
processer och god dialog med byggare ska locka fler aktörer med varierande storlek och
inriktning till Enköping.

Goda bostäder för alla och rotation på bostadsmarknaden
Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder vilket ger balans på bostadsmarknaden
där rätt utbud möter efterfrågan. Bostadsbeståndet ska möjliggöra för hushåll att ﬂytta till en
bostad som bättre passar deras behov och önskemål. Varje nyproducerad bostad medför
via ﬂyttkedjor att i genomsnitt fyra till fem hushåll kan ﬂytta till en annan och bättre bostad.
Alla invånare ska därmed ges förutsättningar att leva i goda bostäder och uppleva att de kan
förverkliga sina bostadsdrömmar.
Kommunens planering och egen produktion genom EHB ska utgå ifrån analysen att
många grupper och individer konkurrerar om samma objekt. För att särskilt säkerställa
bostadsbehovet hos särskilda grupper krävs både en nyproduktion av bostäder som skapar
flyttkedjor och en nyproduktion av bostäder som efterfrågas av de särskilda grupperna.
I Enköpings kommun bör det erbjudas specialanpassade bostadskoncept som avlastar den
ordinarie marknaden och gör det lättare för grupper som äldre och ungdomar att skaffa nytt
boende.
Kommunen ska ha en kontinuerlig analys, ha god framförhållning och arbeta med att hitta
lösningar när det gäller bostäder för socialt utsatta grupper. Det ska finnas en stadigvarande
dialog med fastighetsägare, byggherrar och andra aktörer för att skapa en samsyn om läget på
bostadsmarknaden.
I nya bostadsprojekt ska kommunen säkerställa möjligheten angående tilldelning av lägenheter
för det kommunala flyktingmottagandet och andra bostadssociala behov. Kommunen ska
ha en handlingsplan med strategier och mål för hur hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden ska motverkas och förebyggas.
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RIKTLINJER FÖR ATT NÅ MÅLEN
Hållbart ökat bostadsbyggande
1. Nyproduktionen av bostäder ska vara stadig och samspela med kommunens
tillväxtambitioner om 1,2 % i årlig befolkningsökning.

2. Kommunens ambition är att planlägga i snitt 450 nya lägenheter per år. För att lösa rådande
bostadsbrist och möta den förväntade befolkningsökningen ska minst 350 lägenheter
färdigställas varje år.

3. Kommunen ska ha en god planberedskap med minst 1 500 lägenheter i lagakraftvunna
detaljplaner.

4. Kommunens allmännyttiga bostadsbolag EHB ska säkerställa produktionen av hyresrätter i
kommunen genom omvandling, ombyggnad eller nyproduktion av bostäder.

5. Enköpings kommun ska ta tillvara och utveckla de regionala samarbetena för att
stärka Mälardalen som region och bidra till en positiv utveckling samtidigt som Enköping
marknadsförs som bostads-, arbets- och etableringsort.

6. Kommunen ska ha väl fungerande interna processer för att optimera planerings- och
genomförandeskedet av bostadsbyggandet.

7. Bostadsbehovet i kommunens mindre tätorter ska analyseras och bemötas. Möjligheten att
bo kvar på sin ort ska ﬁnnas även när behov och önskemål förändras. En stabil eller ökande
befolkning i kommunens mindre orter understödjer och skapar nya förutsättningar för ökad
service och kollektivtraﬁk.

8. Ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer ska eftersträvas i såväl beﬁntliga
områden som i samband med nybyggnation. En blandning av hyresrätt, bostadsrätt och
äganderätt eftersträvas ända ner på kvartersnivå.

9. Kommunen ska prioritera att färdigställa redan påbörjade exploateringsområden innan
arbete startar med nya större planprojekt.

10. Inom tätorter bör förtätningsprojekt som på ett eﬀektivt sätt nyttjar beﬁntlig infrastruktur
och har möjlighet att utveckla serviceutbudet prioriteras. I lämpliga områden ska en hög
exploateringsgrad tillämpas. Bevarande av sammanhängande grönytor ska säkerställas.
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11. Kommunen bör prioritera detaljplaner som möjliggör ﬂer lägenheter framför mindre planer.

12. Kommunen bör utforma ﬂexibla detaljplaner för att långsiktigt vara förberedd på
förändrade förutsättningar.

13. Markanvisningar bör delas upp i mindre etapper för att stimulera ﬂer och nya aktörer att
komma till kommunen.

Goda bostäder för alla och rotation på bostadsmarknaden
14. Kommunen ska kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden genom att se över
efterfrågan, arbeta med statistik och ha dialog med marknads- och näringslivskontakter. Ur
analysen ska projekt som medför ﬂyttkedjor identiﬁeras.

15. Kommunen ska möjliggöra tillskapande av bostadstyper som ungdoms-, student och
trygghetsboenden då det ﬁnns ett stort behov av lägenheter för dessa grupper.

16. Vid frigörande av kommunala lokaler ska möjligheterna till ombyggnation till ungdoms-,
student eller trygghetsboenden ses över tillsammans med EHB.
17. EHBs arbete med att tillgänglighetsanpassa lägenheter ska fortsätta och söktjänsten
utvecklas så att det tillgänglighetsanpassade utbudet tydliggörs.

18. Samhällbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen
ska hålla en kontinuerlig dialog om behov av särskilda boenden så att de kan integreras tidigt i
planprocesser och utveckling eller omvandling av nya bostadsområden.

19. Kommunen ska arbeta för att minst halvera och motverka hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden.

20. Kommunen ska använda sig av möjligheten att i markanvisnings- och exploateringsavtal
för bostäder inkludera avtalspunkter om tilldelning av lägenheter för det kommunala
ﬂyktingmottagandet och övriga bostadssociala behov. Detta blir aktuellt när behov uppstår.

21. Samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen ska fortsatt arbeta med att hitta
lösningar och ha framförhållning för att ha tillgång till lägenheter för socialt utsatta grupper.
Förvaltningarna ska bevaka förändrade direktiv och lagstiftning som kan komma att medföra
nya boendelösningar för exempelvis ensamkommande ﬂyktingbarn.
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UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RIKTLINJER
Detta bostadsförsörjningsprogram är det första som tas fram för kommunen utifrån den nya
lagstiftningen. Detta medför att kommunen inte har någon systematisk uppföljning av hur
bostadsmarknaden har förändrats över tid. Ett av syftena med bostadsförsörjningsprogrammet
är att skapa en bättre bild av bostadsmarknaden och vad eﬀekterna av olika åtgärder blir.
De framtagna målen och riktlinjerna ska därför så långt det är möjligt vara mätbara och
uppföljningsbara. Tanken är att årligen analysera och utvärdera programmets mål och riktlinjer.
Ambitionen är att även delge kommunstyrelsen denna årliga uppföljning. I förlängningen
kommer detta underlätta revideringar och framtagande av nya bostadsförsörjningsprogram
när bättre statistik ﬁnns samlad. För att konkret mäta riktlinjerna har ett antal indikatorer tagits
fram. Basår 2014 anger utgångsläget för indikatorerna.
Det är även viktigt att arbetet i den tvärsektionella arbetsgruppen fortsätter och att
diskussionen om bostadsförsörjningen hålls vid liv. Tillsammans har vi till uppgift att utvärdera
bostadsförsörjningsprogrammet och vilka eﬀekter riktlinjerna får.
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