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Förord 

Vi som bor och verkar i Gävle ser stora möjligheter för utveckling av vår 

kommun. Vi är stolta över vår stad och vill gärna dela denna upplevelse med 

flera. Kommunen arbetar inom många områden för att skapa förutsättningar 

för tillväxt. En avgörande förutsättning är tillgången på bra bostäder. 

 

Detta inriktningsprogram för bostadsförsörjning vill jag ska inspirera till 

Gävle-regionens utveckling. Jag vill också att programmet ska peka på en 

tydlig inriktning för det arbete som kommunen tillsammmans med andra 

aktörer på marknaden ska göra framöver. Genom detta ska vi skapa 

attraktiva, väl fungerande  och hållbara bostäder och boendemiljöer för alla 

som vill bo här, och för de olika behov som uppstår genom livet. 

 

Inriktningsprogrammet ska ligga till grund för kommunala prioriteringar och 

beslut. Inriktningsprogrammet ska också lyfta fram bostadsförsörjningen och 

dess betydelse i kommunens olika förvaltningar och bolag. Förhoppningen är 

också att vi med inriktningsprogrammet som grund ska utveckla optimismen 

och marknadsföra Gävle gentemot bostadsbolag, finansiärer, entreprenörer 

och framtida gävlebor. 

 

 

 

 

Per Johansson 

Kommunalråd 

  

 

Dnr 12KS316 

 
Citera gärna ur skriften men ange källa 

 

© Gävle kommun [2013] 

 

www.gavle.se 
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Sammanfattning 

Denna sammanfattning är utformad så att den kan användas som en själv-

ständig kortversion av inriktningsprogrammet för bostadsförsörjning, och ge en 

överblick kring mål, strategier och förslag. I det underliggande inriktnings-

programmet finns ytterligare bakgrund, statistik och beskrivning.  

 

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

planeringsförutsättning behöver vi planera för minst 80001 nya bostäder till 

2025. Årligen behöver vi ha en planeringsberedskap för 600 nya bostäder och en 

faktisk produktion av 300 nya bostäder. 

 

Inriktningsprogrammet ska ligga till grund för att förverkliga detta stora antal 

nya bostäder.  Samtidigt ska vi vårda och utveckla de bostäder som redan finns - 

för alla olika behov. 

 

Övergripande mål 

 

 Alla invånare ska kunna erbjudas en god bostad till rimlig kostnad i en god 

boendemiljö med bra boendeservice. 

 Utbudet av bostäder ska vara attraktivt och stimulera till inflyttning i 

kommunen. 

 Utvecklingen av boendet och bostadsområden ska präglas av strävan mot 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet såväl vid nybyggnad som vid 

insatser i befintliga bostadsområden. 

 

Strategier 

 

De viktigaste strategierna för att nå social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet i bostadsförsörjningen ryms inom följande fem rubriker: 

 

Fysisk planering 

Hur vi arbetar med översiktsplanering och hur vi arbetar med våra detaljplaner. 

Markupplåtelse/markberedskap 

Hur kommunen arbetar med markförvärv och förberedelse för bostads-

bebyggelse, samt vilka krav som ställs till aktuella utbyggare. 

Bostadssociala insatser 

Hur vi arbetar med utomhusmiljön och sociala aktiviteter i bostadsområdena. 

Miljöfrågor 

Vilka krav vi ställer på kollektivtrafik och energilösningar, men också på andra 

kvaliteter i bostäder och boendemiljöer. 

Attraktivitet 

Det vi bygger och förädlar ska upplevas som attraktivt. Det är inte samma sak 

som exklusivt, men betyder att lösningarna ska vara tydligt efterfrågade. 

 

 

 

1 Innebär i snitt 620 fler invånare/år. Med, som idag, 2,1 personer/hushåll behövs årligen 300 nya bostäder. 
Planeringen måste dessutom sikta högre – dels för att planeringen måste ligga ett antal år före byggnationen 
och dels för att alla planer inte kommer att realiseras. Till detta kommer att vi idag har en låg vakansgrad som 
gör det svårt att klara akuta behov och fluktuationer. 
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Inriktningsmål 

 

De viktigaste målen för att Gävle kommun ska svara upp mot dessa strategier är: 

 

 Inriktningsmål Beskrivning Aktör 

1 Det ska ständigt finnas antagna 

detaljplaner  för byggande av minst 

600 bostäder av varierande typ och i 

olika delar av kommunen. 

Detta kräver ytterligare 

resurser för detalj-

planering. 

Samhällsbyggnad 

2 Det ska ständigt finnas byggklar 

mark för minst 600 bostäder av 

varierande typ och i olika delar av 

kommunen. 

Kommunen måste arbeta 

aktivt med strategiska 

markförvärv och arbeta 

långsiktigt och målriktad 

med sin markupplåtelse. 

Samhällsbyggnad 

3 Vi ska verka för att det årligen 

produceras 300 nya bostäder i 

Gävle. 

Detta kräver aktiviteter 

riktade mot bostads-

marknaden. 

Kommunledningen 

Samhällsbyggnad 

4 Det ska årligen byggas minst 100 

hyresbostäder. 

Avser både studentbo-

städer, äldrebostäder och 

vanliga hyresbostäder. 

AB Gavlegårdarna 

5 Vi garanterar alla studenter vid 

Högskolan i Gävle en bostad. 

Omfattar både nyproduk-

tion, samordning och 

förmedling.  

Kommunledningen

AB Gavlegårdarna 

6 Nya bostäder ska i första hand 

lokaliseras centrumnära, 

kollektivtrafiknära och på redan 

ianspråktagen mark. 

Viktigt att minimera 

transporter och att 

nödvändiga transporter 

kan ske  miljövänligt. 

Samhällsbyggnad 

7 Vi ska vara bra på bostadssocial 

hållbarhet. 

Vi har möjlighet att 

erbjuda bostad åt alla. 

Socialtjänst 

AB Gavlegårdarna 

Samhällsbyggnad 

Kommunledningen 

8 Vi ska vara proaktiva när det gäller 

bostäder för äldre. 

Vi behöver ta ett brett 

ansvar för äldres boende. 

Omvårdnad 

9 Vi vill erbjuda attraktiva bostäder 

och boendemiljöer. 

Attraktivt har olika inne-

börd för olika grupper. 

Samhällsbyggnad 

Kommunledningen 

10 Vi ska vara pådrivande i 

utvecklingen mot lägre 

energiförbrukning vid ny 

bostadsbebyggelse. 

Enligt kommunens miljö-

strategiska program ska vi 

även vara pådrivande på 

andra miljöområden. 

Samhällsbyggnad 

Gävle Energi 

11 Vi  vill komplettera bebyggelsen i 

befintliga områden. 

Vi vill blanda upplåtelse-

former och tillföra nytt i 

befintliga områden. 

Samhällsbyggnad 

AB Gavlegårdarna 

12 Vi ska utveckla och anpassa den 

kommunala organisationen för att 

möte marknadens krav och 

förväntningar. 

Det behövs kompetens, 

resurser och tydliga 

mandat i organisationen. 

Kommunledningen 

Samhällsbyggnad 
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Förslag 

 

För att uppfylla inriktningsmålen ovan behöver bl.a. dessa förslag/aktiviteter 

genomföras (förslagen är exempel för att beskriva/konkretisera målen): 

 

1 – Kommunal planering 

 Många detaljplaner måste utformas med flexibilitet (ej projekt-specifika), 

eftersom de behöver påbörjas innan byggherre är utsedd. Istället kan 

exploateringsavtal användas för vidare detaljering. 

 Vi ska ständigt ha en uppdaterad översiktsplan med tillhörande 

fördjupningar, och vi ska ha en vision bortom översiktsplanens horisont. 

 

2 – Kommunal markberedskap 

 Kommunen ska arbeta aktivt och planmässigt med förvärv av strategiska 

markområden (markförvärvsstrategi). 

 Kommunal mark ska så långt som möjligt anvisas och fördelas i konkurrens 

– gärna genom arkitekt- och/eller markanvisningstävlingar. 

 

3 – 300 nya bostäder 

 Vi ska anordna årliga möten mellan aktörerna på den lokala bostads-

marknaden. 

 Vi ska arbeta för att få fler aktörer intresserade av att investera och bygga 

bostäder i Gävle. 

 

4 – 100 nya hyresbostäder 

 AB Gavlegårdarna ska årligen genom ägardirektivet tilldelas uppgift att 

planera och bygga minst 100 bostäder (studentbostäder, äldrebostäder och 

vanliga hyresbostäder). 

 

5 – Bostadsgaranti för studenter 

 Vi ska behålla bostadsgarantin för studenter. 

 Kundtjänst vid kommunledningskontoret ska ha ett samlat ansvar för 

bostadsförmedlingen av studentlägenheter. 

 

6 – Centrumnära och kollektivtrafiknära 

 Vi ska fortsätta omvandla centrumnära områden till bostadsändamål. 

 Vi vill bygga bostäder på lediga lucktomter i centrum. 

 Vi vill bygga till våningsplan för bostäder på vissa fastigheter i centrum. 

 Vi ska prioritera bostadsbebyggelse längs våra starka kollektivstråk. 
 

7 – Bostadssocial hållbarhet 

 Vi ska bidra till att skapa sociala aktiviteter i bostadsområdena. 

 Vi vill engagera de boende. 

 Vi ska arbeta förebyggande/uppsökande verksamhet, med tidiga insatser 

mot personer som har hyresskulder. 

 

8 – Äldres boende 

 Vi är öppna för kommunalt engagemang kring olika former för 

trygghetsboenden. 

 Vi vill uppmuntra och stödja initiativ till seniorboenden. 
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9 – Attraktiva bostäder 

 Vi ska skapa varierade och hållbara bostäder och boendemiljöer som 

motsvarar efterfrågan på marknaden. 

 Vi ska verka för bostadsprojekt som sticker ut och syns i omvärlden, och som 

marknadsför Gävle som bostadsort. 

 

10 – Miljökrav 

 Kommunen ska vara pådrivande i utvecklingen av passivhus. 

 Vi ska planera för ett energieffektivt transportsystem – gång, cykel och 

buss/tåg. 

 

11 – Områdesförnyelse 

 Vi ska planera för blandade upplåtelseformer i stadsdelarna.  

 Vi ska planera för komplementbebyggelse och ett varierat utbud av bostäder 

i befintliga områden. 

 Vi ska underhålla och utveckla den offentliga utomhusmiljön. 

 

12 – Kommunal organisation 

 Vi ska ständigt anpassa organisationen för att på bästa sätt möta och vägleda 

aktörerna på bostadsmarknaden. 

 Vi vill välkomna och bjuda in nya byggherrar i bostadsbyggandet. 

 Vi ska arbeta aktivt med marknadsföring av aktuella bostadsprojekt. 

 Vi ska samverka med grannkommunerna Sandviken, Ockelbo, Älvkarleby 

och Hofors kring planering och marknadsföring av en gemensam 

bostadsmarknad. 
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Inledning 

Mål 

Kommunens bostadsförsörjning bygger på tre övergripande mål: 

 

 Alla invånare ska kunna erbjudas en god bostad till rimlig kostnad i en god 

boendemiljö med bra boendeservice. 

 Utbudet av bostäder ska vara attraktivt och stimulera till inflyttning i 

kommunen. 

 Utvecklingen av boendet och bostadsområden ska präglas av strävan mot 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet såväl vid nybyggnad som vid 

insatser i befintliga bostadsområden. 

Utgångspunkter 

Inriktningsprogrammet har kopplingar till ett antal kommunala planer och 

beslut. Viktiga sådana utgångspunkter är Översiktsplan Gävle stad, Omvård-

nadsförvaltningens boendeplan, Socialtjänstens handlingsplan mot hemlöshet, 

kommunens Miljöstrategiska program, Tillgänglighetsprogrammet m.fl. 

Tillväxt 

En viktig utgångspunkt för Gävles bostadsförsörjning är att befolkningen ökar i 

Gävle-regionen, och att vi därför behöver fler bostäder. De faktorer som främst 

påverkar en kommuns tillväxt är – närhet till storstad, väl utbyggd infrastruktur 

samt universitet/högskola. Eftersom Gävle i dessa avseenden har goda förutsätt-

ningar blir också en god bostadsförsörjning ett viktigt konkurrensmedel för 

lokalisering av företag.  

 

Ovanstående perspektiv är viktigt att ha för bostadsförsörjningen, även om 

inriktningsprogrammet inte ger några universallösningar för regionens alla 

behov. T.ex. är centralt belägna bostäder nära järnvägsstationen viktiga för att 

uppnå kortast möjliga restid mot Stockholm-Mälarregionen och för pendling till 

omkringliggande orter. Studentbostäder är viktiga för att säkerställa bostads-

garantin som är ett betydelsefullt konkurrensmedel för Högskolan m.m. 

 

Vi vill också eftersträva en hållbar tillväxt och därmed också ett hållbart boende! 

Befolkning 

En förutsättning för inriktningsprogrammet är den planeringsfolkmängd på 

104 000 invånare år 2025 som Gävle kommun har beslutat om.  

 

Bostadsförsörjningen bygger på fem grundläggande behov hos människor2 – tak 

över huvudet, lokalisering, ägande, bostadsstandard och miljöegenskaper. Det 

första behovet är lika för alla, de övriga behoven kan se olika ut för olika 

människor och vi behöver därför skapa ett varierat utbud av bostäder och 

boendemiljöer som tillfredsställer våra olika behov och värderingar. 

Marknadsmekanismer 

Det är viktigt för en kommun att aktivt arbeta med bostadsförsörjning. Tillgång 

på attraktiva bostäder och boendemiljöer är en viktig motor för regionens 
 

 

2 Behovsbegrepp enligt statsvetaren Lars Nord (1991) 
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utveckling och även en viktig faktor för marknadsföringen av Gävle-regionen. 

Därför är det viktigt att se bostadsförsörjningen i bostadsregionen/arbets-

marknadsregionen i ett sammanhang. 

 

För att motsvara den förväntade befolkningsväxten är det viktigt att kunna 

erbjuda attraktiva bostäder. Attraktivitet har olika innebörd för olika människor, 

men vissa kriterier har ändå en erkänd betydelse på bostadsmarknaden. 

Havsnära/ vattennära lägen är en sådan kvalitet, liksom centrumnära (nära 

järnvägsstation och affärscentrum) och närhet till bra kollektivtrafik. Närhet till 

lokal service, rekreationsområden och möjligheten att lätt ta sig mellan bostad 

och arbete/ skola är andra viktiga kriterier för ett attraktivt boende. 

 

Tillkomsten av bostäder regleras idag till stor del av marknaden (efterfrågan och 

utbud). Konjunkturer och andra faktorer som ligger utanför kommunens 

påverkan skapar stora svängningar på marknaden. Kommunens roll på denna 

marknad har förändrats, men det är viktigt att kommunen tar ett tydligt ansvar 

även i denna nya rollfördelning. 

 

Brist på bostäder är dessutom ett välfärdsproblem och uppstår när utbudet av 

bostäder inte möter efterfrågan. En bristsituation påverkar i första hand utsatta 

grupper, ofta med negativa sociala konsekvenser som resultat. 

 

I inriktningsprogrammet är det viktigt att göra tydliga avgränsningar för vad 

som är kommunens roll och uppgift, och i vilka sammanhang kommunen kan 

och ska agera. 

 

Förut var det mer vanligt att arbetskraften flyttade dit företagen fanns. Idag är 

det mer vanligt att företagen flyttar dit arbetskraften finns och vill bo. Det är 

också viktigt att betona att det är arbetsmarknadsregionen som är utgångs-

punkten för bosättning, och därför kan inte bostadsförsörjningen bli en fråga 

som stannar vid kommungränsen. 

Lagkrav 

Det är också fastställt som ett krav i Bostadsförsörjningslagen3 att varje kommun 

en gång per mandatperiod ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Kommunen har också enligt lag ett ansvar för särskilda boenden för äldre samt 

för personer med funktionsnedsättningar. Regeringen har också satt som mål att 

ingen ska behöva vara bostadslös. 

Innehåll 

Bostadsförsörjning handlar inte bara om nybyggnation av bostäder, utan lika 

mycket om utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. Det handlar inte heller 

bara om bostadsbebyggelse utan även de fysiska och sociala värdena i boende-

miljön. 

 

I det direktiv som kommunens Mark-, miljö- och planberedning beslutade om 

2011-10-24 preciseras ett antal frågeställningar. Inriktningsprogrammet har fått 

en disposition som svarar mot dessa. En utgångspunkt för arbetet har också varit 

 

 

3 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (se även bilaga 1) 
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det förslag till inriktningsprogram för bostadsförsörjning som togs fram 2005, 

men som då inte blev politiskt beslutat. 

 

Ett syfte med inriktningsprogrammet är också att ge en beskrivning av bostads-

marknaden och aktuella regleringar inom bostadspolitiken. Idag sker snabba 

förändringar i vår omvärld - både nationellt och inom EU. God kunskap är en 

förutsättning för att ha beredskap för snabba förändringar. 

 

I inriktningsprogrammet berörs även frågor som ligger utanför kommunens 

makt att förändra – t.ex. kostnadsutvecklingen i byggbranschen, skatteregler, 

redovisningsregler m.m. För att förstå de lokalt påverkbara faktorerna är det 

ibland nödvändigt att sätta dessa i ett större sammanhang. I programmet vill vi 

också betona betydelsen av en god samverkan mellan stat, kommun och den 

privata marknaden för att vi ska lyckas med en god bostadsförsörjning. 

 

Arbetet med att ta fram detta program har drivits av en arbetsgrupp bestående 

av Marita OlssonNarving (Omvårdnad), Bo Bäckström (AB Gavlegårdarna), Sara 

Arnemark (Samhällsbyggnad, mark & exploatering), Sten Hammar (Samhälls-

byggnad, fysisk planering), Per-Erik Mårtensson (Kommunledningskontoret, 

övergripande planering) och Harald Knutsen (Kommunledningskontoret, 

övergripande planering). Arbetsgruppen har även  genomfört ett stort antal 

samtal/ intervjuer. Sammanställning av dessa samt de synpunkter som kommit i 

samband med samrådet kring inriktningsprogrammet, finns i särskild samråds-

redogörelse. 
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Bostadsbestånd och bostadsefterfrågan 

Uppdrag 
 

Utgångspunkt för Gävle kommuns bostadsförsörjning är den planeringsfolk-

mängd på 104 000 för år 2025 som kommunen beslutat om 4. Samtidigt är det 

viktigt i ett inriktningsprogram för bostadsförsörjning att hantera olika scenarier 

och därmed skapa beredskap för snabba förändringar. Inriktningsprogrammet 

handlar dessutom i lika stor grad om de bostäder som redan finns, som om det 

som ska produceras framöver. 
 

I uppdraget ligger också att särskilt beskriva bostadsförsörjningen för grupperna 

unga/studenter, äldre, flyktingar/invandrare och bostadslösa. Personer med 

funktionsnedsättning har också särskilda behov som kommunen ska tillgodose, 

och därför har vi även beskrivit dessa som en särskild grupp. 

 

Analys 

Bostadsutveckling 

 

Planeringsfolkmängden motsvarar en årlig befolkningsväxt med ca 620 

invånare. Med nuvarande hushållsstorlek på 2,1 ger detta ett behov av ca 300 

nya bostäder per år.  

 

Samtidigt finns ett uppdämt underskott av bostäder (kan bl.a. utläsas genom en 

för närvarande mycket låg vakansgrad i allmännyttan). Dessutom utgår ett antal 

bostäder varje år ur bostadsbeståndet (pga. omvandling till annat ändamål eller 

pga. skick/standard). Å andra sidan kan det ske en viss omvandling av kontor till 

bostäder, och det finns fortfarande en potential för permanentning av fritidshus. 

 

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

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

genom minskad vakansgrad, permanentning av fritidshus, flyktingar trängs flera 

i samma bostad och fler ”mambos” (ungdomar bor kvar längre hemma). Detta är 

dock ingen hållbar lösning för framtiden. Inom det enskilda hushållet sker oftast 

också en utglesning över tid, vilket talar för att hushållsstorleken kommer att 

minska framöver. 

 

Planeringen av nya bostäder måste dessutom ligga ett antal år i framkant (det tar 

tid att planera och genomföra utbyggnad), samtidigt som planeringen också 

måste rymma ett större antal bostäder eftersom alla tilltänkta byggprojekt inte 

kommer att genomföras. 

 

En slutsats av ovanstående är att Gävle kommun ska planera för minst 8000 nya 

bostäder fram till 2025.  Årligen behöver vi ha en planeringsberedskap för 600 

nya bostäder och en faktisk produktion av 300 nya bostäder.  

 

 

4 Årligt beslut i kommunstyrelsen - senast 2012-05-15 



 13 

En skattning av det totala antalet bostäder5 i Gävle kommun är: 

 

Upplåtelseform 2011 

Hyresrätter 22 700 

Bostadsrätter 10 500 

Småhus 15 800 

Totalt 49 000 

 

Av dessa bostäder finns det förmodligen en del som står tomma, en del är 

övernattningslägenheter för personer som är bosatta på annan ort, medan vissa 

ingår i ”dubbelboende” för boende på särskilda boenden. Fritidshus ingår inte i 

redovisningen. Av hyresrätterna finns 15 700 inom Gavlegårdarnas bestånd. 

 

Totalt har det tillkommit 950 bostäder under perioden 2007-2011. 

 

            
Figur 1: Nybyggnad av flerbostadshus 2007-2011 

 

 

 
Figur 2: Nybyggnad av småhus 2007-2011 (i kommundelarna Hamrånge, 

Forsbacka och Hedesunda har det endast byggts  några enstaka småhus under 

perioden) 

 

 

 

5 Siffrorna är hämtade från lägenhetsregistret, En viss osäkerhet finns kring dessa siffror och statistiken ska 
därför ses över i kommande handlingsprogram. I inriktningsprogrammet betyder bostad och lägenhet samma 
sak. 
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Figur 3: Den årliga nyproduktionen av bostäder i Gävle kommun 1975-2011 

 

 

En historisk tillbakablick visar att nyproduktionen av bostäder har varit blygsam 

de senaste 15 åren (116 lägenheter/år 1995-2011) jämfört med åren innan (568 

lägenheter/år 1974-1994). Den nivå som nu föreslås framöver är därför inte 

anmärkningsvärt hög. 

 

Varje år redovisas det möjliga bostadsbyggandet i kommunen. Enligt denna 

redovisning finns följande möjliga bostadsbyggande de närmaste åren: 

 

 2012 2013 2014 2015 - 

Flerbostadshus 75 550 530 900 

Småhus 125 250 160 400 

Totalt 175 800 690 1300 

 

 

Enligt sammanställningen ovan ser det ut som vi har god beredskap för bostads-

byggande de närmaste åren framöver. Det kan dock finnas skäl att ”vässa” denna 

beredskap ytterligare, eftersom flera av projekten saknar fastställd detaljplan, 

och det finns andra oklarheter kring några projekt  som kan behöva redas ut. Det 

är m.a.o. inte så enkelt att bara ”rulla ut” ett antal projekt och förvänta sig att 

dessa förverkligas, utan det erfordras också en ständig bearbetning i de enskilda 

projekten. 

 

 

 

Figur 4: Befolkningsökning i förhållande till nyproduktion av bostäder 

 

 

Om man jämför bostadsbyggandet med befolkningsökningen som i figur 4 ovan, 

är det svårt att se något direkt samband. Det är många faktorer som samspelar 

och svårt att ange en enkel förklaring. Ett troligt antagande är dock att den stora 

nyproduktionen under 70- och 80-talet till stor del berodde på stor efterfrågan 

på nyproducerade bostäder (många äldre bostäder hade dålig standard), 

minskning av hushållsstorleken och ett uppdämt behov. På samma sätt skulle 

figur 4 kunna påvisa att ett nytt uppdämt behov har uppstått sedan mitten av 

90-talet. 

 

Figur 5: Antal personer per färdigställd lägenhet 

 

Ett annat sätt att illustrera förhållandet mellan nyproduktion av lägenheter och 

befolkningsökningen, är som i figur 5 att visa hur antalet personer ökat per 

nyproducerad lägenhet. Detta betyder sannolikt inte att det bor 4 personer i 

varje nyproducerad lägenhet, men figuren visar på att det sedan 20 år tillbaka, i 

vissa delar av befolkningen bor fler i varje bostad. 

Figur 6: Totalt antal färdigställda lägenheter i Gävle i förhållande till riket 
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En begränsad nyproduktion av lägenheter de senaste 20 åren är inget unikt för 

Gävle. Brist på bostäder förekommer nu på många håll i Sverige. Gävles 

befolkning utgör ganska exakt 1 procent av Sveriges befolkning. Figur 6 visar att 

vi i Gävle de senaste 20 åren haft en nyproduktion som legat under 1 procent av 

rikets nyproduktion (men ändå i paritet med många andra jämförbara orter). 

 

 

 

Uppsala  1,11 Västerås 0,35 

Umeå 0,54 Jönköping 0,34 

Karlstad 0,47 Örebro 0,32 

Växjö 0,46 Sundsvall 0,31 

Halmstad 0,46 Helsingborg 0,30 

Lund 0,45 Eskilstuna 0,24 

Linköping 0,41 Norrköping 0,24 

Gävle 0,36 Borås 0,20 

Antal nya bostäder/befolkningsökning 2001-2011  
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Befolkningsutveckling 

 

Tätorter 1990 1995 2000 2005 2010 

     Gävle 67 301 68 070 67 856 68 700 71 033 

     Valbo 7 584 7 151 6 984 6 911 7 065 

     Hedesunda 1 105 1 071 1 071 1 049 1 028 

     Hamrånge/ 

     Bergby/ 

     Norrsundet 

 

2 753 

 

2 706 

 

2 691 

 

2 652 

 

2 566 

     Forsbacka 1 795 1 774 1 716 1 755 1 702 

Övriga tätorter 

inom kommunen 

1 355 2 697 3 113 4 029 4 228 

Övriga utanför 

tätorter 

6 675 7 118 7 311 7 109 7 433 

Totalt 88 568 90 587 90 742 92 205 95 055 

Uppdelningen följer SCB:s tätortsindelning (>200 invånare). 

(Många av de ”övriga tätorterna” ligger i nära anslutning till Gävle centralort) 

 

 

 

 
 

Figur 7: Fördelning av hushållsstorlek i Gävle kommun år 20006 

 
  

 

 

6 Vi saknar ny lokal statistik, men bedömer att bilden stämmer ungefärlig även på dagens hushåll. Hushåll är 
en enhet som består av de personer som delar bostad och har gemensam hushållning. Senaste rikstäckande 
statistik är från 1990. Uppdaterad statistik beräknas vara klar till 2014. 
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Unga/studenter 

 

I Gävle (med visst tillskott från våra grannkommuner) finns idag ca 1100 

studentlägenheter 7. Utöver detta finns ytterligare ca 270 ordinarie lägenheter 

som idag disponeras för studentboende. 

 

Högskolan i Gävle (HiG) har sedan länge kunnat profilera sig med den bostads-

garanti för nytillkomna studenter (erbjudande om bostad inom 14 dagar från 

kursstart) som kommunen erbjuder. På många studieorter i Sverige är det idag 

mycket svårt att få studentbostad (ingen bostadsgaranti). Att kommunen kan 

upprätthålla bostadsgarantin är för HiG ett mycket viktigt konkurrensmedel 

gentemot andra Universitet/Högskolor. 

 

Många studenter vill gärna bo nära Högskolan. Idag är studentbostäderna 

geografiskt utspridda, och många finns i Sätra.  I centrumplanen för Gävle 

uttrycker man ett önskemål om fler studentbostäder i centrum som ett positivt 

bidrag till stadslivet. AB Gavlegårdarna äger och förvaltar de flesta 

studentbostäder och sköter idag förmedlingen av sina egna studentboenden. 

 

Unga och studenter är som grupp priskänsliga. Det finns företag på marknaden 

som skapat särskilda koncept för studentlägenheter. Dessa kan vara intressanta 

tillskott (se förövrigt under kapitlet om hållbarhet). Ett ”standard” student-

boende har normalt en boyta på 20-27 kvm, och dessutom kan det finnas 

utrymmen för tvättstuga, matsal, studierum, TV-rum, cykelverkstad, festlokal 

m.m. Det finns också olika koncept med korridor-lösningar alternativt 

lägenhetsenheter med gemensamma funktioner. Inför en nybyggnation gäller 

det att ha god kunskap om vad som efterfrågas. 

 

För att klara bostadsgarantin framöver är det troligen nödvändigt att öka graden 

av studentbostäder på den privata marknaden (mindre fastighetsägare och 

villaägare), samt att vidareutveckla samarbetet med grannkommunerna. 

Förutom att arbeta med långsiktiga lösningar är det också nödvändigt att kunna 

hitta snabba och mer kortsiktiga lösningar. En samlad förmedling (bostads-

portal) av studentbostäder är dessutom viktig för den bostadssökande. 

 

I det regeringsuppdrag som lämnade slutrapport förra vintern – ”Varför byggs 

det så lite studentbostäder?”, framhålls tre betydelsefulla aktiviteter: 

 Bygg campusnära studentbostäder 

 Sänk parkeringsnormen för bilar, men öka normen för cykelparkering 

 Större grad av benchmarking mellan studieorter. 
 

För unga (icke-studerande) har AB Gavlegårdarna dessutom ett antal lägenheter 

(ca 90 st) där man erbjuder särskilda ungdomskontrakt. Detta gäller ålders-

gruppen 18-29 år och erbjuder en viktig möjlighet för unga att skaffa sig en egen 

bostad.  

 

 

7 Studentlägenhet är ett administrativt begrepp och handlar bl.a. om förmedling och hyressättning. 
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Äldre 

 

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

(22 % år 2025). Den demografiska puckel som fyrtiotalisterna utgör kommer 

under en 20-års period framöver att medföra stora utmaningar kring bostäder 

för äldre. Efter detta kommer ökningen av äldre att plana ut, men i takt med att 

levnadsåldern ökar, blir ändå andelen äldre i befolkningen större i framtiden. 

 

 

 

Figur 8: Totalt antal personer över 80 år  och den årliga ökningen i Gävle 

kommun år 1990-2030 

 

Eftersom kvinnor lever längre än män (ca 2,5 år) och kvinnan i ett parförhåll-

ande ofta är yngre än mannen, består också många hushåll bland äldre av en 

ensamstående kvinna. Kvinnliga pensionärer har dessutom i genomsnitt sämre 

ekonomi än manliga pensionärer och detta bör särskilt uppmärksammas i 

bostadsförsörjningen för äldre. 

 

Förenklat finns följande boendeformer för äldre: 

 

 Ordinarie bostad – ev. med viss anpassning och hemtjänst.  

 Seniorboende – eller +50/55-boende - är vanliga bostäder, men där det är 

hög grad av fysisk anpassning och där man marknadsför sig mot en viss 

åldersgrupp. 

 Trygghetsboende – samlingsbegrepp för bostäder som har en hög grad av 

fysisk anpassning och någon form av personalfunktion (aktivitetsledare e.l.) 

och gemensamhetsanläggning. 

 Särskilt boende – vård- och omsorgsboende där plats tilldelas efter 

behovsbedömning enligt socialtjänstlagen. 
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Idag finns inom kommunen totalt 15 särskilda boenden med sammanlagd 970 

bostäder. Utöver detta pågår nybyggnation vid Furugården med 55 bostäder som 

blir klara under våren 2013. Ytterligare ett särskilt boende med 60 bostäder upp-

handlas under hösten 2012 och ska vara klart under 2014. Vidare planeras likaså 

ett särskilt boende under 2015-2016 och ett under 2018-2019. Det finns också ett 

korttidsboende med 42 platser och en anhörigavlösning med 10 platser. 

 

Kommunen har ansvar för att tillgodose behovet av särskilt boende för äldre. 

Detta är en resurskrävande boendeform.  Många äldre vill gärna bo kvar i sin 

bostad så länge som möjligt. För kommunen är det ofta en ekonomiskt 

fördelaktig lösning, även om det kan innebära vissa behov av fysisk anpassning i 

bostaden och ett ökande behov av tillsyn i hemmet. 

 

Årligen hanteras ca 600 ärenden om bostadsanpassning i kommunen. Varje år 

genomförs bostadsanpassning för ca 4 mnkr (kommunal finansiering). De 

åtgärder som utförs är ofta en förutsättning för att personen kan fortsätta att bo 

hemma. Om alternativet är plats i särskilt boende, finns det mycket god ekonomi 

i att genomföra bostadsanpassning, samtidigt som kommunen tillfredsställer 

önskemål om att få bo kvar hemma. Tilldelning av bostadsanpassning är i 

grunden reglerad i lag, men tillämpningen bygger till stor del på individuell 

bedömning och flexibilitet. 

 

Samtidigt finns det en stor grupp som inte vill bo kvar i sin gamla bostad, och 

som söker sig till en bostad som är enklare att sköta om och som ger både större 

trygghet, service och gemenskap. För många äldre är läge, tillgänglighet, kvalitet 

och bekvämlighet viktiga ingredienser i boendet. Äldre är på inget sätt en 

homogen grupp utan utbudet av bostäder för äldre behöver vara varierat. 

 

Det finns starka incitament – både mänskligt och ekonomiskt – för kommunen 

att ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen för äldre. Dels att vara behjälplig 

i olika projekt för seniorboende, men även att engagera sig i utveckling av olika 

former för trygghetsboende för att på det sättet minska/förskjuta behovet av 

särskilda boenden. Att även bidra till aktiviteter i anslutning till trygghets-

boenden, men även för de som fortfarande bor i ordinarie bostad, är viktigt för 

att minska offentliga kostnader för sjukvård och omsorg. Samordningen med 

hemtjänsten är därför mycket viktig. Hur dessa frågor ska regleras finns det i 

dagsläget ingen exakt lösning för, utan detta behöver studeras närmare. 

 

Förutom önskemålet att få bo kvar hemma, finns också ett tydligt önskemål om 

att få bo kvar i sin stads-/kommundel, och på så sätt kunna upprätthålla sociala 

nätverk. Utvecklingen av olika typer av boende för äldre bör därför även ske med 

en god geografisk spridning.  

 

Det är även viktigt att arbeta med boendemiljön – stimulera utvecklingen av 

lokal service, skapa trygga utemiljöer och medverka till utveckling av lokala 

mötesplatser – gärna över generationsgränserna. Att öppna skolbespisningarna 

för pensionärer är ett mycket lyckad exempel på detta. 

 

  



 20 

Personer med funktionsnedsättning 

 

Ingen är per definition funktionshindrad utan hindret uppstår i människans 

möte med miljön. Ungefär 10 procent av Sveriges befolkning har någon form av 

funktionsnedsättning. Det innebär närmare 10 000 personer i Gävle. För många 

av dessa är en anpassning av miljön nödvändig för att klara av vardagens 

uppgifter. Dessa anpassningar underlättar dessutom för väldigt många fler 

(äldre, barn, vuxna med barnvagn osv.), och är bekväma för oss alla.  

 

Att bygga och anpassa miljön för personer med funktionsnedsättning är att 

bygga hållbart och slippa göra komplicerade och kostsamma anpassningar i 

efterhand. Det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på god tillgänglighet i 

hela samhället. 

 

Brister i tillgänglighet kan antingen vara fysiska (hinder), sociala (utanförskap), 

psykologiska (förståelse), organisatoriska (delaktighet) eller ekonomiska. I Gävle 

kommuns tillgänglighetsprogram 2011-16 fastställs målet att personer med 

funktionsnedsättning ska ges goda möjligheter till boende. I tillgänglighets-

programmet finns också sex aktivitetsmål knutet till just boendet. 

 

En mindre grupp bland de som har funktionsnedsättning bor i särskilt 

anpassade bostäder. För personer med utvecklingsstörning (autism m.fl.) finns 

gruppbostäder, totalt 108 lägenheter, samt 86 servicebostäder/lägenheter. För 

personer med psykisk funktionsnedsättning finns 37 lägenheter i gruppboende 

samt 18 servicebostäder/ lägenheter. I kommunens plan för de kommande åren 

budgeteras med en ny gruppbostad/- boende (ca sex bostäder) per år. Därutöver 

finns ett ständigt behov av servicelägenheter i det allmänna bostadsbeståndet.   

 

Vi kan fortfarande öka kunskapen hos olika aktörer kring de behov som personer 

med funktionsnedsättning har. Grovt förenklat finns tre grupper av funktions-

hinder som kräver olika hänsyn – rörelsehinder (fysiska hinder), orienterings-

hinder (skyltar, markeringar) och psykiska besvär (lugn miljö, buller). Genom att 

göra rätt från början finns det pengar att spara. 

 

Av AB Gavlegårdarnas totala lägenhetsbestånd på 15 700, är ca 5 800 tillgäng-

liga med hiss. Det motsvarar närmare 40 % av bolagets lägenheter. Hur 

kommunen ska ställa sig till eventuella krav på hiss kommer att hanteras i 

kommande handlingsprogram. 

 

Bostadsanpassning omfattar även personer med funktionsnedsättning. 

Omfattningen av bostadsanpassning beskrivs ovan under kapitlet om äldre. 

 

 

Flyktingar 

 

Gävle kommun har gjort en överenskommelse med staten om att  varje år ta 

emot 180-220 nyanlända flyktingar.  Antalet har varit lägre de senaste åren, 

delvis beroende på bostadsbrist. Invandrarcentrum har vid ankomsten och två år 

framåt huvudansvaret för flyktingarnas boende. Dessa bostäder finns i huvudsak 
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inom AB Gavlegårdarnas bestånd. Många av de som kommer som flyktingar 

väljer sedan att stanna kvar i samma bostad efter de två första åren. 

 

Flyktingmottagandet är viktig för regionens framtida tillväxt, och en god 

bostadsförsörjning är nödvändig för en positiv upplevelse som gör att flyktingar 

som fått uppehållstillstånd vill stanna kvar. Med dagens brist på bostäder blir 

ofta flyktingar boende kvar länge i Migrationsverkets anläggningsboende. Detta 

riskerar att fördröja etableringsprocessen och i värsta fall skapa mer långvariga 

problem för de nyanlända. 

 

Genom anhöriginvandring och barnrika familjer är behovet av stora lägenheter 

mycket större för denna grupp än för bostadsmarknaden i övrigt. Tillgång till bra 

kollektivtrafik i anslutning till bostaden är också en viktig faktor för flyktingar. 

För att de så snabbt som möjligt ska kunna etablera sig i det svenska samhället, 

är det viktigt att de kan ta sig till bland annat undervisning i svenska för 

invandrare och samhällsorientering. 

 

 

Bostadslösa 

 

Bostadslösa är ingen homogen grupp, och det är viktigt att behoven kan hanteras 

på individnivå. För att ge en överblick kan dock bostadslösa grovt delas in i fyra 

kategorier: 

 

 Akut bostadslös (det vi ofta benämner hemlösa) 

 Bostadslös inom 3 mån (intagna/inskrivna på kriminalvårdsanstalt, 

behandlingsenhet, stödboende, HVB-hem el.l.) 

 Bostadslös efter framtida utskrivning (behandlingsenhet, stödboende, HVB-

hem el.l) 

 Kortvariga andrahandskontrakt eller kontraktslöst boende 

 

Totalt finns ca 600 personer i Gävle som ingår i begreppet bostadslös. Av dessa 

har ca 400 bostad som organiseras genom Socialtjänst Gävle. En stor del av 

dessa bostäder finns hos AB Gavlegårdarna, men socialtjänsten har även avtal 

med privata bostadsbolag. Antalet akut bostadslösa bedöms vara ca 70 personer 

(2011). 

 

Det är önskvärt, bl.a. för att underlätta anpassning till ett eget boende, att sprida 

dessa bostäder i bostadsbeståndet. Det kan även ske genom köp av lägenheter i 

bostadsrättsföreningar. Det är också önskvärt att arbeta förebyggande för att 

motverka hyresskulder och slippa hamna i lägen där avhysning blir nödvändigt. I 

bilaga 2 – bostadstrappan – ges en översiktlig bild av det arbete som bedrivs. 

 

Det är också viktigt att kommunen arbetar långsiktigt och med god framför-

hållning när det gäller bostadslösa, eftersom alternativen ofta blir mycket 

kostsamma – antingen det rör sig om dyra korttidslösningar, förlängda uppehåll 

på institution eller vitesförelägganden. 
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Nyligen har Gävle kommun beslutat om en kommunal hyresgaranti. Denna 

innebär att Gävle kommun ställer en garanti till bostadsbolaget för personer/ 

familjer som inte blir godkända för förstahandsavtal pga. betalningsanmärk-

ningar. 

 

Personer med höga skulder kan därigenom få hjälp. Detta är en grupp som faller 

utanför socialtjänstens ansvar, men som utan denna hyresgaranti kan riskera att 

bli bostadslösa. Redan bostadslösa som har gamla skulder omfattas dock inte av 

hyresgarantin. 

 

Förtur till bostad ges av sociala skäl. De flesta som får förtur är unga (födda på 

90-talet). De personer som är svårast att hantera är personer med missbruks-

problem ofta kombinerad med psykiska problem. De flesta som blivit avhysta 

tillhör denna kategori. Bland dessa finns också personer som är svåra att 

integrera i bostadsbeståndet (bl.a. pga. hot och/eller våld). 

 

Den utveckling som skett på senare år med kraftigt stigande boendekostnader i 

nyproduktion, men även vid upprustning av befintliga bostäder, ökar risken för 

att gruppen som inte själva klarar av sina boendekostnader kan öka framöver. I 

takt med att vi gradvis rustar äldre bostäder, minskar antalet bostäder med 

enklare standard och lägre hyra. 

 

Bostadslösa efterfrågar oftast mindre lägenheter och konkurrerar på 

bostadsmarknaden ofta med unga, studenter, flyktingar och ensamstående. 

Eftersom detta ofta är grupper med de minsta ekonomiska resurserna, blir det 

gärna en konflikt mellan dessa grupper när det uppstår en samlad brist på 

bostäder. För att klara av dessa behov är det nödvändigt att det finns ett visst 

antal lediga bostäder. Ett normtal för vakansgraden kan vara att minst 1 % av 

bostäderna i flerbostadshus bör vara lediga för att tillgodose dessa behov. 8 

 

Flyttkedjor 

 

Det pågår en studie av flyttkedjor inom Gävle kommun. Denna blir klar under 

våren 2013, och resultatet av denna studie kommer att användas vid fram-

tagande av kommande handlingsprogram för bostadsförsörjning. 

 
  

 

 

8 Enligt Boverket 
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Förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 Det ska ständigt finnas antagna detaljplaner för byggande av minst 600 

bostäder av varierande typ och i olika delar av kommunen. 

 Det ska ständigt finnas byggklar mark för minst 600 bostäder av 

varierande typ och i olika delar av kommunen. 

 Vi ska verka för att det årligen produceras 300 nya bostäder i Gävle. 

 Vi ska verka för bostadsprojekt som sticker ut och syns i omvärlden, och 

som marknadsför Gävle som bostadsort. 

 Vi ska uppmuntra projekt som fokuserar på att hitta kostnadseffektiva 

lösningar. 

 Vi ska behålla bostadsgarantin för studenter. Utformningen av 

bostadsgarantin ska ses över. 

 Kundtjänst vid kommunledningskontoret ska ha ett samlat ansvar för 

bostadsförmedlingen av studentlägenheter. 

 Vid nyproduktion (både bostadsrätt och hyresrätt) bör ett antal 1:or/små 

lägenheter byggas för att bl.a tillgodose gruppen unga och studenter. 

 Vi är öppna för  kommunalt engagemang kring olika former för 

trygghetsboenden. 

 Vi vill uppmuntra och stödja initiativ till seniorboenden. 

 Vi bör tillämpa krav om förtur vid kommunal markanvisning. 

 Vi ska arbeta förebyggande/uppsökande verksamhet, med tidiga insatser 

mot personer som har hyresskulder. 
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Bostadsmarknadens aktörer 

Staten 

 

För att främja en fungerande bostadsmarknad och därigenom också trygga 

rätten till bostad, har regering och riksdag ansvaret för att det finns en 

fungerande bostadsfinansiering och en ändamålsenlig lagstiftning. 

 

Enligt regeringsformen ska det allmänna särskilt trygga rätten till bostad. Det 

innebär inte att den enskilde kan kräva att bli tilldelad en bostad, utan att det 

allmänna ska verka för att alla har möjlighet att efterfråga en bostad av god 

kvalitet och till skälig kostnad. 

 

En grundpelare i bostadspolitiken är att hyresrätten ska vara en upplåtelseform 

som vänder sig till alla, oavsett inkomst. Som en del i denna politik finns de 

allmännyttiga kommunala bostadsföretagen. Dessa vänder sig inte bara till 

ekonomiskt svaga hushåll eller personer som har särskilda behov, så som 

kommunala eller så kallade sociala bostadsföretag i många andra länder gör.  

 

Statliga organ som verkar inom bostadssektorn är bl.a. Boverket, Statens 

bostadskreditnämnd och länsstyrelserna. 

 

Allmännyttan 

 

Den 22 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om nya regler för kommunala 

bostadsbolag och hyressättningen  

 

Allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. Bolagen agerar för att främja en väl fungerande bostadsmarknad utan 

att snedvrida konkurrensen. Deras hyresnormerande roll har tagits bort. Vid en 

tvist om vad som är skälig hyra beaktar hyresnämnden numera kollektivt 

förhandlade hyror för likvärdiga lägenheter. Detta oavsett om ett kommunalt 

företag eller en privat hyresvärd äger lägenheterna. 

 

 

Byggherrar 

 

Byggande och försäljning av bostadsrätter är en förhållandevis omfattande 

verksamhet. Det finns nationellt ett antal större aktörer inom detta område 

exempelvis HSB, Riksbyggen, Skanska, och JM. Även ett större antal 

producenter av småhus agerar med Sverige som marknad. 
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Figur 9: Prisutveckling på nyproduktion i Sverige år 1975-2009 (Boverket) 

 

 

Priset för nyproducerade bostäder i Gävle ligger idag från 25 000:-/kvm och 

uppåt. 

 

Nuvarande genomsnittspriser för begagnade bostäder i Gävle: 

 Bostadsrätter - 11 500:-/kvm, i snitt 750 tkr per lägenhet (116 objekt) 

 Villor – 14 900:-/kvm, i snitt  1 750 tkr per villa (46 objekt) 

 

I relation till motsvarande orter ligger bostadspriserna för begagnade bostäder 

förhållandevis lågt i Gävle. Detta påverkar givetvis möjligheten och viljan till 

nyinvesteringar. 
 

Gävle kommun har i jämförelse med andra motsvarande kommuner en förhåll-

andevis stor andel hyresrätter (ca 44%) av det totala bostadsbeståndet. Av dessa 

finns drygt 2/3-delar hos AB Gavlegårdarna. Resterande 1/3-del är fördelade på 

8-9 halvstora fastighetsägare med vardera några hundra lägenheter, och ett 

större antal mindre fastighetsägare. 

 

Andelen fritidshus (knapt 5%) är däremot förhållandevis låg, och beror troligen 

på en omfattande permanentning på senare år, särskilt inom centrumnära 

områden. Frågan om fritidshus kommer att hanteras mer utförlig i arbetet med 

kommande Översiktsplan för Gävle kommun. 

 

Enligt lägenhetsregistret är den genomsnittliga boarean för hyresrätter knapt 70 

kvm, för bostadsrätter ca 75 kvm och för småhus ca 115 kvm. Statistikunderlaget, 

där även hushållsstorleken finns med, kommer att förbättras avsevärt till 2014 i 

samband med nationell samkörning av tillgängliga register. 
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De dominerande byggherrarna som för närvarande nyproducerar bostäder i 

Gävle är: 

 

 AB Gavlegårdarna - bygger hyresrätter, äldreboende, gruppbostäder. 

 Skanska -fungerar också som byggentreprenör. Uppför projekt för 
försäljning/upplåtelse av bostadsrätter. 

 HSB Gävleborg - uppför projekt för försäljning/upplåtelse av 
bostadsrätter. 

 Riksbyggen - uppför projekt för försäljning/upplåtelse av bostadsrätter.  

 Småhusägare som uppför småhus för eget ägande/boende. 

 

Kommunen  

Uppdrag 

 

Kommunen ska i sin roll på bostadsmarknaden underlätta för marknadens 

aktörer. Kommunen ska även verka för ett transparent system för mark-

anvisning och planering, där alla aktörer ska ges lika möjligheter. Genom att 

vara en strategisk och aktiv markägare kan kommunen bidra till en önskad 

utveckling. 

 

I sin samhällsplanering lägger kommunen en viktig grund för utveckling av 

attraktiva och hållbara bostäder. Även Landstinget med sitt ansvar för 

kollektivtrafiken har ett viktigt bidrag kring detta. 

 

Kommunen ska ha god kunskap om hur efterfrågan på bostäder ser ut och ha en 

god förmåga att anpassa utbudet till en förändrad efterfrågan. Vi ska bygga 

attraktiva bostäder för det behov som marknaden efterfrågar. 

 

Vi ska skapa tillväxt i Gävle kommun och stimulera till inflyttning. Attraktiva 

bostäder underlättar rekrytering av arbetskraft. Dyrare bostäder skapar troligen 

längre flyttkedjor och större rörelse på bostadsmarknaden.  

 

Analys 

 

För att underlätta för marknadens aktörer är det viktigt att kommunen har en 

hög planberedskap, och förutom fastställda planer även arbetar med tidiga 

utredningar och planskisser. Även långsiktiga och konsekventa kommunala 

prioriteringar liksom effektiv och ändamålsenlig handläggning/tillämpning är 

viktiga faktorer. 

 

God samordning av kommunala investeringar och med olika infrastruktur-

förvaltare är ytterligare ett område som det ligger i kommunens ansvar att 

utveckla. Om det inom ett begränsat geografiskt område ska byggas > 100 

bostäder behövs normalt förskola och även behovet av skollokaler behöver då ses 

över. Fler centrumnära bostäder kommer att öka behovet av förskolor och även 

skolor i centrala lägen. Behovet av förskolor och lågstadieskolor kan förutses 



 27 

med god precision, medan behovet av mellan- och högstadieskolor påverkas mer 

av utvecklingen med friskolor. Det är viktigt att bygga flexibelt så att t.ex. en 

förskola enkelt kan ändras till skola ev. byggas om till bostäder. 

 

Utbyggnad och utveckling av vägar, gång-/cykelvägar, busslinjer, VA, fjärrvärme 

m.m. är andra viktiga samordningsinsatser som påverkar den totala ekonomin 

för bostadsbyggandet. 

 

Ständig kompetensutveckling (projektledning, kalkylering osv.) och resurs-

säkring är andra viktiga områden för kommunen att utveckla. 

 

För att uppnå en god utveckling på bostadsmarknaden är det viktigt att ha en 

god dialog med marknaden och olika grupperingar som representerar boende. 

 

 

Styrmedel 

Allmänt 

Boverket har följt upp och utvärderat 1997 års regeländring av bostadsbidrags-

systemet. Huvudsyftet med ändringarna var att bromsa kostnadsökningarna. 

Regeländringarna innebar att utsatta familjer fick svårare att hålla sig med goda 

bostäder till rimliga kostnader. Trångboddhet har blivit betydligt vanligare bland 

familjer med bostadsbidrag. 

 

Bostadspolitiska stöd kan antingen vara i form av stöd till produktion av 

bostäder eller i form av stöd till konsumtion av bostäder. Produktionsstöd syftar 

till att påverka bostadsutbudets sammansättning, kvalitet eller pris. Exempel är 

lån, räntebidrag, investeringsbidrag och offentliga kreditgarantier. 

 

Konsumtionsstöd riktas till de boende för att förbättra deras valmöjligheter på 

bostadsmarknaden. Exempel är bostadsbidrag, skatteavdragsrätt för räntor, 

förvärvslån och offentliga kreditgarantier. 

 

AB Gavlegårdarna 

AB Gavlegårdarna är det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget i Gävle. 

Bolaget är en enhet inom kommunkoncernen och styrs förutom av bolags-

ordning och aktiebolagslagen, även av kommunens övergripande styrning samt 

ett ägardirektiv som preciserar den uppgift som Gävle kommun ålägger AB 

Gavlegårdarna.  

 

Via de 15 700 lägenheterna som bolaget förvaltar bor ca 1/3 av Gävleborna med 

AB Gavlegårdarna som hyresvärd. Kommunen styr bolaget årsvis via ägar-

direktiv där uppdraget preciseras, vilket gör att AB Gavlegårdarna är ett av de 

viktigaste bostadspolitiska verktygen för kommunen. Exempelvis förvaltar 

bolaget de flesta studentbostäderna i staden och drygt hälften av kommunens 

särskilda boenden. Förturer till bostäder av sociala, medicinska och närings-

politiska skäl förmedlas också via AB Gavlegårdarna.  
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I nuvarande ägardirektiv (2012-15) framhålls bl.a. grupperna unga och äldre 

samt personer med funktionsnedsättning som viktiga fokusgrupper för AB 

Gavlegårdarna. De ska också arbeta med boendesociala frågor och integrations-

frågor samt ta ett särskilt ansvar för ekonomiskt svaga grupper på bostads-

marknaden. Även aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor förväntas. 

 

Planmonopolet 

Planmonopolet är ett viktigt styrmedel för kommunen när det gäller bostads-

byggande. Planmonopolet innebär att kommunen bestämmer hur och om mark 

ska användas och bebyggas inom kommunen. I Översiktsplan för Gävle stad 

fastslås vissa viktiga principer för bostadsbyggandet. I den står det att vi i första 

hand ska bygga centrumnära och utmed kollektivtrafikstråk. Vi ska även bygga 

bostäder i attraktiva sjönära lägen.  

 

Kommunen beslutar om detaljplaner som reglerar hur marken får användas och 

bebyggas. Hur detaljplaner upprättas regleras detaljerat i plan- och bygglagen, så 

att berörda fastighetsägare och boende ska garanteras medborgarinflytande och 

rättssäkerhet, samt för att säkra ett bra beslutsunderlag. Genom planmonopolet 

har kommunen inflytande över hur bostadsbyggandet ska ske. Genom en god 

planberedskap kan kommunen underlätta genomförandet av bostadsprojekt. 

 

Markägande och markberedskap 

Tillkomsten av nya bostäder beror till stor del på byggherrarnas och finansiär-

ernas bedömning av marknaden. Kommunens roll blir att skapa intressanta 

alternativ som erbjuder exploatering enligt den utveckling som både marknaden 

och kommunen önskar. Det innebär att kommunen måste tillhandahålla ett 

mycket större antal möjliga tomter än de som faktiskt kommer att bebyggas. 

 

Genom att äga strategiskt belägen mark kan kommunen påverka tillkomsten av 

bostadsprojekt. Genom markägandet kan överlåtelser och förvärv ske för att 

främja olika bostadspolitiska syften. Kommunen ska aktivt arbeta för att snabbt 

kunna knyta byggherrar till nya bostadsprojekt och korta ledtiderna från 

översiktsplan till byggstart. 

 

Kompetens och bemötande 

Kommunen har stora möjligheter att påverka bostadsbyggandet genom ett 

professionellt agerande vid planläggning, markexploatering, information etc. 

Genom ett gott bemötande i enlighet med kommunens värdegrund kan 

kommunen locka till sig intresserade byggherrar. 

 

Trots de formella styrmedlen är kommunens förhandlingsroll kanske den allra 

viktigaste. Hur kommunen lyckas med denna beror mycket på hur rollen är 

bemannad och vilka mandat rollen tilldelas. 

 

Tomt- och småhuskön 

Den kommunala tomt- och småhuskön är främst till för de tomter som 

kommunen exploaterar, men många privata utbyggare väljer också att ansluta 
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sig. Utbudet redovisas på nätet, och nya tomter förmedlas till alla som står i kön. 

I dagsläget står över 650 i kön, men många av dessa har stått länge i kö utan att 

ha visat intresse för de objekt som funnits. I dagsläget finns flera tomter lediga 

utan att någon från tomt- och småhuskön har visat intresse.  

 

Taxor och avgifter 

Kommunala taxor för planläggning, bygglov, el, värme, vatten, m.m. påverkar 

kostnaderna för både fastighetsägare och boende, men är också ett styrmedel 

som kommunen delvis kan använda. 

 

Övrigt 

Kommunen bör agera kraftfullt för att få till stånd bebyggelse av obebyggda 

tomter (lucktomter) i attraktiva och centrala lägen. Potentialen för bebyggelse på 

dessa tomter inom stadskärnan innebär 100-200 nya bostäder. Det samma 

gäller möjligheten att bygga till våningsplan på centralt belägna fastigheter. 

Potentialen för sådan bebyggelse antas vara 50-100 nya bostäder.  
 

Även projekt som ”sticker ut” kan i vissa fall vara bra. Detta innebär inte att 

bostadsbyggandet ska vara en experimentverkstad, men vi behöver också våga 

testa/prova nya lösningar. 
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 Förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AB Gavlegårdarna ska årligen genom ägardirektivet tilldelas uppgift att 

planera och bygga minst 100 bostäder (studentbostäder, äldrebostäder 

och vanliga hyresbostäder). 

 Kommunen ska arbeta aktivt och planmässigt med förvärv av strategiska 

markområden (markförvärvsstrategi). 

 Kommunal mark ska så långt som möjligt anvisas och fördelas i 

konkurrens – gärna genom arkitekt- och/eller markanvisningstävlingar. 

 Vi ska arbeta aktivt/initiera planläggning för att utbyggnad ska ske på 

centralt belägna tomter. 

 Vi ska arbeta med tidiga utredningar och skisser/förprojektering för att 

förbereda för kommande exploateringar – klargöra behov av utredningar, 

påbörja planläggning innan byggherre är utsedd. Mindre detaljerade 

detaljplaner. Utnyttja istället exploateringsavtal för detaljering. 

 Vi ska ständigt anpassa organisationen för att på bästa sätt möta och 

vägleda aktörerna på bostadsmarknaden. 

 Vi ska anordna årliga möten mellan aktörerna på den lokala bostads-

marknaden. 

 Vi ska arbeta för att få fler aktörer intresserade av att investera och bygga 

bostäder i Gävle. 

 Vi vill välkomna och bjuda in nya byggherrar i bostadsbyggandet. 

 Vi ska ständigt ha en uppdaterad översiktsplan med tillhörande 

fördjupningar, och vi ska ha en vision bortom översiktsplanens horisont. 

 Vi ska ha en aktuell kunskap om påbörjade och färdigställda bostäder. 

 Vi ska arbeta aktivt med marknadsföring av aktuella bostadsprojekt. 

 Vi ska genom vår fysiska planering möjliggöra utveckling av lokal handel 

(framför allt livsmedel). 
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Prioriterade frågeställningar 

Integration 

Uppdrag 

 

Vi ska i bostadsförsörjningen verka för integration med avseende på ålder, 

etnicitet, funktionsnedsättning och ekonomiska förutsättningar. Integration 

fokuserar ofta på etnicitet, men oftare bygger segregationen på socioekonomiska 

skillnader. 

 

Analys 

 

På de flesta områden i samhället är det bra om olika grupper kan träffas och 

utveckla förståelse för varandra. Integration i boendet är en av de viktigaste 

faktorerna för integration i samhället i stort. 

 

Integrationen behöver hitta sin egen form i respektive bostadsområde, men det 

är oavsett viktigt att arbeta med frågan i alla områden i kommunen. En bra 

integration behöver inte nödvändigtvis innebära en jämn fördelning av alla 

grupper i alla områden. T.ex. kan gemenskap inom en grupp skapa trygghet 

inom gruppen, något som också är en viktig förutsättning för en bra integration. 

 

Att arbeta med integration i bostadsförsörjningen ger också andra samhälls-

vinster som t.ex. trygghet, delaktighet och inflytande. 

 

 

Förslag 

 

De förslag som gäller för integration är till stor del samma som gäller för 

områdesförnyelse (se nedan). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Områdesförnyelse 

Uppdrag 

 

Med en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer skapas mångfald i de 

olika stads-/kommundelarna, samt att möjligheten finns att bo kvar i stadsdelen 

 Vi ska planera för blandade upplåtelseformer i stadsdelarna.  

 Vi ska planera för komplementbebyggelse och ett varierat utbud av 

bostäder i befintliga områden. 

 Vi ska arbeta med sociala aktiviteter i stadsdelar med hög andel med 

annan etnisk bakgrund. 
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under olika faser i livet. Äldre vill t.ex. ha möjligheten att bo nära barnbarnen i 

villaområdet men kanske i ett radhus eller en lägenhet.   

 

Äldre människor vill ofta också kunna bo kvar i samma stads-/kommundel, men 

ha möjligheten att sälja villan och välja ett enklare boende.  Genom ett varierat 

utbud och gradvis förnyelse underlättas möjligheten att bo kvar i området och 

man får en blandad hushållssammansättning. Därmed skapas viktiga 

förutsättningar för en positiv utveckling i de olika stads-/kommundelarna. 

 

Analys 

 

När vi bygger nytt har vi ofta en medveten och aktiv hållning till gestaltning av 

hela boendemiljön. I ett område som ”har varit med ett tag”, har förändringar 

skett på vägen som kan ha bidragit till att den ursprungliga helhetstanken 

splittrats. Det kan också vara så att tidens krav har förändrats. Detta gör att det 

finns ett behov av att ibland göra en översyn av boendemiljön i befintliga 

områden. 

 

För att skapa ekonomiskt utrymme för en sådan översyn, kan det vara 

nödvändigt att ge möjlighet till mer bebyggelse. Det är också viktigt att områdes-

förnyelsen omfattar kraven till tillgänglighet. En strävan vid områdesförnyelse är 

också att åstadkomma en god balans mellan upplåtelseformerna. 

 

Områdesförnyelse handlar också om att förstärka gemenskap i bostadsområdet 

och att skapa aktiviteter som bidrar till sammanhållning och stolthet för den 

egna stads-/kommundelen. 

 

Förslag 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Vi ska ha en långsiktig plan och tydliga direktiv för områdesförnyelse. 

 Vi ska underhålla och utveckla den offentliga utomhusmiljön. 
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Det hållbara boendet 

Uppdrag 

 

Gävle kommun ska verka för en bostadsförsörjning som är socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbar. 

 

Analys 

 

 Den sociala hållbarheten - målet om det goda livet 

 Den ekonomiska hållbarheten  - medlen för att uppnå det goda livet 

 Den ekologiska hållbarheten - ramarna för målet och medlen för att inte 

förstöra för kommande generationer. 

 

I social hållbarhet ligger begrepp som tillgänglighet, mångfald, trygghet, 

jämställdhet, delaktighet och inflytande. Hur väl vi lyckas med detta beror bl.a. 

på faktorer som tillgången på lokal service och kollektivtrafik, hur utomhus-

miljön är, vilka aktiviteter som finns i området, attraktiva mötesplatser, lokala 

utvecklingsgrupper, medbestämmande osv. Tillsammans skapar detta stads-

delens identitet som utgör grunden för respektive stadsdels utveckling. 

 

En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för god hälsa. Bostaden 

och närområdet har stor betydelse för social gemenskap och trygghet, vilket hör 

till mänskliga grundläggande behov. Det räcker inte med att förbättra de fysiska 

kvaliteterna (t.ex. ventilation, vitvaror, tillgång till grönområden och service). De 

sociala kvaliteterna behöver också utvecklas (t.ex. känsla av trygghet och 

säkerhet, möjligheter till en meningsfull fritid samt människors attityder till 

området). 

 

Det finns flera vetenskapliga undersökningar som har gett kunskap om vilka 

faktorer som är viktiga i boendemiljön. Enligt de boende är de viktigaste 

faktorerna bl.a.: 

 

 Närhet till kommunikationer, grönområden, idrottsanläggningar och 
baronomsorg samt skolor 

 Tillgång till hälso- och sjukvård samt daglig service 

 Småskalig varierande bostadsbebyggelse 

 Blandning av bostäder, verksamheter och servicefunktioner 
(funktionsblandning) 

 Tillgång till mötesplatser. 

 

Den nationella folkhälsopolitiken har betydelse vid om-, till- och nybyggnad av 

bostadsområden samt när stadsdelar ska förnyas. Det finns ett antal 

målområden och bestämningsfaktorer som särskilt bör uppmärksammas, bl.a. 

”tillgång till mötesplatser”, ”fysisk tillgänglighet till, mellan och i bostäder”, 

”trygghet i närmiljön”, ”meningsfull fritid”, ”exponering för radon”, ”grönytors 

betydelse för hälsan” samt ”stödjande miljöer för fysisk aktivitet och aktiv 

transport”. 
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Den ekologiska hållbarheten handlar mycket om energi – både i bostaden och i 

de transporter som omger boendet. Men även avfallshantering och VA-lösningar 

är viktiga hållbarhetsfrågor, liksom anpassning till kommande klimatför-

ändringar. Hållbarhet i materialval är också en viktig fråga och här kommer 

livscykel-analyser (LCA) att bli ett allt viktigare verktyg, tillsammans med 

miljöklassning av byggnader. 

 

Vattendirektivet (EU:s ramdirektiv för vatten) anger bl.a. att inga åtgärder får 

beslutas som kan försämra statusen på någon vattenförekomst. Detta inverkar 

på kommunens planläggning, markanvändning, markförsäljning, beslut om 

bygglov, beslut enligt miljöbalken, kostnader för skydd av befintliga och framtida 

grundvattentäkter etc. Nybyggnation av bostäder får inte bidra till att god status 

inte uppnås i Gävle kommuns vattenförekomster. Här blir exempelvis VA-frågan 

viktig.  

 

Förslag som finns i arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program 

(MSP):  

Lokalisering av bostäder ska i första hand ske på redan ianspråkstagen mark, i 

andra hand mindre värdefull mark, och i sista hand värdefull mark. Ingen 

exploatering av park eller naturmark sker utan att krav på kompensations-

åtgärder uppfylls. 

 

Ytterligare förslag i MSP är:  

All nybyggnation ska vara anpassad för optimal avfallshantering avseende 

källsortering, tillgänglighet och säkerhet. Betydelsen av närhet till 

kommunikationer, service, och infrastruktur m.m. Arbete med riktlinjer för 

energikrav vid nybyggnation pågår, liksom bilpoolslösningar och ny 

parkeringsnorm. 

 

Ekonomisk hållbarhet innebär att vi har god kunskap om den lokala bostads-

marknaden, och har koll på förändringar i efterfrågan. Ekonomisk hållbarhet 

innebär också att bygga vidare på gjorda investeringar och ha en hållbar strategi 

för framtida utbyggnader. Genom att skapa god social hållbarhet samt utveckla 

ännu bättre miljömässiga lösningar, uppnår vi också god ekonomisk hållbarhet. 

 

Det finns olika lösningar för enkla och billiga bostäder – bl.a. speciella koncept 

för studentlägenheter. Det är viktigt i bedömningen av sådana lösningar att 

kraven på hållbarhet vägs in, t.ex. kraven på tillgänglighet. 

 

Av samma anledning är det även viktigt att våga säga nej till initiativ som inte 

uppfyller de krav som kommunen vill ställa. Detta med hänvisning till att vi vill 

uppnå en hög grad av hållbarhet i vårt bostadsbyggande. 
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Förslag 

Centrumnära 

 

För att minska transportbehovet är tillgången på centralt belägna bostäder 

viktigt (minskar både bilanvändning och bilinnehav). Schablonmässiga avstånd 

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

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

 

Möjligheten att bygga nytt inom stadskärnan är begränsade, men möjligheten att 

göra om befintliga fastigheter i centrum till bostäder kan ge ett större antal 

bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafiknära 

 

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

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

tillgång menas ett maximalt gångavstånd till närmaste hållplats på 300 meter.  

 

 

 

 

 

OBS! Kolla ÖP-program 

  

 Vi ska fortsätta omvandla centrumnära områden till bostadsändamål. 

 Vi vill bygga bostäder på lediga lucktomter i centrum. 

 Vi vill bygga till våningsplan för bostäder på vissa fastigheter i centrum. 

 

 Vi ska prioritera bostadsbebyggelse längs våra starka kollektivstråk. 

 Vi vill för övrigt prioritera bostadsbebyggelse där det finns förutsättningar 

att förstärka ”svaga” kollektivtrafikstråk.  
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Klimatsmart 

 

Både när vi bygger nytt och när vi rustar gammalt ska vi ha en hög ambitionsnivå 

kring bebyggelsens klimatpåverkan. Samtidigt ska vi följa de råd och krav som 

tas fram på nationell nivå. Precisering av energikrav kommer att ske i andra 

sammanhang framöver. Likaså ska vi ha god kunskap om översvämningsrisker.  

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

 

Både när vi bygger nytt och när vi kompletterar befintlig bebyggelse är det viktigt 

att vi håller en god arkitektonisk nivå. Även om olika tidsepoker har olika 

estetiska uttryck, är det viktigt att grundläggande arkitektoniska principer 

hävdas så att vi även uppnår en god estetisk hållbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunen ska vara pådrivande i utvecklingen av passivhus. 

 Vi ska planera för ett energieffektivt transportsystem – gång, cykel och 

buss/tåg. 

 Vi ska inte bygga nya bostäder i områden som riskerar översvämning. 

 

 

 Vi ska planera så att vi bevarar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 

miljöer. 
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Ledarskap och samverkan 

Uppdrag 

 

Vi ska hitta områden och former för samverkan med våra grannkommuner – 

Sandviken, Ockelbo, Älvkarleby och Hofors (Gästrikeregionen). 

 

Analys 

 

Genom förbättrade kommunikationer och förkortade restider, har storleken på 

arbetsmarknadsregionerna ökat. Närheten och tillgången till modern infra-

struktur blir allt viktigare. På detta sätt uppstår nya intressanta områden för 

bostadsbebyggelse. Möjligheten att erbjuda en stor mångfald av attraktiva 

boendemiljöer är också ett viktigt konkurrensmedel. Ett bra samarbete mellan 

kommunerna i Gävle-regionen gynnar därför alla parter. 

 

Det finns fler områden där en regional samverkan är utvecklad. Turism är ett 

sådant område som också berör bostadsförsörjningen. 

 

För närvarande finns det enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät ca 230 

outhyrda lägenheter i Sandviken och ca 120 i Hofors. Ockelbo har enbart ett fåtal 

lediga lägenheter, liksom Älvkarleby. Även Söderhamn finns inom nära 

pendlingsavstånd, och där finns ca 300 outhyrda lägenheter. 

 

I Sandviken planerar Sandvikenhus att bygga ca 30 nya lägenheter per år, och 

Älvkarlebyhus har noterat ett visst tryck att komma igång med nyproduktion. 

 

 

Förslag 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 

  

 

 

9 LIS-områden står för ”Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen”, och kommer att hanteras i kommande 
arbete med Översiktsplan för Gävle kommun. 

 Vi ska samverka med grannkommunerna Sandviken, Ockelbo, Älvkarleby 

och Hofors kring planering och marknadsföring av en gemensam 

bostadsmarknad. 

 Vi ska samverka kring utveckling av LIS-områden 8 . 

 Vi ska samarbeta kring bostadsgarantin för studenter. 
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Bostadssociala insatser 

 

Det är viktigt att bostadspolitiken även omfattar den sociala dimensionen av 

boendet. Demokrati och medverkan i utvecklingen av boendemiljön skapar 

engagemang och är viktiga faktorer för utveckling av en god boendemiljö.  

 

Olika sociala aktiviteter bidrar till att skapa mötesplatser som är ytterligare en 

viktig förutsättning för tillhörighet och stolthet för den egna boendemiljön. 

 

Byggemenskaper 

 

Byggemenskaper eller byggkollektiv uppfattas kanske främst som ett sätt att 

organisera och utforma bostadsbyggande, men är också kopplat till bostads-

sociala frågor. Det kan gälla energilösningar, avfallshantering, transporter, 

trafik, lokal odling och medborgarinflytande i bostadsområdet. Boendeformen 

kan också ställa andra krav på den kommunala organisationen. 

 

Förslag 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsatser 

 Varje kapitel avslutas med ett antal förslag. Dessa förslag är till för att 

förtydliga målen och får betraktas mer som exempel på förslag/aktiviteter, 

och ska konkretiseras i ett handlingsprogram som årligen ska revideras 

tillsammans med  redovisning av planerat och genomfört bostadsbyggande. 

Redovisning ska ske till Mark- Miljö- och Planberedningen under första 

kvartal varje år. 

 

 Vi ska ha en planberedskap för 600 nya bostäder. Eftersom planering av 

bostäder måste ligga många år i framkant av produktionen är det även 

viktigt att skapa en strategi för bostadsbyggandet som ligger bortanför den 

horisont (2025) som översiktsplanen för Gävle stad anger. 

 

 Byggande av bostadsrätter svänger mycket beroende på den omgivande 

konjunkturen. Byggande av småhus är förhållandevis stabilt och vi har ingen 

större brist på byggbara tomter. Därför är det särskilt viktigt att fokusera på 

hyresrätter. För kommunen är det därför viktigt att arbeta aktivt med sitt 

ägardirektiv till AB Gavlegårdarna samt verka för att det ska finnas fler 

aktiva aktörer på hyresmarknaden. 

 

 Det behövs en långsiktig plan och tydliga direktiv för områdesförnyelse. 

 Vi ska bidra till att skapa sociala aktiviteter i bostadsområdena. 

 Vi vill engagera de boende. 
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Tendenser (antaganden) 

Utan att göra någon djupare analys räknar vi här upp några tendenser som vi 

anser redan påverkar eller kan antas påverka bostadsförsörjningen framöver: 

 

 Avreglering inom vissa områden 

 Omvandling av centrala hamn- och industriområden 

 Resbeteende – ökat bilinnehav 

 Omvandling av fritidshusboende 

 Urbanisering – centralt belägna bostäder 

 Hög kostnadströskel 

 Yngre människor etablerar sig senare på bostadsmarknaden 

 Regionförstoring – större arbetsmarknader 

 
 

Dilemman/knäckfrågor (diskussion) 

Här summerar vi några av de svåra dilemman som finns på dagens bostads-

marknad. Inriktningsprogrammet ger inga fullständiga lösningar på dessa 

dilemman, men de kan vara bra att känna till för att rikta förslag och åtgärder åt 

rätt håll. 

 

 Hur kan vi få ekonomi i nyproduktion utanför de mest attraktiva lägena? 

Kan kommunen påverka de ekonomiska förutsättningarna för 

nyproduktion i ytterområdena? 

 Områdesförnyelse leder till ökade hyror – får vi då hyresnivåer som 

vissa hyresgäster får svårt att klara av? 

 Hur attraherar vi nya aktörer som inte finns i Gävle-regionen idag? 

 Hur kan vi bygga billigare bostäder utan att sänka kraven till social och 

ekologisk hållbarhet? 

 Vilken roll ska kommunen ha kring bostäder för äldre – utöver särskilda 

boenden? 

 Hur kan vi lyckas matcha efterfrågan och utbud (t.ex. studentboenden)? 

 Hur ska vi skapa fler centrumnära bostäder, men samtidigt behålla 

gröna ytor för rekreation och biologiskt mångfald? 

 

Övrigt 

Ägarlägenheter  

 

Vid nyproduktion eller nytillskott av bostäder genom viss ombyggnad är det 

möjligt att bilda ägarlägenheter. Det innebär att bostadsinnehavaren själv äger 

bostaden och får lagfart på den fastighet som bostaden utgör. För ägarlägenhets-

fastigheter gäller normalt samma regler som för annan fast egendom. Det pågår 

även ett regeringsuppdrag för att möjliggöra ombildning av befintliga hyresrätter 

till ägarlägenheter. Detta för att skapa en större variation av upplåtelseformer i 

befintliga bostadsområden. 
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Bilaga 1 

 

Utdrag ur: 

Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar 

 

1 § Varje kommun skall 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. 

   Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner 

som berörs av planeringen. 

   Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Lag 

(2002:104). 

2 § Länsstyrelsen skall lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av 

bostadsförsörjningen. 

3 § Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen skall en kommun anordna bostadsförmedling. Om två 

eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, skall dessa kommuner anordna sådan 

bostadsförmedling. 

   Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling enligt första stycket. 

4 § En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i turordning efter kötid får, utöver sådan 

förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § jordabalken, ta 

ut en avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid skall inte 

hindra att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas enligt ett förturssystem. 

   Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får bestämma avgiften och grunderna för hur den 

skall tas ut. 

5 § En kommun skall lämna regeringen de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som 

regeringen begär. 
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Bilaga 2 
 

 

 

 


