Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022

Antaget av Kommunfullmäktige
2019-03-25

Sammanfattning
Regeringen och riksdagen har genom de bostadspolitiska målen fastlagt att bostaden är en
social rättighet. Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar till alla att leva i goda bostäder
vilket lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000: 1383) handlar om.
Arvika kommuns bostadsförsörjningsprogram har tagits fram som ett verktyg för en långsiktig
utveckling och planering av bostäder i kommunen. Planeringen ska ske i balans mellan
bostadsproduktion och kommunens ekonomiska möjligheter att upprätta nödvändig
infrastruktur.
Bostadsprogrammet utgår ifrån såväl regionala- och nationella som lokala mål och visioner.
Programmet relaterar också till övergripande planer och strategiska dokument såsom till
exempel översiktsplanen. Den fysiska planeringen och detaljplaneringen i Arvika kommun är
viktiga instrument för kommunen för att få överblick och kunna påverka bostadsmarknaden
och bostadsbyggandet.
Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver det bostadsbestånd som finns i staden samt
redovisar kommunens nuvarande befolkningsutveckling och framtida befolkningsprognos.
Programmet redogör också för pendling, in och- utflyttning samt olika gruppers behov,
exempelvis äldre, studenter, nyanlända, personer med bostadssociala behov.
Den sammanfattande bedömningen av marknadssituationen i Arvika kommun är, att trots en
relativt hög byggtakt, är Arvika en av många kommuner i Värmland som fortfarande har
underskott på bostäder. I Arvika kommun handlar det främst om brist på små billiga
hyresrätter till unga samt olika boendeformer till äldre, eftersom den äldre befolkningen de
senaste åren ökat och tros fortsätta öka även de kommande åren.
Bedömningen är att behovet av nyproducerade lägenheter uppgår till cirka 100 lägenheter och
lika många småhus, fram till år 2025. Kommunen och det allmännyttiga bostadsbolaget har
projekt på gång och förhoppningsvis är att underskottet på bostäder kommer att planas ut
inom en snar framtid.
Det är osäkert att förutsäga det framtida bostadsbehovet, då det till viss del beror på det som
händer i omvärlden. Fastighetsmäklarna som är aktiva i Arvika kommun ser ingen direkt
nedgång på marknaden, trots en negativ konjunktur nationellt. Hos mäklarna är det främst
boende i de centrala lägena som efterfrågas.
För att lösa den rådande bostadsbristen i kommunen och möta de framtida behoven som finns
har mål och riktlinjer i programmet tagits fram, i enlighet med SFS 2013:866 lag om ändring i
lagen (2000:1 383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Målen handlar om att göra
Arvika kommun till en attraktivare kommun. Utöver målen finns riktlinjer som ska vara
vägledande när det gäller vilka projekt samt vilka boendeformer som påbörjas i kommunen.
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Bild: Arvika kommun.

1. Inledning
Arvika är den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till
ytan. Kommunen har som ett uttalat mål att vi ska vara en hållbar kommun med tillväxt- och
utvecklingsfrågor i fokus. För att uppnå detta mål krävs arbete för att planera för en ökad
bostadsförsörjning med syfte att skapa förutsättningar för alla i staden att leva i goda bostäder.
En ny parameter som har tillkommit efter att Arvikas förra bostadsförsörjningsprogram år
2012 togs fram är att riktlinjerna även ska följa nationella, regionala och kommunala mål och
riktlinjer.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen bygger på ett antal olika kommunala styrdokument. När
revideringar görs i dessa styrdokument, behöver man göra ändringar även i
bostadsförsörjningsprogrammet.
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1.1 Syfte
Bostadsmarknaden är en rörlig marknad som är svårstyrd. Därför har
bostadsförsörjningsprogrammet tagits fram med mål och riktlinjer som ska ses som en hjälp
för kommunen att driva sin utveckling i önskad riktning och skapa förutsättningar för alla att
leva i goda bostäder. Programmet ska även främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska dels fungera som ett stöd vid strategiska
ställningstaganden när det gäller fysisk planering, som befolknings- och bostadsutveckling,
dels som ett faktaunderlag gällande fysisk planering.
Bostadsförsörjningsprogrammet gäller för mandatperioden 2019-2022.

1.2 Arbetsprocess
Arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet har drivits av Kommunledningsstaben
med medarbetare från avdelningen Samhällsbyggnad samt representanter från Lärande och
stöd, Vård och omsorg, Myndighetsstaben, kommunala bolaget Arvika Fastighets AB,
Fastighetsbyrån Arvika och privata fastighetsbolag i Arvika kommun.

1.3 Underlag
Utöver bostadsförsörjningsprogrammet finns det strategiska dokument som ger vägledning för
kommunens utveckling av bostadsfrågor:


Översiktsplanen från 2007.



Strategisk plan gällande 2019-2021.



Visionen ”Arvika- en attraktivare kommun”.

Det finns även uppdrag att ta fram nya strategiska dokument med riktlinjer som kan vara en
vägledning för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse,
kulturmiljöprogram, gestaltningsprogram.

1.4 Vad säger lagen?
Enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1 383,) ska kommunen 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 antas av Kommunfullmäktige 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.
6

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan
på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och
ge länsstyrelsen och aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete tillfälle att yttra sig.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2
kap. 3 § 5 PBL (2010:900).

Bild: Arvika Fastighets AB.
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1.5. Utgångslägen
Det finns ett antal nationella, regionala och kommunala mål som tillsammans med lagen om
bostadsförsörjning utgör utgångspunkterna för kommunens arbete med bostadsförsörjning:

1.5.1 Globala
Mål 3. God hälsa och välbefinnande, mål 7. Hållbar energi för alla och mål 1l. Hållbara
städer och samhällen i Agenda 2030 innebär att städer, bosättningar och samhällen ska vara
inkluderande, säkra, hållbara och motståndskraftiga.
Arvika kommun har som mål att bland annat vara en hållbar kommun och skapa
förutsättningar för tillväxt och utveckling samt ha miljö och klimatfrågor i fokus. Kommunen
och Region Värmland har skrivit miljööverenskommelser tillsammans med länsstyrelsen,
vilket har i syfte att skapa bättre förutsättningar att nå miljömål och de globala målen i
Agenda 2030. Genom miljööverenskommelsen jobbar kommunen med Agenda 2030, viket
påverkar bostadsförsörjningen.
1.5.2 Nationella mål, planer och program

Det finns flera olika nationella mål som har med bostadsförsörjning att göra. Det
övergripande nationella bostadspolitiska målet för Sverige är:


Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter
ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Delmålet för bostadsbyggandet är:





Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för
effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och
förvaltning samt,
En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

Bostadsförsörjningsprogrammet bidrar till det övergripande delmålet genom att
kartläggningen som gjorts i programmet som ligger till grund för att efterfrågan på bostäder
ska täcka behoven. Bostadsförsörjningsprogrammet bidrar också till att man når upp till delar
av delmålet för bostadsbyggandet genom att kommunen har tagit fram en träbyggnadsstrategi
som har i syfte att kommunen ska bygga långsiktigt hållbara byggnadsverk.
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1.5.3 Regionala mål, planer och program

Lik de nationella finns det även en samling regionala mål, planer och program för Värmland.
Region Värmland har tagit fram Värmlandsstrategin 2014-2020 i samverkan med
Länsstyrelsen och en mängd aktörer. Det är en regional utvecklingsstrategi och vägvisare för
att skapa bästa möjliga framtid för människor i Värmland. Strategin innehåller 33 mätbara
mål som är indelade i fyra prioriterade områden:


Livskvalitet för alla.



Fler och starkare företag.



Höjd kompetens på alla nivåer.



Bättre kommunikationer.

Livskvalitet för alla är ett prioriterat område som går att applicera på Arvika kommun.
Livskvalitet för alla inrymmer fyra övergripande åtgärder, där bland annat attraktiv livsmiljö
är ett område som går att tillämpa på Arvika kommuns bostadsförsörjning. Attraktiv livsmiljö
innehåller även ett antal åtgärder som passar in på bostadsförsörjningen och planeringen, till
exempel:


Vårda och förbättra möjligheter till att utveckla attraktiva boendemiljöer i staden och
på landsbygden samt att ha ett regionalt samspel vad gäller planering av bebyggelse,
handelscentrum, kommunikationer och kollektivtrafik.

Värmlandsstrategin har en tydlig koppling till Europeiska unionens Europa 2020- strategin
som innehåller fem övergripande mål:






Sysselsättning
Innovation
Klimat och energi
Utbildning
Social sammanhållning.

Arvika kommuns bostadsförsörjningsprogram, kommunens översiktsplan och kommunens
strategiska plan anses bidra till Värmlandsstrategin 2014-2020 och Europa strategin 2020.
Förutom Värmlandsstrategin och Europa 2020- strategin tar Länsstyrelsen varje år fram en
regional bostadsmarknadsanalys som innehåller underlag för hur bostadsmarknaden ser ut i
länet. Denna analys grundar sig på den årliga bostadsmarknadsenkäten som varje kommun i
länet varje år får besvara. Boverkets roll är att i senare skede sammanställa alla länsstyrelsers
analyser för att få en nationell lägesbild.
Den regionala bostadsmarknadsanalysen år 2018 har varit ett kunskapsunderlag till
framtagandet för bostadsförsörjningsprogrammet. Genom analysen har kommunen fått en
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övergripande bild av det aktuella läget i Värmland samtidigt som analysen pekade på att
utsattheten på bostadsmarknaden är fortsatt stor och mer arbete behöver göras.

Bild: Arvika kommun.
1.5.4 Kommunens mål och översiktsplan
Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och inriktning för verksamheten samt finansiella mål
för god ekonomisk hushållning. I samband med beslut om budget/plan ger kommunfullmäktige
förvaltningarna specifika uppdrag att arbeta med under budget/planperioden.
Kommunens mål för ekonomisk god hushållning:
Med god ekonomisk hushållning menas att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt
hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.
Visionen- Arvika- En attraktivare kommun:
Kommunfullmäktige ha beslutat om en vision- attraktivare kommun. Visionen beskriver kommunens
långsiktiga inriktning och politiska vilja vilket har bryts ner i fem olika strategiska mål för god
ekonomisk hushållning:






Invånare och kunder
Medarbetare
Tillväxt och utveckling
Miljö och klimat
Ekonomi

Delarna byggs i sin tur upp av strategier för att nå målen:

Arvika ska föra en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter för medborgarna att vara med
och påverka samtidigt som kommunen ska se möjligheter med mångfald och ha en god
tillgänglighet. E-tjänster och digitala lösningar ska vara det naturliga valet.
En dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv gör att medborgarna ständigt kan
vidareutvecklas samt få meningsfulla arbetsuppgifter. Kommunen uppmuntrar innovation och
entreprenörskap. Arvika kommun efterstävar god hälsa, delaktighet och trivsel för
medborgarna.
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Kommunen har ett rikt och kreativt fritids- och kulturliv med många spännande mötesplatser
för medborgarna såväl som besökarna. Kommunen ska verka för god infrastruktur och goda
kommunikationer. På så sätt kan människor arbeta i en annan kommun eller pendla in till
kommunen för att jobba.
Hållbar miljö och energi ingås 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 skapar fler bostäder och utvecklar det vi har.
Arvika har en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Kommunen
arbetar långsiktigt för att kunna hålla en hög följdsamhet i verksamheterna. Kommunen
finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel. Det är
naturligt för Arvika att skapa utrymme för framtida pensionsåtaganden och
verksamhetsutveckling.
Kommunens Översiktsplan
Arvikas översiktsplan från år 2007 behandlar övergripande beskrivningar för den fysiska
planeringen, ambitioner, framtidsplaner och har tillsammans med de strategiska målen och
visionen betydelse för framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet.
I översiktsplanen redovisar Arvika sin syn på grunddragen avseende användningen av markoch vattenområden i kommunen samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. I
översiktsplanen finns det beskrivet hur Arvika ska se ut och hur kommunen ska vara.
Översiktsplanen utgår från visionen ”Arvika- en attraktivare kommun”, med ledorden tillväxt,
trivsel och bärkraft som ska ses som vägvisare för önskvärd inriktning och utveckling av
kommunen.
Arvika en symbol för tillväxt
Beskrivning av målområde:
I kommunen finns en stark tradition inom tillverkningsindustrin och det finns planberedskap
för att erbjuda näringslivet konkurrenskraftig mark. Kommunen stödjer företagande på
landsbygd, handeln och externhandeln kompletterar handelsstrukturen. Det finns storslagen
natur, vackra kulturmiljöer och sevärdheter som frambringar en god besöksnäring i
kommunen. Kommunen tar tillvara på naturen och det finns en god samverkan mellan andra
kommuner, regioner och nationer. Goda kommunikationer utpekas som en viktig
tillväxtfaktor och förklarar varför Arvika är en symbol för tillväxt.
Arvika en kommun att trivas i
Beskrivning av målområde:
Det är lätt att röra sig och ta del av samhället och alla känner sig trygga. Respekt för att alla är
olika och kommunen har mångkulturella inslag. Det är ett öppet förhållningssätt och
medborgarinflytande är ett starkt beslutsunderlag i kommunen. Fritiden bedöms ha en stor roll
i kommunen, att alla ska känna sig trygga och alla ska kunna leva i goda levnadsvillkor.
Jämställdhetsaspekter, tillgänglighetsfrågor och användbarhet för funktionshindrande är av
stor vikt i planeringen. Det finns ett brett utbud av boendemiljöer med olika karaktär och
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kvalitéer. Barn och unga som går i skolan har en betydelsefull roll. Kommunen arbetar aktivt
för att stödja utveckling av kollektivtrafik vilket utvidgar arbetsmarknaden.
Arvika satsar på bärkraft
Beskrivning av målområde:
Kommunen satsar på en hållbar långsiktig planering genom ekonomiska, sociala och
ekologiska aspekter. Det utvecklas en god livsmiljö och genom en miljöpolicy som finns
inom kommunen förstärks detta genom attraktivitetet att vilja bo kvar och/- eller flytta in i
kommunen. Naturen kännetecknas av variationsrikedom och kulturmiljöerna prioriteras.
Genom hållbara och långsiktiga beslut skapar Arvika bärkraft.
Sammanfattning av målområdena för boende och bostadsförsörjningen i ÖP och den
strategiska planen 2019-2021:


Kommunen erbjuder ett brett utbud av boendemiljöer med olika karaktär och
kvalitéer. Ny- och ombyggnation bör inriktas på att bevara och utveckla det breda
utbudet.



Genom förtätning och förnyelse av staden kommer tätorten att växa
befolkningsmässigt.



Kommunen planerar för nya verksamhetsområden för att möta framtidens behov.



Kommunen lyssnar och tar vara på alla kommuninvånares synpunkter inom
samhällsplaneringen.



Utvecklar detaljplaner i attraktiva lägen.



Digitalisering och ny teknik underlättar och effektiviserar i byggprocesser.



Nyproduktion ska omfatta ett allsidigt lägenhetsutbud med god tillgänglighet samt
blandade upplåtelseformer.



Ny bebyggelse ska byggas i sådana etapper att den kan införlivas i samhällena på ett
naturligt sätt utan att det uppstår negativa konsekvenser i form av kategoriseringar,
segregeringar och utanförskap.



Vid lokalisering och planering av boende för dem som till följd av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver ett anpassat boende, ska tillgänglighet, trygghet och social
gemenskap beaktas.
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2. Kommunala redskap
För att kunna påverka bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har kommunen några redskap
till sitt förfogande. Nedan redovisas de på en övergripande nivå.

2.1 Översiktlig fysisk planering
Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan,
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande, men Kommunfullmäktige
ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till
kraven i 5§.
Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som
möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt att ha i beaktan
för att det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling i kommunen. Översiktsplanen ska
hållas aktuell och kan göras mer detaljerad för tätorter och andra delområden. Arvika
kommuns översiktsplan ger en kommunövergripande vägledning i arbetet med
boendeplanering. Speciella riktlinjer ska finnas tillgängliga för var ny bebyggelse får träda
fram.
Arvika kommun har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd och
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Med detta menas att
kommunen stimulerar den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Tillägget visar
lämplighet för kompletterande bostadsbebyggelse.
Tabell och bild nedan visar samtliga LIS-områden som utpekas. Alla mätningar av areor och
längder är beräknade på lantmäteriets fastighetskarta (anpassad till skala 1:10 000). Areor är
avrundade till tiondels hektar, strandlängder till närmaste tiondels kilometer. LIS-områdena
har olika inriktningar såsom näringsverksamhet (N), boende i ny, sammanhållen
bostadsbebyggelse som kräver detaljplan (B1) samt boende som enskilda kompletteringar i
befintlig bebyggd miljö (B2) och är huvudsakligen endast kortare avsnitt av varje sjös
strandlinje.
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Valda områden
Tvällen
Treen
Gunnern
-’’Mangen
Värmeln
-’’-’’-’’Ullen
Billingen
-’’Glafsfjorden
-’’-’’-’’-’’-’’-’’-’’-’’-’’-’’-’’Stora Lesjön
Lenungshammar
Glava glasbruk
-’’Ränken
Nysockensjön
-’’-’’-’’Varaldsjön
Humsjön

Utpekat LIS-område
Vid värdshuset Tvällen (N)
Fredros (N)/(B1)
I anslutning till Stommen (B1)
Orrnäset (B2)
Gylterud/Brokerud (B2)
Edane, västra stranden (B2)
Sandvikengården (N)
Skutboudden (N)
Soterud (N)
Vid östra stranden (B2)
Vid Billingsberg (N)
Skärudden (B1)
Humlekil (B2)
Klässbol hamn (N)
Hillringsberg (N)
Bergsviken (B1)
Bergsviken (B2)
Sulvik (N)/(B1)
Jössefors (N)
Norr om Alviken (B2)
Kyrkviken, norr om Kinna (B1)
Kyrkviken, söder om Kinna (B2)
Ingesundsskolorna (N)
Ingestrand (N)
Campingen (N)
Vid Infocentret och campingen (N)
Harnäset (B1)
Vid Glashuset (N)
Brevik (B2)
Dalsnäset (B1)
Björkenäs (B2)
Hungarsvik (B2)
Kyrkebol (N)
Vid Mitandersfors herrgård (N)
Vid östra stranden (B2)
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2.2 Fördjupade översiktsplaner
Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man
fördjupa den, med en så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP). Tätorter och kustområden är
exempel på områden som kan behandlas genom en fördjupning. En fördjupas överisktplan för
hamnområdet är på gång så i dagsläget år 2019 finns det enbart en fördjupad översiktplan i
kommunen, Kinna/Västra Sund (antagen år 2013). Se bild nedan.

16

Kinna/Västra Sund har delats in i tio delområden fördelat på följande tre områdeskategorier
med olika förutsättningar för omvandling och komplettering av ny bebyggelse:




Befintlig tätare bebyggelse (Sundsnäs, Djupviken, Rösheim, Alviken och Kinna).
Odlingslandskapet (Marieberg, Ängviken).
Obebyggda områden (Kinnaberget, Kleven, Jonsbol).

I planbeskrivningen för Kinna/ Västra Sund beskrivs bebyggelseinriktningen. FÖP:en visar ett
tydligt tecken på att kommunen vill växa och exploatera i attraktiva områden nära vatten.

2.3 Detaljplanering
Detaljplaneringen är den juridiskt bindande delen i den fysiska planeringen. För att kunna
förverkliga ett utpekat område i översiktsplanen är det detaljplaneringen som styr. Om det
finns behov före detaljplaneringen kan ett planprogram tas fram. Det är plan- och bygglagen
som styr vid detaljplanering, om projektet redan har genomgått en planprocess. Planläggning
med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål som området är
bäst lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När
Arvika kommun tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process. Syftet är att
säkra insyn för berörda och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt samt att förankra
förslaget.
Planbesked är det som inleder hela processen med att ta fram planen. Det är sedan
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott som avgör om projektet ska lämplighetsprövas
och om det ska ske via standard-, utökat eller samordnat planförfarande.
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2.4 Planberedskap och villatomter
2.4.1Villabyggande
Kommunen har på egen mark år 2019 cirka 35 villatomter klara för byggnation. Cirka sju av

dessa är belägna i Arvika tätort, resterande i Edane, Jössefors, Gunnarskog, Klässbol,
Mangskog och Sulvik. Se bild nedan.
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2.4.2 Planberedskap för bostadsändamål

Kommunen erbjuder möjligheter för att bygga bostäder i attraktiva lägen, både
permanentboende och fritidsbebyggelse.
Planer som har vunnit laga kraft, men som ännu inte har genomförts, är det som i kommunen
kallas för planberedskap. Det är viktigt med en god planberedskap i kommunen för att uppnå
en god, hållbar och långsiktig bostadsbebyggelse. Planberedskapen innebär att det finns
färdigplanerad mark som tillåter olika typer av boende på olika typer av platser i kommunen.
Nedan presenteras en tabell för kommunens nuvarande och kommande planerade
planberedskap:
Detaljplan

Hustyp

Pågående planarbete
Kommande planarbete
gällande antal
gällande antal
bostäder/lägenheter/tomter lägenheter/bostäder/tomter

Alviken

10-20 tomter
60 lägenheter

Ängviken

Bostadstomter
Lägenheter
Utökad
byggrätt
Sammanhållen
bebyggelse
Lägenheter
Fritidsbebyggelse
Småhus

Hamnen (FÖP)
Prästängen

Lägenheter
Småhus

Hjorten 1/Smeden
Körselviken
Jonsbol
Krukan/Källaren
Klässbol

23 tomter
24 bostäder
30 lägenheter
20-30 tomter
Prövning av möjlighet för
byggrätt
450 lägenheter
Utrymme att bygga ut

19

2.5 Allmännyttiga bostadsbolaget
Arvika Fastighets AB (AFAB) ingår i Arvika kommuns kommunkoncern och verkar under
den övergripande visionen ”Arvika- en attraktivare kommun”.
AFAB har som sin huvudsakliga uppgift att äga och förvalta bostadshyreshus och fastigheter
som tillhör kommunens förvaltning och verksamhet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja
bostadsförsörjningen i Arvika kommun. Bolaget sköter även parkmark samt idrotts- och
fritidsanläggningar.
Det finns en bostadsgrupp i kommunen, vars syfte är att tillgodose kommande behov av
bostäder för de kommunala verksamheterna. Bostadsgruppen innehåller företrädare från
AFAB, medarbetare från Samhällsbyggnad, medarbetare från Lärande och stöd och
medarbetare från Vård och omsorg. Bostadsgruppen ska ge så goda förutsättningar som
möjligt för AFAB att planera bostadsförsörjningen, samt stödja kommunala verksamheter.
Uppdraget är att:


Inventera befintliga fastigheter med målet att kunna omvandla verksamhetslokaler till
hyreslägenheter.



Inventera och planera för bostadsförsörjningen för att kunna tillgodose kommunens
eget behov av hyresgäster, i de verksamheter där man har ansvar för
bostadsförsörjningen (till exempel integration, socialtjänst).



Utgöra forum för tidig samverkan avseende planfrågor.

2.6 Samordnat arbete inom kommunkoncernen
För att uppnå en god bostadsförsörjning i kommunen krävs det ett gott samarbete inom hela
förvaltningsorganisationen. Kommunledningsstaben på uppdrag av Kommunstyrelsen
ansvarar för och håller samman samhällsbyggnadsprocessen. Inom samhällsbyggnadssektorn
finns förutom ansvar för fysisk planering även ansvar för de inom bolagen organiserade
verksamheterna som park, fastigheter och gatuskötsel med mera. Kommunledningsstaben
tillgodoser politikernas och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska
områden, till exempel infrastruktur, IT, fysisk planering med mera.
Myndighetsstaben ansvarar för myndighetsutövning inom områdena miljö, livsmedel,
säkerhet och bygg med Myndighetsnämnden som politisk ansvarig. Verksamheten Vård och
omsorg är också viktiga att beräkna in i detta samarbete, då de bland annat arbetar med att
finna boenden till utsatta och sjuka personer, med mera. Verksamheten Lärande och stöd har
kunskap inom det pedagogiska området inklusive barnomsorgen, individ- och
familjeomsorgen, arbetsmarknadsåtgärder, förebyggande och stödjande verksamheter, samt
Personalstab och Ekonomistab som ligger direkt under kommundirektören.
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3. Nulägesbeskrivning
3.1Arvikas läge
Arvika är en kommun i Värmlands län där Arvika stad är centralorten. I Arvika är det nära till
det som är viktigt i vardagen; jobb, skola, natur, kulturutbud och fritidsaktiviteter. Hela
Arvika kommun växer och det bor 26 099 personer i kommunen (2017-12-31).
Arbetsmarknadsstatistiken är gynnsam för orten och många företag har gott av
högkonjunkturen. Ett attraktivt Arvika med en bra samverkan med näringslivet och ett gott
näringslivsklimat prioriteras i kommunen.
Fler bostäder behöver byggas, det finns få lediga lägenheter, få bostadsrätter och småhus
tillgängliga på marknaden. Kommunen ska ta fram fler detaljplaner och en fördjupad
översiktsplan för hamnen under år 2018- 2019. Kommunen ska medverka till att det byggs
både i stad och på landsbygd och kommunen vill ha en generös syn på byggande på
landsbygd i planeringen. I syfte att ta till vara och utveckla bebyggelsen i staden kommer så
småningom ett kulturmiljöprogram med inriktning på olika delar i staden att tas fram.

3.2 Analys över bostadsmarknaden
Sveriges befolkning passerade tio miljoner år 2017. I Värmland passerade befolkningen 280
000 strecket. Närmare bestämt uppgick Värmlands befolkning till 280 399 personer vid
årsskiftet 2017–2018, en nivå som inte uppnåtts sedan senare halvan av 1990-talet.
3.2.1 Befolkningsutveckling

Vid kommunsammanslagningen år 1971 bildades Arvika kommun av Arvika stad och
landskommunerna Brunskog, Stavnäs, Glava, Älgå samt Gunnarskog. Invånarantalet har
under denna period minskat från 27 387 personer år 1971 till 26 099 personer år 2018. På
senare tid från år 2015 (flyktingkrisen) ökade kommunens befolkning återigen. De senaste
åren 2017-2018 har befolkningen stabiliserats och ökat något.
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Folkmängd Arvika kommun 1971-2016 (2018)

Källa: SCB
3.2.2 In och utflyttning 2002-2017

Samtliga in och- utflyttningar bland människor födda i Sverige har varierat under 2000- talet.
Även om flyttnettot inte är så högt ser man att det finns rörlighet i kommunen.

Källa: SCB
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3.2.3 Pendling

Det finns många som pendlar till och från en bostad eller en arbetsplats i Arvika kommun. Bra
förbindelser till andra orter är viktigt för utveckling i staden. Arvika har bra väg- och
tågförbindelser till Karlstad såväl som till Osloområdet. Genom ständig förbättring inom
infrastrukturen bidrar kommunen till utveckling. Inpendlingen från Norge till Sverige har
minskat och redovisas därför inte.
År 2016

Inpendlare

Utpendlare

Kvinnor
Män
Totalt
Källa: SCB

552
872
1 424

1 198
1 295
2 493

Bor och arbetar i
kommunen
4 508
4 824
9 332

3.2.4 Befolkningsstruktur 2017

Sett till ålder på befolkningen i länet är unga vuxna 25-34 år den grupp som ökade mest i
Värmlands län år 2017. Arvika kommun skiljer sig något från detta och har relativt sett en
äldre befolkning än riket och länet som helhet. Detta beror främst på att människor överlag
idag blir äldre, vilket gör att en förflyttning mellan åldersgrupperna sker i statistiken.
Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn i kommunen. Se tabell nedan gällande
åldersfördelning i Arvika och riket.
2017

Ålder
0-4 år
5-14 år
15-24 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
75-84 år
85-94 år
95+ år

Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

Arvika

Riket

(%)
4,6
5,2
10
10,7
10
11,4
10,7
10,6
13,2
13,4
12,9
12,6
13,6
13,8
9
7,2
4,9
2,6
0,6
0,2

(%)
5,2
5,5
11,5
12
11
11,8
12,6
12,8
13,2
13,5
11,5
11,5
11,4
11
6,9
5,9
2,2
1,9
0,4
1,1

Källa: SCB
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3.2.5 Marknadsförutsättningar

Bra förbindelser till andra orter, närheten till Norge, goda skollokaler, brett utbud av
boendemiljö samt ett rikt utbud av idrotts- och friluftsaktiviteter är stora fördelar för
kommunens fortsatta utveckling och goda förutsättningar till en attraktiv kommun. Ökad
bostadsbrist i Värmland och framförallt Karlstadsmarknadsregion har gjort att fler söker
boende utanför Karlstad. Prisskillnaden när man köper hus eller lägenhet i Arvika i
förhållande till Karlstad medverkar också till Arvikas attraktivitet.
I kommunen ökar efterfrågan på bostäder i varierad boendeform, detta på grund av
omvärldens påverkningar samt på grund av den ökade invandringen från år 2015, samtidigt
som den äldre befolkningen ökar.
Genom ett rikt utbud av kollektivtrafik via både väg och järnväg får kommunen tillgång till ett
större arbetsmarknadsområde, vilket ger människor i Arvika större möjlighet att få arbete
samtidigt som industrin kan säkra sin kompetensförsörjning. Hållbara resealternativ är viktigt
för att trygga kommuninvånarnas tillgång till service och arbetsmarknad. Med en bra
infrastruktur för bredband får leverantörer, inklusive kommunen möjlighet att leverera
välfärdstjänster via internet. Detta skapar möjligheter för att fler människor både vill flytta in
till och bo kvar i olika delar av kommunen.
3.2.6 Bostadsbestånd

År 2017 fanns i Arvika kommun 7 503 småhus (friliggande villor, par-,rad- eller kedjehus),
5 313 flerbostadshus (bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive
loftgångshus ), 431 övriga hus (byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål) och 373
specialbostäder (bostäder avsedda för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga
specialistbostäder).

Befintligt bostadsbestånd 2017
431 373

Småhus
Flerbostadshus
5313

Övriga hus

7503

Specialbostäder

Källa: SCB

24

Lägenheter
När det gäller flerbostadshusen i Arvika kommun år 2017 så består 70 % av lägenheterna av
två-tre rum och kök.
Lägenhetsstorlek
Lägenheter utan kök
1 rum och kök
1 rum och kokvrå/kokskåp
2 rum och kök
2 eller flera rum och kokvrå/kokskåp
3 rum och kök
4 rum och kök
5 rum och kök
6 eller flera rum och kök
Uppgifter saknas
Totalt
Källa: SCB

Antal
0
575
239
2 244
109
1 682
302
48
11
103
5 313

Hyreslägenheter
Det kommunala bostadsbolaget Arvika Fastighets AB (AFAB) har år 2019 totalt 2 750
bostäder (hyreslägenheter) samt 300 vårdplatser. Av AFAB:s hyresrätter är 60 nya lägenheter
producerade under åren 2011-2018. 1 280 hyresrätter finns hos de privatägda
fastighetsbolagen.
Bostadsrätter
Stora delar av bostadsrättslägenheterna i kommunen finns i centrala Arvika, antalet
bostadsrätter är cirka 750. 119 lägenheter finns i BRF Snickaren på Nygatan i centrala Arvika
och BRF Bindaren har 209 bostadsrätter på Parkgatan i Arvika. Resterande bostadsrätter finns
utspritt på flera gator i centrala Arvika, bland annat på Vikingagatan, Östra Esplanaden,
Västra Kyrkogatan och Skeppargatan. Marknaden för att köpa bostadsrätt i kommunen har
varit varierande under flera år. Trenden man nu kan se (första halvåret 2018) är att det finns
ett stort intresse hos många att köpa bostadsrätter. Det är en hög prisnivå, men intresset är
ändå stort i kommunen. Enligt statistik från Fastighetsbyrån i Arvika är det i dag (år 2019)
inte många lägenheter som står tomma och inte blir sålda.
Nyproduktion lägenheter
Under åren 2011-2018 har AFAB byggt 60 nya hyresrätter i Arvika kommun.
Nyproduktionen har bestått av ett varierat storleksutbud med någon enstaka 1:a och sedan från
2:or upp till 4:or. Samtliga lägenheter har en hög standard och många men inte alla
lägenheterna är uthyrda i samband med färdigställandet av lägenheterna.
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Nybyggnation
Nyproduktionen av flerbostadshus och småhus har varierat under perioden år 2011-2018. Det
har byggts/färdigställts 108 lägenheter fördelade på 70 småhus och 38 lägenheter i
flerbostadshus.

Källa: SCB.
Köpeskilling
Köpeskillingens medelvärde i tusenkronor, för småhus och flerbostadshus för åren 20132017.

Köpeskilling 2013-2017 (SCB)
småhus hyresrätt

småhus bostadsrätt

flerbostadshus hyresrätt

flerbostadshus bostadsrätt

4076

4077

1208
191 81
2013

4123

1208
190 81
2014

4118

1208
223 81

4105

1208
223 66

2015

2016

Källa SCB.
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1208
212 65
2017

Småhus
Kommunen har år 2018 7 503 småhus fördelat på 2 915 fritidshus (taxering år 2017). Under
2000- talet har småhusen ökat mest. De småhus som har byggts har legat i nära anslutning till
Arvika tätort och endast ett fåtal har byggts på landsbygden.

Landsbygden

Befolkning
2017

Arvika Glava Gunnarskog Jössefors Klässbol Sulvik Edane Glesbygd

14354
Källa: SCB.

186

284

724

285

293

670

9265

Majoriteten av kommunens befolkning bor i Arvika stad. Samlad bebyggelse finns även i
tätorterna Edane, Glava, Gunnarskog, Jössefors, Klässbol, Prästängen, Sulvik och (Åmotfors).
Det finns även en del bostäder på glesbygden.
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3.3 Situationen på bostadsmarknaden
243 av Sveriges 290 kommuner rapporterar att de har bostadsbrist år 2018. Det är en liten
minskning från år 2017, då brist på bostäder rådde i 255 kommuner. Uppgifterna kommer från
Boverkets årliga enkät, där man ber samtliga kommuner att beskriva läget på sina respektive
bostadsmarknader.
I Värmland rapporterar elva av Värmlands 16 kommuner ett underskott av bostäder. Enligt
2018 års bostadsmarknadsanalys från länsstyrelsen är Arvika en av de kommunerna. Ett
konstaterande är att utvecklingen av byggandet inte har följt befolkningsutvecklingen sedan år
2014. Andra orsaker till detta kan vara rivningar av delar inom det befintliga
bostadsbeståndet, marknadsförutsättningar, varierande befolkningsutveckling och
flyktingströmmar.
Ser man till befolkningen i Arvika kommun, som år 2018 ligger på 26 099 invånare samtidigt
som det finns cirka 13 407 bostäder i kommunen, så kan man fråga sig om det verkligen är ett
bostadsunderskott i kommunen. Ett bostadsunderskott finns, men främst bland vissa grupper
på bostadsmarknaden.
3.3.1 Situationen på bostadsmarknaden utifrån olika gruppers behov

Bostadsbrist handlar ofta om brist på upplåtelseform. Unga kan inte flytta dit jobb och studier
finns och starten på vuxenlivet skjuts upp. Förutom unga drabbas också andra grupper såsom
äldre som vill flytta från sin villa eller paret som ska separera. Bostadsbristen påverkar hela
samhället. Utifrån Boverkets bostadsmarknadsenkät redovisas nedan gruppers
bostadsförutsättningar och nuläge:
Äldre med behov av omsorg och vård
Äldre som behöver mer omsorg och vård i vardagen än vad som kan ges genom hemvården
och hemsjukvården kan ansöka om en plats på ett särskilt boende. Biståndshandläggare
utreder och fattar ett beslut. Boendet är bemannat dygnet runt och personal finns för hjälp
med personlig vård, mat, tvätt, städ med mera. De boende har en egen lägenhet och man har
tillgång till gemensamma allmänna utrymmen. Det finns särskilda boenden i kommunen var
av 142 lägenheter i servicehus och 238 lägenheter för gruppboende. Utöver detta finns ett 20tal seniorlägenheter vid Korpralen, som hyrs ut till äldre utan särskild biståndsprövning.
Dessutom har Arvika Fastighets AB tillsammans med Vård och omsorg i uppdrag att testa
Plusboende, som innebär en förhöjd servicegrad i vissa hyresfastigheter i det ordinarie
lägenhetsbeståndet. Den utökade service innebär att hyresgästerna kan få hjälp med enklare
sysslor, som man själv inte klarar av. För att öka gemenskap och trivsel anordnas även
gemensamma aktiviteter.
Bostäder för personer med psykisk sjukdom
Gruppboende för personer med psykisk sjukdom är ett särskilt boende som kräver
biståndsprövning enligt socialtjänstlagen. Nio sådana lägenheter finns i Glava. Det är svårt att
hitta hyresgäster till dessa, eftersom önskemålet är att man vill bo i Arvika tätort.
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Äldre i behov av tillgängliga ordinarie bostäder
Det är viktigt för kommunen att ha tillgång till boende med hög tillgänglighet. När människor
blir äldre blir det svårt för många av dem att klara av fastighetsskötseln då de oftast bor i en
villa. Att kunna flytta till en lägenhet i sin hemtrakt med god tillgänglighet blir därmed
mycket viktigt. I kommunen finns det idag år 2019 27 seniorboenden som är avsatta till
personer över 55 år med utformning för äldres behov av tillgänglighet och trygghet. I
dagsläget år 2019 är några fåtal av bestånden outhyrda i kommunen.
LSS-bostäder
Att erbjuda tillgängliga bostäder för personer med funktionsnedsättning är något som varje
kommun ska kunna göra enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
LSS-boendena ska ge personerna den hjälp och det stöd de behöver för att individen ska
kunna leva så självständigt som möjligt och samtidigt få den hjälp som behövs. I Arvika
kommun finns det drygt 64 LSS- boenden, till största delen enrumslägenheter. Merparten av
dem är lokaliserade i Arvika stad, resterande finns i Edane, Glava och Jössefors. Idag är det
drygt tio personer i kö på bostäderna.
Ungdomar och studenter
Bostadsbristen har konsekvenser för unga och studenter. Det är främst hyresrätter som
efterfrågas av unga i centrala lägen och med låg hyra.
I Arvika kommun finns Ingesunds musikhögskola som är en del av Karlstads universitet och
Ingesunds folkhögskola. På respektive skola går det drygt 200 elever. 70 elever bor på
Ingesunds folkhögskolas internat och ett 20-tal från musikhögskolan bor på internatet. Det
finns några studenter som står i kö för att få en bostad.
I Arvika kommun finns det även två gymnasieskolor som ligger beläget i Arvika tätort. Till
dessa skolor är det många elever som pendlar från såväl Töcksfors, Årjäng, Eda. Det finns
önskemål och elever som frågar efter boende.
Asylboende
Migrationsverket är den första instans som säkerställer bostadssituationen för nyanlända som
kommer till Sverige. Under tiden flyktingarna väntar besked erbjuder Migrationsverket dem
pengar och mat. Ibland sluter Migrationsverket avtal med aktörer för att deras boenden inte
räcker i kommunen. I Arvika kommun finns det i dagsläget ett HVB-hem, samt stödboende i
form av lägenheter till elva ungdomar. Från januari år 2019 och framåt kommer kommunen
enbart ha kvar stödboende.
Nyanlända
Nyanländ är en person som blivit beviljad att stanna i Sverige från att tidigare varit
asylsökande. Staten betalar en ersättning till kommunen och det är länsstyrelsen som ansvarar
för förhandlingarna. Enligt prognosen kommer Arvika kommun att ta emot runt 100 personer
år 2018.
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Ensamkommande barn
Länsstyrelsen förhandlar om ett antal platser i varje kommun. Det är sedan kommunen som
erbjuder bostäderna i kommunen. År 2018 togs två ensamkommande barn emot.
Bostadslös
Socialstyrelsen kartlägger hemlösheten genom en bred definition som omfattar olika
situationer. En hemlös person är den mest socialt utsatta gruppen som främst består av
personer med missbruk, psykiska problem, nyanlända flyktingar med flera. Gemensamt för
dem alla är att de har svårt att lösa boendesituationen på egen hand, vilket kan resultera i
boendet måste lösas av kommunen. Antalet hemslösa i kommunen varierar från år till år. I
dagsläget år 2019 är det fem hemlösa personer i kommunen och runt tolv personer som vistas
på institution.
Grupper med bostadssociala behov
I kommunen finns det grupper som har svårt att få behålla sitt ordinarie boende. Det kan
handla om olika problem, allt från sociala och psykiska till missbruksproblem. Inom
Socialförvaltningen finns det vissa sociala kontrakt som hjälpmedel för att motverka bland
annat hemlöshet. Bostadssociala kontrakt hyrs i andra hand av Socialtjänstens klienter och i
kommunen finns det 22 lägenheter avsatta för detta ändamål. Det finns även sju lägenheter i
ett möblerat stödboende med krav på drogfrihet som hade inflyttning i mars år 2018.
Våldsutsatta kvinnor
För våldsutsatta kvinnor behövs skyddande boenden. Det kan innebära särskilda lås och larm.
I Arvika kommun finns inget eget skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Arvika Fastighets
AB har däremot fattat ett beslut om en förtursmodell där våldsutsatta kvinnor i kommunen
genom ROKS, Riksorganisationen erbjuds en lägenhet per månad. Socialtjänstens behov för
lägenheter ser stabilt ut och täcker behoven för våldsutsatta kvinnor.

Bild: Arvika kommun.
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4. Omvärldsanalys
På samma sätt som kommunen behöver bevaka den lokala bostad- och arbetsmarknaden,
behöver kommunen bevaka förändringar i omvärlden.
Befolkningsförändringar
Medellivslängden har sedan länge ökat och det antas fortsätta. I Arvika kommun har detta
resulterat i att fler når högre ålder vilket i sin tur har lett till att fler framtida hushåll behövs.
Prognoser är alltid förenade med en viss osäkerhet, det gäller inte minst prognoser för
migrationen som är svår att förutse både på lång och kort sikt. Beroende på den ekonomiska
konjunkturen har in- och utflyttningen till Arvika kommun varierat de senaste åren.
Bostadsbrist
Enligt Boverkets definition anses det råda brist på bostäder om det hela tiden finns en
efterfrågan som överstiger utbudet. Brist på bostäder kan också innebära att det till antalet
finns tillräckligt många bostäder men att det är fel sorts bostäder, vilket ses som ett problem i
Arvika kommun. På mindre orter är problemet kanske snarare att anpassa bostadsbeståndet till
de behov som finns, till exempel få fram billiga hyresrätter så att ungdomar kan flytta
hemifrån eller tillgänglighetsanpassa beståndet efter den åldrande befolkningens behov. De
lediga bostäderna kanske finns utanför centralorten där servicen har försvunnit. Oavsett om
det handlar om obalans mellan antalet lägenheter på marknaden och antalet bostadssökande,
eller att utbudet inte motsvarar det som efterfrågas, behöver brist på bostäder inte alltid vara
detsamma som nybyggnadsbehov. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning av
bostäder i beståndet. Det kan även vara så att man behöver få till flyttkedjor för att möjliggöra
eller underlätta generationsväxling i olika delar av beståndet.
Konjunkturer och ränteutveckling
Konjunkturer och ränteutvecklingar finns alltid med i beräkningen hos köpare när de ska köpa
eller sälja en bostad. Genom riksbankens reporäntebeslut april år 2018 så bedömdes det att
reporäntan skulle ligga oförändrad på -0,5 %. Om ekonomin utvecklas på ett sätt som forsätter
stödja utsikterna för inflationen bedömer Riksbanken att det snart är lämpligt att börja höja
reporäntan i långsam takt och indikerar att räntan höjs med -0,25 %. Januari år 2019 höjdes
räntan från -0,50 till -0,25 %. Även hushållen förväntar sig att ränteläget kommer stiga
gradvis under de kommande åren. Mellan hösten 2019 och hösten 2020 tros den korta
bolåneräntan stiga med drygt 0,4 %.
Bostadsprisutveckling och utveckling för småhus och bostadsrätter
I riket och i Arvika kommun har försäljningen av nya bostadsrätter minskat kraftigt de senaste
åren. Antalet påbörjade bostäder och antalet bostäder där bygglov har sökts har varit lågt
under första månaderna under år 2018. Men marknaden tros börja lätta under senare delen av
hösten år 2018. Enligt fastighetsmäklare i Arvika började man se en uppåtgående trend och
stabilitet i bostadspriserna under starten på år 2019. Trenden sedan hösten år 2018 visade att i
princip varje bostadsrätt eller småhus som var till salu blev såld. Genom denna statistik har
man sett att befolkningen i Arvika inte oroats allt för mycket över denna utveckling.
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Diagrammet nedan visar fördelningen av boendeformer i färdigställda bostäder i riket.

Färdigställda bostäder riket 2017

äganderätt
17%
hyresrätt
39%
bostadsrätt
44%

Källa: SCB
Byggkostnadsutveckling
Under hösten år 2017 tog Länsstyrelsen i Värmland fram en rapport som innehöll vad som
utgör goda marknadsförutsättningar för en kommun. Rapporten bekräftade att den största
begränsande faktorn för bostadsbyggande är att de ekonomiska förutsättningarna är svåra.
Höga produktionskostnader gör att nedskrivningar behöver göras och lönsamheten i projekten
äventyras och kan ibland vara avgörande för om ett projekt genomförs eller inte.
Fastighetsbolagen som bygger i städer är oroliga att de inte får tillbaka de kostnader de har
lagt ut. Detta har gjort att fastighetsägare och exploatörer i Arvika kommun blivit mer
tveksamma för att bygga. Byggnadsindustrin har höga krav på energieffektivitet i
byggprocesserna vilket gör att priserna höjs något.
Utbyggnad av skolor
Arvika kommun gjorde under år 2016 en skolutredning, ” För framtidens skolorganisation i
Arvika”, mot bakgrund av ett minskande elevunderlag och ett ökande renoveringsbehov i
befintliga skolor. Ett planuppdrag gavs av Kommunstyrelsens kommunledningsutskott i juni
2016 i syfte att utreda förutsättningar för en ny högstadieskola i kvarteret Hjorten m m.
Detaljplan för högstadieskolan har antagits av Kommunfullmäktige hösten 2018.
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5. Framtida behovsbedömning
5.1 Befolkningsprognos
I arbetet med kommunernas bostadsförsörjning är det viktigt att alltid ha en uppdaterad
befolkningsprognos. För en ökande eller minskad befolkning kan man tro att antalet barn som
föds samt personer som avlider är viktiga faktorer för befolkningsutvecklingen. Genom
statistik ser man snarare att inflyttning och utflyttning har stor betydelse för en ökad eller
minskad befolkning i kommunen.
26130
26120
26110
26100
26090
26080
26070
26060
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
befolkningsprognos 2018-2030

Befolkning
Bostadsbestånd

2017
26 099
13 407

2025
26 116
13 722

Källa: SCB
Befolkningsprognosen är från år 2018 och förutspår befolkningen för åren 2018-2030. Enligt
prognosen kommer Arvika kommun att öka i befolkning fram till år 2022. Den största
ökningen tros ske under de närmaste tre-fyra åren, då även en del planprojekt planeras
genomföras under denna period vilket har i syfte att kunna erbjuda inflyttning i kommunen.
Antalet 65+ ses öka mest under denna period, medan 20-64 år ses öka i stabil takt. En stor
befolkningsökning hos de äldre kommer att påverka vård och omsorg, det vill säga att allt fler
platser på äldreboenden kommer behövas i kommunen.
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5.2 Framtida bostadsbehov för olika grupper
Äldres boende
Andelen äldre i befolkningen ökar. En stor del av de som har varit i pensionsåldern några år
eller som nu börjar närma sig pensionsåldern bor i hus som byggdes under villa-boomen på
60–80-talen. De väljer i stor uttäckning att bo kvar i sina villor, vilket kan vara en konsekvens
av dåliga alternativ på bostadsmarknaden, bostadsbrist eller att man redan bor billigt i den
nuvarande villan. Det finns därför ett behov i kommunen att få intresserade aktörer att bygga
fler bostäder med trygghet och tillgänglighet i fokus.
Äldre med behov av omsorg och vård
Inom en femårsperiod kommer behovet av särskilda boendeformer för äldre att inte vara
tillgodosett, vilket har samband med att andelen äldre medborgare ökar i kommunen.
LSS- boende
Varje år inventeras LSS- boenden i kommunen. Inom fem år kommer särskilt boende för
funktionshindrade inte vara tillgodosett.
Ungdomar och studenter
För gruppen studenter i kommunen är det obalans på bostadsmarknaden, vilket innebär att det
finns för få små lägenheter i kommunen. Denna situation är något som kommunen
tillsammans med det allmännyttiga bostadsbolaget och skolorna arbetar för att lösa.
Bostäder för särskild inriktning
Behoven i kommunen är stora vad gäller personer med särskild inriktning. Detta kan vara
personer som står långt ifrån bostadsmarknaden eller personer som är i behov av boenden som
inte är helt rustade för eget boende. De nuvarande alternativen som finns i kommunen täcker
inte behoven. Detta är en bostadssituation som kommunen aktivt måste arbeta vidare med.
Våldsutsatta kvinnor
Arvika Fastighets AB erbjuder socialstyrelsen varje månad en lägenhet för våldsutsatta
kvinnor. Kommunen tänker till för denna grupp, så i dagsläget ser situationen för denna grupp
stabil ut på bostadsmarknaden.
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5.3 Framtida behovsbedömning
5.3.1Nyproduktion bostäder

En faktor som begränsar nyproduktionen av lägenheter var att stämningen på
bostadsmarknaden förändrades snabbt hösten år 2017, med fallande bostadspriser. Det är
därför viktigt att framförallt ta tillvara på lokaler och vara vaksam inom kommunen att söka
olika investeringsstöd och annat som regeringen erbjuder. Under 2018 års första månader har
priserna stabiliserats något. I Boverkets bostadsmarknadsenkät år 2018 fastställde Arvika
kommun en obalans och ett underskott på bostäder i kommunen som helhet, samt i
centralorten. Läget tros vara oförändrat om tre år.
En bedömning är att behovet av nyproduktion för lägenheter år 2018 är cirka 28-30 lägenheter
och en liknande siffra under år 2019. År 2018 är det förväntade påbörjade bostäderna genom
nybyggnation i småhus 15 stycken och en liknande siffra för år 2019. Kommunen bedömer
med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar att behovet av
nyproduktion de närmaste åren totalt kommer ligga på 100 lägenheter och 100 småhus fram
till år 2025.
Bedömning för nyproduktion de kommande åren ska enligt Arvika kommuns vision handla
om att bevara och utveckla det befintliga beståndet med att dels ersätta delar av det äldre
lägenhetsbeståndet och dels för att möta förändrade behov från invånarna. Nyproduktion bör
även inriktas på att möta behovet av hög standard och attraktiva lägen samt boenden för äldre
som flyttar från villa. Så länge räntorna är låga tros den privata marknaden vara stark. I
nuläget förtätas det mest i Arvika och det finns några fåtal privata fastighetsbolag som är
intresserade av att stycka av villatomter i attraktiva områden.
5.3.2 Ökat kvarboende

För att underlätta kvarboendeprincipen bör fastigheterna vara utrustade med hiss, plats för att
tvättmaskiner, diskmaskin, tröskel- och listfritt, breda dörröppningar för rullatorer, låga
fönster och balkong. Det finns en tydlig trend att fler äldre vill bo centralt, nära
livsmedelsbutiker, apotek, kommunikationer och service för att de ska kunna ta del av
omvärlden. Bostadsanpassningarna är relativt höga kostnader för kommunen.
5.3.3 Flyttkedjeprocessen

När bostadsbrist råder blir nyproduktion ett viktigt element för utsattas möjligheter att få
bostad. Det är oftast inte utsatta grupper som har råd med nyproduktion, snarare är det andra
grupper som flyttar in där och gör att det finns fler lediga och billiga lägenheter på
marknaden. Det är detta som kallas för flyttkedjor. Nedan visas en illustrationslinje för hur
nyproduktion kan bilda till flyttkedjor, vilket behövs i Arvika kommun.
Personer utanför bostadsmarknaden  liten lägenhet  större lägenhet  villa/radhus 
nyproducerad och oftast central eller sjönära bostadsrätt/villa.
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5.3.4 Övriga önskemål

För att uppnå Arvikas vision gällande bostadsförsörjningen, behövs det en planering, detta för
att möta efterfrågan från olika målgrupper och kunders önskemål vad gäller standarder och
tillgänglighet. I samband med planering av nya lägenheter och renovering av befintligt
bestånd kan det vara bra att tänka på;












Hiss i flerfamiljshus ger bättre möjlighet för äldre och funktionshindrade att kunna bo
kvar och leva ett gott liv och ökar då lägenhetsutbudet för dessa grupper, vilket gör att
flyttkedjor kan skapas.
God belysning i utemiljön skapar trivsel och trygghetskänsla för boende.
Balkonger ger ökad livskvalitet för alla människor i samhället.
Utrymme för tvättmaskiner och diskmaskin i lägenheterna samt utformingen av
avfallshanteringen bör placeras så det underlättar för äldre och funktionshindrade.
Erbjuda olika typer av nivåer för renovering.
Varierad upplåtelseform, hyresrätter, bostadsrätter, äganderätt.
Parkeringslösningar för boende behöver prioriteras.
Planera för ökad kollektivtrafikanvändning.
Goda lekmöjligheter för barn.
Erbjuda små lägenheter för Ingesundselever och behålla konkurrenskraften.

Bild: Arvika kommun.
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6. Mål och riktlinjer
6.1 Mål
I den strategiska planen för år 2019-2021 har kommunen tagit fram som målsättning att
invånarantalet genom satsningar på boende och arbetsmarknad ska öka med 25 personer per
år under planperioden. För att nå detta mål har kommunen tagit fram en bedömning att det
behövs minst 100 småhus och 100 lägenheter fram till år 2025. För att få en positiv utveckling
i kommunen bör denna tillkommande bebyggelse vara spridd i hela kommunen.
Tillväxten måste ske hållbart där bostadsbyggandet medverkar till en attraktiv kommun och
tar tillvara på den infrastruktur som finns samtidigt som planeringen för bostadsförsörjningen
ska samordnas med planering för hållbara transportlösningar. Förtätning bör eftersträvas då
det ger goda förutsättningar för centrumutveckling, lägre investeringskostnader i infrastruktur
och attraktivt stadsmässigt bostadsbyggande. Nya bostadsområden ska möjliggöra god social
hållbarhet, där trygghet och möten kan skapas.
För att Arvika kommuns ska vara en attraktiv kommun bör bostadsbyggandet väcka intresse
och locka inflyttning.
Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder vilket skapar balans på
bostadmarknaden, där rätt utbud möter efterfrågan. Varje nyproducerad bostad medför
flyttkedjor vilket kommunen vill jobba vidare på. Alla invånare ska därmed ges
förutsättningar att leva i goda bostäder och uppleva att de kan förverkliga sina drömmar.
Kommunens planering och egen produktion ska utgå ifrån analysen situationen på
bostadsmarknaden utifrån olika gruppers behov. För att säkerställa bostadsbehovet utifrån
olika gruppers behov ska nyproduktion skapa flyttkedjor samtidigt som det ska generera
bostäder som efterfrågas av olika grupper.
I Arvika kommun bör det prioriteras bostadskoncept eller boenden som avlastar den ordinarie
bostadsmarknaden och gör det lättare för grupper som äldre och unga att skaffa sig ett nytt
boende.
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6.2. Riktlinjer för att nå målen
Bostadsförsörjningen har som huvudmål att tillgodose invånarnas behov av goda och väl
fungerande bostäder, med ett varierat utbud av hustyper och upplåtelseformer. Riktlinjer för
att nå målet ”Arvika- en attraktivare kommun” och som ska bidra till att kommunens
strategiska mål för bostadsförsörjningen uppnås är:

Ta fram fler
detaljplaner och FÖP
för hamnen.

Utveckla och binda
samman cykelvägar i
kommunen och ta
tillvara och utveckla
kollektivtrafiken i
kommunen.

För att vara vaksam på
förändringar behöver
kommunen producera
flexibla detaljplaner.

Dra nytta av
ny teknik och
digitalisera
detaljplaner.

Bygga fler
boende för
särskilda
grupper,
prioritera de
äldre.

Möt
bostadsförsörjningsutmaningen
Arvika- en attraktivare kommun

Arbeta aktivt i
kommunen
med Attraktiva
Arvika.

Genom framtagning av
kulturmiljöprogram,
gestaltningsprogram och
träbyggnadsstrategi kan
kommunen bevara och
utveckla bebyggelsen i
staden.

Ha god
planberedskap.

Prioritera för fler
LSS-boenden i
kommunen.

Planera för ett
varierat
bostadsutbud
med blandade
upplåtelseformer.
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Bidra till en
levande och positiv
utveckling på
landsbygden genom
ny bebyggelse i
attraktiva områden,
såsom sjönära.

7. Slutsats
I Arvika kommun växer befolkningen åtminstone fram till år 2022, vilket betyder ökat tryck
på bostadsmarknaden och bostadsbeståndet. Det är dock svårt att lita på en
befolkningsprognos då konjunkturer, omvärld och flyktingströmmar är svåra att anta i
framtiden.
Några av de viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån dagens bostadsmarknadsläge i Arvika
är:






Behovet av nya bostäder för varierad boendeform framöver är stort, inte minst under
de närmaste åren.
Även om behoven är allra störst de närmaste åren, handlar det om stora behov under
lång tid, varför det fordras en varierad och uthållig produktion som präglas av
långsiktighet.
Bostadsbrist får konsekvenser av en ökad trångboddhet som drabbar både individ och
samhälle.
En prognos ska alltid tas med försiktighet.

De nya bostäderna som byggs i kommunen ska vara en blandning av nyproduktion och en
upprustning av befintligt bostadsbestånd. Kommunen behöver skapa runt 100 lägenheter och
runt 100 småhus de närmaste sju åren 2018-2025 för att möta efterfrågan på bostäder.
Utöver detta behöver kommunen prioritera att möta bostadsbehovet för särskilda grupper
såsom äldre, unga och studerande. Boende i attraktiva områden med närhet till vatten är något
som invånare i staden vill ha och som tjänstemän i kommunen aktivt jobbar med i
planberedskap. Genom bostadsförsörjningsprogrammet och samverkan inom
kommunkoncernen ska en strategisk planering för bostadsförsörjningen uppnås genom
riktlinjer och mål som finns inom bostadsförsörjningsprogrammet.
Nyproduktion och upprustning av befintliga bostäder behöver dokumenteras noga. Under de
kommande åren 2018-2025 bör fokus ligga på äldreomsorgen, eftersom befolkningen blir
äldre.
En viktig förutsättning för att klara av målet med ”Arvika- en attraktivare kommun” är att ha
ett friskt näringsliv och ett utvecklat bostadsbestånd, samt goda kollektivtrafikförbindelser till
Karlstad och Oslo. Samtidigt som utmaningarna är flera och stora och gäller på både lång och
kort sikt är det viktigt att uppmärksamma de risker som finns med en högre bostadsproduktion
och en het bostadsmarknad i kommunen.
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8. Uppföljning av mål och riktlinjer samt åtgärdsprogram
Detta bostadsförsörjningsprogram är det första programmet som har tagits fram utifrån
lagändringen i lagen (2000: 1 383). Syftet med programmet är att ge Arvika kommun en
bättre bild av hur bostadsmarknaden ser ut i kommunen. De framtagna mål och riktlinjerna
ska så långt som möjligt vara mätbara och uppföljningsbara.
Det finns en tanke i kommunen att varje år kontrollera och revidera programmets mål och
riktlinjer.
Åtgärder som behöver vidtas för att det ska finnas goda bostäder till alla i kommunen samt att
kommunen ska kunna vara en attraktiv kommun under åren 2019-2022:








Framtagande av förslag på nya bostadsområden och planområden.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Kommunledningsstaben.
Marknadsföring av mark.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Kommunledningsstaben.
Projektering, bebyggelse och upprustning av bostadshyreshus och fastigheter.
Ansvarig: Arvika Fastighets AB.
Utveckla hamnområdet.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Kommunledningsstaben.
Behovsanpassning och framtagande av fler boenden för äldre (särskilda boenden).
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Vård och omsorg, Arvika Fastighets AB.
Arbeta mot det framtida behovet av boende med särskild inriktning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Arvika Fastighets AB/Kommunledningsstaben.
Se över kollektivtrafiken och utveckla cykelvägar i kommunen.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/.Kommunledningsstaben.

Bilder: Arvika kommun.
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