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Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

SAMMANFATTNING 

Programmet har varit utsänt på samråd under tiden 2016-06-01 – 2016-08-15. 
Under samrådstiden har 5 yttranden inkommit, varav fyra utan synpunkter. Sam-
råd har bland annat skett med grannkommunerna. 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 
Yttrandena innefattar främst synpunkter kring innehållets omfattning. Länsstyrel-
sen anser att Bostadsförsörjningsprogrammet bör breddas med flera perspektiv 
och förtydligas kring hur kommunen ska styra kommunala bostadsbolaget. 

Inkomna yttranden har inte föranlett några ändringar av programförslaget. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

- Förslag till bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen kan antas, enligt 1 § lagen (SFS 2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar 

 

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅDET  

Under samrådstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga på: 
Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 
Biblioteket i Alvesta 
Kommunens webbplats www.alvesta.se. 

Samråd annonserade på kommunens webbplats. Samtliga remissinstanser har 
fått fullständiga handlingar. 

 

INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Yttranden utan erinran: 

Växjö kommun 

Ljungby kommun 

Region Kronoberg 

Omsorgsförvaltningen 
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De inkomna yttrandena redovisas här i sammanfattad form. För fullständig ly-
delse hänvisas till respektive yttrande i sin helhet. 

 

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Sammanfattning 

Alvesta kommuns bostadsförsörjningsprogram är väl genomarbetat och ger en 
bra bild över Alvesta kommuns förutsättningar, utmaningar och ambitioner. 
Önskvärt vore dock en djupare analys av det befintliga beståndet och dess ut-
veckling samt särskilda gruppers behov av bostäder. Förslaget tar inte upp frå-
gan om inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga personer, påverkan på 
bostadsmarknaden av den ökade inflyttningen av nyanlända samt arbetet med 
att motverka hemlöshet och förebygga avhysningar. 

Särskilda gruppers behov av bostäder 

Kommunen kan med fördel lyfta fram bostadsförsörjningens betydelse för männi-
skors välfärd på ett tydligare sätt. I lagen om kommunernas ansvar för bostads-
försörjning framgår i första paragrafen bland annat att varje kommun ska planera 
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva 
i goda bostäder. Enligt Boverkets tolkning av lagen omfattar ”Goda bostäder” inte 
bara bostäderna i sig utan också boendemiljön och handlar inte bara om nypro-
duktion utan också om insatser i de befintliga bostadsområdena. 

Alla invånares behov av bostäder behöver analyseras men vissa grupper kan 
behöva uppmärksammas särskilt, t ex äldre, människor med funktionsvariation 
eller ungdomar. Det är riktigt som Alvesta kommun skriver att det inte regleras 
tydligt hur kommunerna ska bedriva sin bostadsförsörjningsplanering eller vad 
planeringen ska omfatta. Länsstyrelsen vill ändå lyfta fram att utifrån socialtjänst-
lagens krav på kommunerna finns ett desto mer tydligt bostadsförsörjningsansvar 
för människor som själva saknar förmåga att skaffa eget boende samt att tillgo-
dose behovet av särskilda boenden för äldre, funktionshindrade och personer 
inom psykiatrin. Utformningen av bostäder och närmiljöer har olika betydelse i 
olika skeden av livet. 

Utvecklingen i landet har under de senaste åren utmärkts av att äldre bor kvar 
längre i det egna hemmet. Generellt saknas det dock bostäder och boendemil-
jöer som är väl anpassade till den äldre människans behov, med följd att många 
äldre bor kvar i bostäder med bristande tillgänglighet. Frånvaron av alternativ för 
den som vill flytta skapar inlåsningseffekter. Alvesta kommun beskriver en påtag-
lig ökning de kommande åren av andelen äldre. Länsstyrelsen ser ett behov av 
att utveckla resonemangen i bostadsförsörjningsprogrammet utifrån möjligheten 
att kunna bo kvar i den egna bostaden, en möjlighet som är en viktig del av 
äldrepolitiken. Bostäder behöver utformas så att både boendet och den yttre mil-
jön fungerar även om den äldre personen får funktionsnedsättningar. Det är vik-
tigt att befintligt bostadsbestånd utvecklas för att förbättra bostädernas använd-
barhet för äldre personer och för att öka möjligheterna att välja boende, där tex 
senior- och trygghetsbostäder är en form av ordinärt boende som med fördel 
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skulle kunna behandlas i förslaget till bostadsförsörjningsprogram. Länsstyrelsen 
ser därmed behov av att analysera det befintliga lägenhetsbeståndet utifrån möj-
ligheten för kvarboende för äldre och personer med funktionsvariation. 

Jämlikhets-, jämställdhets- och barnperspektiv 

Jämlikhetsperspektivet bör beaktas tydligare i bostadsförsörjningsprogrammet, 
då boendeplanering kan påverka, förstärka och försvaga förutsättningar för ett 
jämlikt samhälle. Länsstyrelsen understryker vikten av ett varierat bostadsutbud, 
ett varierat utbud av funktioner och gestaltning inom kommunens alla delar samt 
fler mötesplatser och upplevelser för alla. I sammanhanget bör också tillgänglig-
hetsperspektivet lyftas än mer. Jämlika förutsättningar i boendemiljön kan exem-
pelvis handla om kommunikationer och trygghetsfrågor. Ur ett jämställdhetsper-
spektiv har frågor om hur bostadsområden lokaliseras i relation till kollektivtrafik 
och cykelbanor samt hur man underlättar framkomlighet med cykel till och från 
olika servicefunktioner, arbetsplatser och bostadsområden betydelse. 

Länsstyrelsen ser ett behov av att analysera kommunens arbete med hemlös-
hetsproblematik och arbete gentemot personer som har ett behov av stöttning av 
socialtjänstens insatser gällande boende, avhysnings- och uppsägningsbesked 
samt möjligheten till trappstegsboende. Det är idag svårt att hitta lösningar för 
våldsutsatta i akut behov av ny bostad, tex tillfälliga boenden eller skyddat bo-
ende. Alvesta kommun kan med fördel beskriva i sitt bostadsförsörjningsprogram 
på vilket sätt kommunen arbetar för målgruppens möjlighet till bostad, genom tex 
samverkan med Kvinnojourer. 

Nyanlända 

Redan innan höstens flyktingsituation hade nyanlända i Sverige det svårt att få 
en bostad i många kommuner i landet. De flesta kommuner i landet har ökat sitt 
mottagande, där även Alvesta sticker ut i sitt mottagande. Bostadsförsörjnings-
programmet kan kompletteras med en analys av nyanländas förutsättningar till 
bostad och på vilket sätt kommunen kan vidta kompletterande lösningar för att 
skapa bostäder för nyanlända. 

Kommunens verktyg 

Det finns ett stort handlingsutrymme för kommuner och kommunala bostadsak-
tiebolag att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar och socialt ansvars-
tagande. Ägardirektiv är ett sätt för kommunerna att styra det allmännyttiga bo-
stadsföretaget. 

Alvestas bostadsförsörjningsprogram kan med fördel beskriva bostadsbolagets 
möjlighet att arbeta med åtgärder som syftar till integration och social samman-
hållning och bostadssocialt arbete. Kommunens samverkan med de privata bo-
stadsföretagen spelar också roll när det gäller personer som har svårt att komma 
in på bostadsmarknaden. Alvesta kan med fördel utveckla skrivningarna kring 
kommunens verktyg. 

Bostadsförmedling 

Med hjälp av en bostadsförmedling kan kommunen erbjuda ett kösystem och en 
möjlighet att prioritera personer som av olika skäl har särskilda behov av bostad. 
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Alvesta kommun kan med fördel föra ett resonemang om bostadsförmedlingens 
roll och på vilket sätt åtgärder kan vidtas i kommunen, t.ex. analysera AllboHus 
bostadskö utifrån ålder/kön/socioekonomiska faktorer samt i relation till 
tätort/landsbygd. 

 

Kommentarer: 

Särskilda gruppers behov av bostäder 

Kommunen kan och ska stödja människor som saknar förmåga och att skaffa 
eget boende. Det görs idag. Kommunens bostadsförsörjningsprogram bör dock 
fokusera på utökning och förvaltande av bostadsbeståndet snarare än boende-
placering av enskilda personer. 

Senior- och trygghetsbostäder är en fråga som ständigt är aktuellt, men vars in-
nehåll inte är konstant. Kommunen kan inte styra placering av sådana bostäder, 
utan det är upp till respektive fastighetsägare. Kommunen verkar för lösningar på 
bostadsmarknaden som underlättar för äldre, vilket framgår av Bostadsförsörj-
ningsprogrammet. Dessa åtgärder beskrivs djupare i efterföljande handlingspla-
ner. 

Jämlikhets-, jämställdhets- och barnperspektiv 

Kommunen arbetar på flera sätt för en mer jämställt och jämlikt bostadsmarknad i 
kommunen. Enligt statistik som Länsstyrelsen redovisar i Bostadsmarknadsana-
lys 2016 (Länsstyrelsen Meddelande 2016:07) har Alvesta kommun mycket få 
avhysningar och hemlösa, inklusive boende förenat med tillsyn eller villkor. 

Nyanlända 

Under det senaste året har nyanländas situation på bostadsmarknaden aktuali-
serats mer och mer. Det är ogörligt att för ett långsiktigt hållbart Bostadsförsörj-
ningsprogram analysera enskilda gruppers behov utifrån enskilda år. Det är upp 
till respektive handlingsplan, i förhållande till handlingsplanens tidshorisont, att 
analysera och hantera behovet på den detaljnivån. Gruppen nyanländas behov 
sammanfaller med behovet av ett varierat bostadsbestånd. 

Kommunens verktyg 

Bostadsbeståndet är större än det allmännyttiga bostadsbeståndet och det är 
därför av stor vikt att kommunens Bostadsförsörjningsprogram riktas mot hela 
bostadsmarknaden. 

Kommunens möjlighet att styra kommunala bostadsbolaget har även en gräns 
rörande bostadsbolagets affärsmässighet. Kommunen styr bostadsbolaget, men 
enskilda direktiv bör inte hanteras i ett långsiktigt Bostadsförsörjningsprogram. 

Bostadsförmedling 

Frågan om att analysera exempelvis allmännyttans bostadskö har varit aktuellt, 
men avskrivits. En sådan analys skulle kräva stor insats och inte nödvändigtvis 
ge en korrekt bild av efterfrågan eller behov; stor del av kön kan vara slentrian. 
Därför anses inte en sådan djupare analys vara lämplig i förhållande till insatsen. 



  

 2016-08-26 

 

 

 

 

 

5 

             

 

2. Växjö kommun 

Växjö kommun konstaterar att det är ett ambitiöst program som Alvesta kommun 
utarbetatinnehållande ett bra faktaunderlag och konkreta slutsatser och riktlinjer 
om vad som behövs för att hantera bostadsbristen i kommunen. 

Bostadsmarknaden är en mellankommunal och regional fråga som kräver sam-
verkan. Alvesta och Växjö kommuner har initialt samverkat kring framtagande av 
respektive kommuns bostadsförsörjningsprogram. Kommunerna har också upp-
drag om gemensam översiktsplan vilket kan komma att omfatta bostadsfrågan 
och hur kommunerna bäst kan komplettera och stärka varandra. Det är viktigt för 
Växjö kommun att attraktiva bostäder kan erbjuda i Alvesta kommun, särskilt i 
Alvesta tätort. 

 

 

3. Ljungby kommun 

Ljungby kommun har inga synpunkter på Alvesta kommuns bostadsförsörjnings-
program. 

 

 

4. Region Kronoberg 

Region Kronobergs synpunkter grundar sig på den regionala utvecklingsstrate-
gin, Gröna Kronoberg 2025. Frågan om bostadsförsörjning är en viktig fråga för 
regionens samlade attraktivitet. Det är en regional styrka om det finns ett varierat 
bostadsutbud som möjliggör goda boende- och livsmiljöer i hela Kronoberg. Reg-
ion Kronoberg är därför positiv till att Alvesta kommun har tagit ett helhetsgrepp 
på bostadsfrågan och satt in den både i ett lokalt och regionalt perspektiv. Be-
folkningsutveckling och kommunens demografiska utveckling kopplas samman 
med övrig samhällsplanering, serviceutveckling och de satsningar på infrastruktur 
som skett i kommunen. 

Region Kronoberg delar också kommunens bild av flyttkedjornas möjligheter att 
medverka till ett varierat bostadsutbud på den lokala marknaden. Att få igång 
flyttkedjorna och få äldre att flytta till mer ändamålsenliga bostäder är ett effektivt 
sätt att frigöra resurser för att uppnå detta. Att i samband med detta öka kvalitén 
på befintligt bostadsbestånd och dess närmiljöer gör att bostadsbeståndet kan 
nyttjas på ett optimalt sätt. 

Region Kronoberg ser också positivt på att kommunen utnyttjar sin roll och sitt 
läge i regionen och tar del av Växjöregionsens tillväxt och expansion. Alvesta 
kommun har stor potential att vara ett attraktivt komplement till Växjö stad. Tom-
terna i Alvesta kommun är i regel större och prisnivån är lägre. Boende och livs-
miljöer är mer småskaliga och det finns mycket goda kommunikationer. Det kom-
plementära synsättet är en viktig del av Gröna Kronoberg vilket syftar till att plat-
ser, orter, städer och regioner arbetar mer strategiskt för att komplettera och dra 
nytta av varandras kvalitéer. 
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5. Omsorgsförvaltningen 

Bostäder för äldre 

Kommunen har under de senaste åren haft en lång kö till särskilt boende. Aktuell 
statistik visar att Alvesta kommun har en något större andel särskilda boende-
platser per kommuninvånare över 65 år än nationellt. Under en period har om-
sättningen på lägenheter i särskilt boende varit hög vilket medfört att väntetiden 
på lägenheter kunnat reduceras. I skrivande stund finns i princip ingen kö till lä-
genheter i särskilt boende i kommunen. Den demografiska utvecklingen för Al-
vesta kommun visar dock på sikt på ett ökat antal äldre kommuninvånare. 

Omsorgsförvaltningen instämmer i slutsatsen att det finns en låsning på bo-
stadsmarknaden till följd av avsaknaden av alternativa bostäder för äldre, så kal-
lat mellanboende. I en nationell studie uppger många äldre att de vill flytta till nå-
gon form av mellanboende för att lättare kunna klara sig själva när de börjar be-
höva hjälp med praktiska sysslor eller för att inte känna sig otrygg eller ensam. 

Ett tillskapande av mellanboende bedöms ha inverkan på hur det framtida beho-
vet av lägenheter i särskilt boende kommer att se ut. En tillgänglig bostad för den 
äldre ökar möjligheten till kvarboende i den ordinära bostaden med insatser från 
hemtjänsten. 

Omsorgsnämnden beslutade under 2015 att satsa på ett team för trygg och sä-
ker hemgång som under en kort period ger omfattande stödinsatser samt rehabi-
litering i den enskildes hem efter exempelvis en sjukhusvistelse. Syftet är att den 
enskilde ska rehabiliteras till ett så självständigt liv som möjligt och därmed på 
sikt minska behovet av särskilt boende. Satsningen har varit framgångsrik och 
har minskat framför allt behovet av korttidsplatser samt i förlängningen bedöms 
teamets arbete även ha del i att kön till särskilt boende har minskat. 

Teamet har i sitt arbete uppmärksammat att flera av de bostäder de har arbetat i 
är dåligt anpassade för äldre, flera lägenheter är trånga, har smala dörröppningar 
och små badrum. Hiss har även saknats i en del flerbostadshus och i några av 
dem har även trappuppgången varit så smal att det inte gått att använda trapp-
klättrare för att flytta brukare till och från sina lägenheter. Det saknas även ut-
rymmen i trapphus för att kunna ställa rullatorer eller liknande hjälpmedel. 

Bostäder med särskild service (LSS) 

Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av nämnden under hösten 2015 gjort en 
kartläggning av kommande behov av bostad med särskild service för vuxna enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I utredningen be-
döms att det behöver stå klart en ny servicebostad på nio till tolv nya lägenheter 
2017-2018 och ytterligare en servicebostad på tio till tolv lägenheter omkring 
2020-2021. Detta är dock en preliminär prognos utifrån det antal brukare som för 
tillfället finns inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde och som inom de 
kommande åren kommer vara i en ålder då man vanligtvis vill flytta hemifrån. 
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Det är av vikt att det i kommunen finns byggklara tomter för bostäder enligt LSS 
så att det snabbt går att komma igång med en byggnation när behovet uppstår. 

I den kartläggning som gjordes ingick att undersöka var i kommunen som nya 
LSS-bostäder bör byggas. Det som framkom i utredning är att det bedöms lämp-
ligt att bygga i Alvesta tätort. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2002:9, 
bör en bostad med särskild service inte vara belägen i nära anslutning till annan 
sådan bostad eller andra bostäder som inte är ordinära, exempelvis ett särskilt 
boende. De bör istället lokaliseras i vanliga bostadsområden för att undvika att 
bostaden får en institutionell prägel. 

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL och LSS) 

Kommunen har idag inget särskilt boende för personer med psykisk funktions-
nedsättning då Rönnen inte är ett fullvärdigt sådant boende. Omsorgsförvaltning-
ens boendeutredning från 2015 konstaterar att det finns ett behov av att tillskapa 
ett fullvärdigt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning omfattande 
minst 12 lägenheter. 

Förvaltningen köper idag tre platser på ett privat boende i annan kommun till en 
kostnad på 65 tkr per månad och brukare. Ett fullvärdigt särskilt boende för per-
soner med psykisk funktionsnedsättning skulle eventuellt kunna möjliggöra att 
något av dessa beslut kan verkställas av kommunen till en lägre kostnad samt 
ökad kvalitet för brukaren som kan bo kvar i sin hemkommun. 

 

 

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 

2016-08-26 

 

Patrik Karlsson 

planarkitekt 


