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Målanalys: En kommun för alla, del 3 – Bostäder 
Karlstads kommun, kommunledningskontoret 2018 
 
Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den baseras 
på officiell statistik samt på analysunderlag från kommunens egna verksamheter. Innehållet har 
diskuterats på målanalysmöten med representanter från olika verksamheter och stämts av med 
berörda direktörer. Rapporten har presenterats för politikerna i kommunledningsutskottet 2018-10-09.  
 
Kontaktperson: Mona Stensmar Petersen, mona.stensmar.petersen@karlstad.se  
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Sammanfattning  
Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder  

Det färdigställdes cirka 100 färre bostäder i Karlstad 2017 än året innan. Av de 
som blev klara 2017 var det betydligt fler bostadsrätter jämfört med året innan och 
färre hyresrätter.  

Det höga bostadsbyggandet under senare tid har sannolikt bidragit till att index för 
nöjdhet med bostäder i medborgarundersökningen återigen har ökat efter en 
tidigare negativ trend med minskad nöjdhet. Nöjdheten har framför allt ökat när 
det gäller utbudet av olika typer av boendeformer samt möjligheterna att hitta bra 
boende. 

Efterfrågan på byggbar mark är fortsatt hög särskilt för mark som kan ses som 
komplettering till redan befintliga områden och framförallt i centrala lägen. Bristen 
på villatomter och planlagd mark för flerbostadshus på kommunal mark gör att det 
blir fler mindre detaljplaner vilket kan att skapa svårighet att få till en blandad 
bebyggelse. 

Många av de nyproducerade bostäderna i de centrala lägena i Karlstad är 
bostadsrätter med höga insatser eller hyresrätter med höga hyror. Dock borde 
fungerande flyttkedjor göra att bostäder ur det befintliga beståndet frigörs så att 
även grupper i samhället med lägre inkomster har möjlighet till bostad. 

Kommunens stadsbyggnadsprinciper om att vi ska växa genom förtätning ger 
förutsättningar för en ökad gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafikresande. Även 
om vi som kommun kommunicerar till Karlstadsborna skälen att förtäta en stad 
och att vi inte tar befintliga grönytor i anspråk är det ändå en del synpunkter från 
kommuninvånare som vi måste ta på allvar och ha med oss tidigt i framtida 
dialoger. 

Vi eftersträvar varierad bebyggelse i våra stadsdelar men det kan vara svårt att 
bygga bort den ”likhet” som redan finns inom våra befintliga områden. De 
socioekonomiska skillnaderna mellan olika områden i kommunen är stora i vissa 
fall och har ökat till viss del över tid. Socioekonomiskt svagare områden behöver 
stärkas med bland annat olika utvecklingsinsatser. 

Hemlösheten ligger kvar på samma nivå som tidigare och för att få färre individer 
att hamna i hemlöshet behövs det fler bostäder med bostadssociala kontrakt där 
den boende efter ett tag får ta över kontraktet själv.  

Det kommunala bostadsbolaget KBAB bygger mellan 50 till 150 bostäder per år, 
vilket inte riktigt når upp till önskat läge som är minst 150 bostäder per år under en 
femårsperiod. 
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Bakgrund 
Målområdet En kommun för alla är ett av fyra målområden i kommunens 
strategiska plan. Detta målområde innefattar åtta övergripande mål, varav ett 
behandlas i denna rapport: Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder. 

Översikt indikatorer 
Utvecklingen för respektive mål följs upp med hjälp av indikatorer. Målet som 
redovisas i denna rapport följs upp med hjälp av tre indikatorer. 

 
En kommun för alla 2013 2014 2015 2016 2017 
Karlstadsborna ska ha tillgång 
till bra bostäder           
Färdigställda bostäder, ny- och 
ombyggnad (nettotillskott) i antal, 
SCB/KLK (avrundade siffror fram till och 
med 2015, målsättning minst 550) 200 200 500 682 587 

Nöjdhet bostäder, index 0–100, MBU 62 60 58 53 56 

    varav män 62 59 57 53 57 

    varav kvinnor 63 61 60 54 55 
Hem- och bostadslösa i Karlstads 
kommun, antal vid årlig kartläggning, 
ASF/Socialstyrelsen . . 358 350 350 

Kommentar: Pilarna visar åt vilket håll utvecklingen har gått (positivt eller negativt) för 
respektive indikator det senaste året.   
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Mål: Karlstadsborna ska ha tillgång till bra 
bostäder 
Målet beskriver att en bostad är en av grundpelarna för att människor ska känna 
trygghet och för att livet ska fungera. Vi måste kunna erbjuda attraktiva och 
hälsosamma boendemiljöer med blandad bebyggelse både för befintliga invånare 
men också för att locka till oss nya Karlstadsbor.  

För att följa upp målet använder vi oss av statistik kring bostadsbyggande, hur 
många nybyggda bostäder som har färdigställts under året i olika upplåtelseformer 
och bostadstyper. I totalsiffran ingår också om det tillkommit några nya bostäder 
vid ombyggnad. Vi tittar även på index för nöjdhet med bostäder från SCB:s 
medborgarundersökning och antalet hem- och bostadslösa. 

Indikatorernas utveckling 

Indikator: Färdigställda bostäder, SCB 

Under 2017 färdigställdes 587 bostäder i Karlstads kommun enligt SCB, 
Statistiska centralbyrån. Det är cirka 100 färre än 2016 men ändå på en fortsatt 
högre nivå än innan 2015 då bostadsproduktionen låg runt 200 bostäder per år.  

När det gäller upplåtelseform är det bostadsrätter som ökat och hyresrätter minskat 
bland 2017 års nyproducerade bostäder jämfört med 2016. I prognosen för 2018 
ökar antalet hyresrätter igen och antalet bostadsrätter fortsätter också att öka bland 
de nyproducerade bostäderna som beräknas bli färdiga under året. Antalet småhus 
(äganderätter och bostadsrätter tillsammans) ser ut att hamna på samma nivå 2018 
som 2016. Eftersom det ser ut att bli fler färdigställda bostadsrätter än äganderätter 
bland småhusen 2018 kan det betyda att det är fler radhus än fristående villor som 
färdigställs under året. Upplåtelseformen i fristående villor är oftast äganderätter. 

 

FIGUR 7: Färdigställda bostäder per år, (nybyggnad och nettotillkomst 
genom ombyggnad) i Karlstads kommun uppdelat på hustyp och 
upplåtelseform 2016–2017 samt preliminärt för 2018 

Hustyp Upplåtelseform 2016 2017 2018 preliminär 

Småhus Totalt 102 85 106 
 

   varav hyresrätt 0 0 0 
 

   varav bostadsrätt 22 42 64 
 

   varav äganderätt 80 43 42 

Flerbostadshus Totalt 580 502 904 
 

   varav hyresrätt 523 209 539 
 

   varav bostadsrätt 57 293 365 
 

   varav äganderätt 0 0 0 

Summa bostäder Totalt antal 682 587 1 010 
 

Hyresrätter totalt 523 209 539 

 Bostadsrätter totalt 79 335 430 
 

Äganderätter totalt 80 43 42 

Källa: SCB 
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Enligt prognosen för bostadsbyggande som uppdaterades senast i juni 2018 ser det 
ut att bli cirka 1 010 bostäder klara under 2018. Alla bostäder som förväntas bli 
klara under 2018 har fått startbesked och är i full gång. 

För att få en uppfattning om hur mycket vi bygger i Karlstad jämfört med andra 
kommuner har vi räknat ut antalet färdigställda bostäder i förhållande till 
folkmängden. Diagrammet (figur 8) visar att Karlstad låg på en delad andraplats av 
jämförelsekommunerna 2016 med 7,6 färdigställda bostäder per tusen invånare. År 
2017 var Karlstads bostadsproduktion inte riktigt lika hög i jämförelse, 6,4 
färdigställda bostäder per tusen invånare. Örebro är den kommun som hade den 
största bostadsproduktionen både 2016 och 2017 med cirka 14 färdigställda 
bostäder per tusen invånare.  

 

FIGUR 8: Färdigställda bostäder per tusen invånare för Karlstads kommun 
och jämförelsekommunerna år 2016 och 2017 

 
Källa: Bearbetning av SCB-statistik  

 

Om det blir 1 010 färdigställda bostäder i Karlstad under 2018 och vi har en 
befolkningsökning på cirka en procent kommer vi att ha 11 färdigställda bostäder 
per tusen invånare 2018. 

 

Indikator: Nöjdhet med bostäder, index från MBU 

Frågorna som ligger till grund för medborgarundersökningens index för bostäder 
är: Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? Hur ser du på utbudet av 
olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? Hur ser du på 
hur trivsam bebyggelsen är?  

Karlstadsbornas nöjdhet med bostäder har haft en nedåtgående trend genom åren 
enligt resultaten från medborgarundersökningen. År 2012 låg Karlstad på index 62 
och har därefter minskat succesivt till index 53 för 2016. I senaste undersökningen 
2017 ökade dock nöjdheten något igen, till 56 (57 för män och 55 för kvinnor). 
Medelvärdet för deltagande kommuner var 52.  
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FIGUR 9: Nöjdhet bostäder, index, Karlstads kommun uppdelat på kön 2012–
2017   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Index Bostäder Karlstad 
totalt 

62 62 60 58 53 56 

   varav män 62 62 59 57 53 57 

   varav kvinnor 63 63 61 60 54 55 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017  
 

Nöjdheten med boendet i Karlstad har haft en stadig minskning hos både män och 
kvinnor i Karlstad mellan 2013 och 2016. I den senaste undersökningen ökade 
dock nöjdheten hos båda könen. Den största ökningen har skett för 
Karlstadsmännen som är mer nöjda än tidigare och var mer nöjda än 
Karlstadskvinnorna 2017.  

 

FIGUR 10: Nöjdhet bostäder, index, Karlstads kommun uppdelat på kön 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 (OBS! Bruten skala) 

 

Karlstads tidigare nedgång berodde mest på Karlstadsbornas minskade nöjdhet 
med utbudet av olika typer av boendeformer men även på en minskad nöjdhet med 
möjligheterna att hitta bra boende. De två delfrågor har nu fått höjda betyg.  
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FIGUR 11: Delfrågorna inom index för Bostäder (båda könen), Karlstads 
kommun 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 (OBS! Bruten skala) 
 
Den delfråga som handlar om hur trivsam bebyggelsen är har inte gått ner på 
samma sätt utan har legat ungefär på samma nivå under hela tidsperioden och där 
är det ingen större skillnad mellan könen.  

Även om många upplever det svårt att hitta bra boende inom vissa grupper kan det 
vara så att det ökade bostadsbyggandet i kommunen har lett till en ökad nöjdhet 
generellt hos Karlstadsborna. Många av dem som svarat på enkäten i 
medborgarundersökningen kanske inte själva har letat bostad den senaste tiden 
utan mer har en allmän uppfattning och tycker att det är positivt att det byggs fler 
bostäder. 

Bland jämförelsekommunerna hamnar Karlstad med index 56 även här på en andra 
plats efter Kalmar som hade index 59. Medelvärdet för deltagande kommuner låg 
på 52. Lägsta värdet (30) hade Gällivare kommun och högsta värdet (66) hade 
Lomma och därefter Danderyd (65). 

 

FIGUR 12: Bostäder, index, Karlstads kommun och jämförelsekommunerna 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
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Indikator: Hem- och bostadslösa i Karlstads kommun  

För att veta hur många som är hem- och bostadslösa i kommunen görs en 
kartläggning en specifik vecka under året då man räknar de som finns med i 
arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetssystem. Vid kartläggningen 
används Socialstyrelsens definition som omfattar fyra olika situationer som 
personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid. Under 2017 
genomförde Socialstyrelsen en nationell kartläggning som Karlstad deltog i. 

 

FIGUR 13: Fördelning av hemlösa och bostadslösa i Karlstads kommun 
 
 
Fördelning män/kvinnor 

2015 
 

65/35 

2016 
 

66/34 

2017 
 

62/38 
1. Akut hemlöshet, Tillfälligt boende 22 54 58 
2. Institution eller stödboende, saknar bostad vid 
utskrivning 

106 55 71 

3. Långsiktiga boendelösningar genom kommunen, 
sociala kontrakt 

104 122 117 

4. Egen ordnat kortsiktigt boende, kontraktslöst eller 
kortare än 3 månader 

126 97 99 

5. Oklart boendeförhållande - 22 5 
Totalt 358 350 350 

Källa: Socialstyrelsen 
 

I den senaste mätningen i Karlstad hösten 2017 var det cirka 350 hem- och 
bostadslösa personer enligt ovanstående definitioner. Inom situation 1 där 
personerna är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare 
fanns det 58 personer. Det var något fler i situation 2 där personerna är intagna 
eller inskrivna på anstalt eller behandlingsenhet, 71. Inom situation 3 var det flest 
personer, 117 stycken, där personerna har en boendelösning ordnad av kommunen. 
Inom situation 4 var det 99 personer som bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar och släktningar. Utöver dessa personer kan det finnas ett visst mörkertal. 

Analys och åtgärder 
För att uppnå målet att Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder krävs ett 
kontinuerligt bostadsbyggande av olika sorters bostäder i kommunen. Byggandet 
av nya bostäder skapar en rörlighet på bostadsmarknaden som frigör bostäder ur 
det befintliga bostadsbeståndet. Det ökar möjligheterna att hitta bra boende för 
olika målgrupper inom kommunens bostadsförsörjningsansvar.  

Bostadsbyggandets omfattning styrs av konjunkturer, byggföretagens vilja att 
investera och av människors efterfrågan och köpkraft. Utöver antalet bostäder är 
det också viktigt att utveckla boendekvaliteter. Det gäller att hitta de sätt och de 
styrmedel kommunen kan använda för att påverka en positiv utveckling. Här kan 
det behövas en ökad samverkan mellan förvaltningar och bolag som på olika sätt 
arbetar med bostadsfrågor. År 2017 togs ett bostadsförsörjningsprogram fram som 
belyser bostadsläget för särskilda målgrupper, bostadsplanering och ekonomiska 
förutsättningar. I programmet finns även riktlinjer för de fyra målområdena i 
strategisk plan. Tre målgrupper lyfts särskilt fram som viktiga att hitta 
boendelösningar för: ungdomar, äldre samt olika betalningssvaga grupper. 

Efterfrågan på byggbar mark är fortsatt hög 

Efterfrågan på byggbar mark för utveckling av bostäder och verksamheter är 
fortsatt på en hög nivå även om det finns indikationer på en viss försiktighet. Det 
geografiska läget för bostadsbyggare är fortsatt viktigt och den mark som är mest 
efterfrågad är generellt sett den som tas fram som komplettering till redan 
befintliga och etablerade områden i centrala lägen.  
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I takt med att staden växer avsätts allt mer av kommunens mark för olika ändamål 
inom samhällsbyggandet såsom för exploatering, rekreation och kommunikation. 
Det är angeläget att kommunen ser framåt och aktivt förvärvar mark för framtida 
utveckling. Markägandet och rådigheten över marken i tätortens närhet skapar 
stora möjligheter för kommunen att styra den framtida stadsutvecklingen. 

Kommunen ska kunna erbjuda mark för alla upplåtelseformer och bostadstyper. 
Idag finns det en brist på villatomter och planlagd mark för flerbostadshus på 
kommunal mark. Bristen på planlagd mark gör att det blir fler, ofta arbetskrävande 
mindre detaljplaner för att hantera enstaka etableringar som i sin tur kan innebära 
att det är svårt att skapa en blandade bebyggelse.  

Där kommunen äger marken ska vi detaljplanelägga och sedan gå ut med 
byggrätter. Gäller särskilt attraktiv mark. Planlägger vi själva behåller vi 
styrningen på utvecklingen, vilket är särskilt viktigt i centrala attraktiva lägen. 
Risken är dock att kommunen bekostar planer där pengar blir upparbetade 
samtidigt som vi inte vet när investeringen kommer att ge en intäkt och avkastning. 

När Karlstad växer i snabb takt är det viktigt att vi får en blandad bebyggelse med 
varierade boendeformer för att gynna integration och social hållbarhet. När 
marknaden styrs av efterfrågan byggs det mycket under högkonjunktur och när 
marknaden viker avtar bostadsproduktionen. Det skapar perioder med ett väldigt 
litet bostadsbyggande. Kommunen behöver därför se över om vi kan påverka 
bostadsbyggandet under lågkonjunktur för att utjämna bostadsutbudet över tid på 
ett bättre sätt. 

Dubbel markanvisning – ett sätt att styra bostadsbyggandet 

Kommunen har provat på dubbel markanvisning. Det innebär att för att få bygga 
på attraktiv mark i de centrala delarna av Karlstad behöver byggföretaget först 
bygga bostäder i någon av de mindre tätorterna inom kommunen. I det aktuella 
fallet ska det byggas bostäder i Molkom. Faller detta väl ut, så kan det vara ett 
värdefullt verktyg, i alla fall när det gäller rent geografiskt var vi vill att det ska 
produceras bostäder. Frågan är om vi också kan använda verktyget för att styra 
mot bostäder av en viss typ, för en viss målgrupp. I den befintliga dubbla 
anvisningen anläggs det geografiska perspektivet och marknadsförutsättningarna 
avgör vad det är som byggs. 

Växa genom förtätning, stora fördelar men mycket synpunkter 

Kommunen har stadsbyggnadsprinciper som anger att vi bland annat ska växa 
genom förtätning. En tät stad ger förutsättningar för ökad gång- och 
cykelvägstrafik samt kollektivtrafikresande men innebär också i dag att vi ibland 
ligger på gränslinjerna för utsläppsnivåer och buller. Vi arbetar hårt med att 
minska buller med mera och vi klarar alltid riktlinjerna. Kan vi fortsätta så här 
minskar vi på sikt bilberoendet och därmed minskar också problemen med buller 
och luftkvalitet.  

Det är samtidigt viktigt att ge grönområdena plats i förtätningsprojekten för att det 
ska bli trevliga attraktiva områden även på längre sikt. Det gröna inslaget handlar 
inte bara om att det är vackert utan kan även förbättra luftmiljön och temperaturen 
kring annars en massa hårdgjorda ytor.  

Det gäller att inte glömma bort Karlstadsborna och deras upplevelser när vi 
förtätar. Många har synpunkter på kommunens ”förtätningshysteri”. Även om vi 
som kommun kommunicerar till Karlstadsborna skälen att förtäta en stad och att vi 
inte tar befintliga grönytor i anspråk är det ändå upplevelser som vi måste ta på 
allvar och fortsätta ha med oss tidigt i framtida dialoger. Samtidigt får inte kritiken 
från enskilda eller grupper leda till en försiktighet som gör att vi inte vågar 
genomföra projekt och förändringar som är till gagn för Karlstads samlade 
utveckling.  
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Varierad bebyggelse i våra stadsdelar önskas, men blir det som vi vill? 

En översiktlig genomgång av statistik visar att vissa bostadsområden som är 
socioekonomiskt svagare fortsätter bli svagare medan vissa bostadsområden som 
är socioekonomiskt starkare ligger kvar på samma nivå eller ökar något. Det 
innebär att skillnaderna mellan områdena till viss del ökar. En tidigare analys av 
skolan visar att vissa familjer väljer att sätta sina barn i skolor i ”bättre” områden. 
Det är dock långt ifrån alla som gör ett aktivt val men vad händer till slut med 
skolor där de flesta som går kvar kommer från socioekonomiskt svagare familjer? 

Karlstad har några områden med likartad bebyggelse och där alla bostäderna har 
samma upplåtelseform. Det kan vara svårt att bygga bort den ”likheten” och få en 
mer varierad bebyggelse eftersom det inte alltid finns plats att bygga nytt i 
befintliga områden och om det finns måste det finnas en vilja hos exploatörer att 
bygga där. Marknadsvärdet på det som byggs påverkar vad som byggs och vilka 
boendekostnader som tas ut. 

Något kommunen kan göra, förutom att på olika sätt försöka styra var och vad som 
byggs med till exempel dubbel markanvisning, är bland annat att försöka öka de 
socioekonomiskt svagare områdenas attraktivitet genom olika utvecklingsinsatser. 
Socioekonomiska skillnader mellan bostadsområden/stadsdelarna är något som 
kommer att tas upp i översiktsplanearbetet framöver.  

Under våren 2018 har detaljplaner antagits för cirka 1 000 byggrätter för nya 
bostäder. De flesta ligger centralt men i olika riktningar i staden. Huvuddelen 
innehåller bostäder i flerfamiljshus, men också möjlighet till radhusbebyggelse. 

Bostadsbyggandet i Karlstad är i full gång, särskilt i inre och yttre hamn och enligt 
vår prognos för bostadsbyggande kommer över 1 000 bostäder ha blivit 
färdigställda och förhoppningsvis även inflyttade i innan årsskiftet 2018/2019.  

Bostadsbyggandet har legat på en högre nivå de två tre senaste åren med cirka 
500–600 färdigställda bostäder per år, men i år ser vi alltså en ökning med nästan 
det dubbla. Från och med 2019 och framåt ser det ut som om antalet färdigställda 
bostäder kommer att hamna runt 500–600 igen. Det är dock svårt att förutse 
framtida bostadsprojekt eftersom det finns en tendens att projekt flyttas fram i tid. 
Det kan gälla olika överklaganden i detaljplaneskedet, vikande konjunktur och 
minskad efterfrågan. Än så länge visar dock inte prognosen för bostadsbyggandet 
på någon avmattning. 

När det gäller småhus har det byggts en hel del villor i egen regi på de nya 
tomterna vid Edsgatan den senaste tiden. Många av tomterna är kommunala men i 
samma område säljer även husföretaget Trivselhus tomter med valmöjlighet till 
något av deras hus. För närvarande (augusti 2018) finns det 17 osålda kommunala 
villatomter varav 7 är reserverade. Det står 220 personer i den kommunala 
tomtkön, vilket är ungefär det antal det har varit de senaste åren. Kommunen har 
fler tomter på gång som kommer att bli klara i höst. Ansvariga planerare anser att 
behovet av villatomter för egenregibyggande är fortsatt stort och att fler tomter 
behövs. 

Behov av förbättrad samhällsplaneringsprocess 

Vi ser ett behov av nya arbetssätt internt och externt i syfte att tidigt i våra 
processer bjuda in och involvera människor och organisationer. En organisering 
med de olika delskedena förstudie, planering, genomförande och uppföljning är 
inledd. En förankring tidigt i förstudien om varför vi vill göra olika saker och vilka 
värden vi vill uppnå skapar en stabilare kunskapsplattform internt och en möjlighet 
att tidigt berätta om detta externt. 

En förbättrad samhällsplaneringsprocess bevakar kommunens intressen tidigt i 
planprocessen för att alla delar ska finnas med från början, inte bara bostäder utan 
också skolor, förskola, boenden, grönområden, kollektivtrafik, idrottsplatser, 



   Sid 12(15) 
 

 

centrummiljöer med mera. Det här ställer högre krav på att arbeta med långsiktiga 
prognoser och analyser men kommer att ge en mer hållbar helhetslösning. Här bör 
även fördelen med ett kommunalt bostadsbolag utnyttjas så att bolaget blir 
involverat tidigt i processen.  

Bostäder för alla, men kostnaden är en utmaning 

Den typ av bostäder som har färdigställts den senaste tiden är i stora delar bostäder 
för den ”välbeställda medelklassen”. I de centrala delarna av Karlstad har det 
byggts hyresrätter med höga hyror och bostadsrätter med höga insatser. Här kan vi 
alltid hoppas att fungerande flyttkedjor gör att även andra grupper i samhället 
lättare kan få en bostad som passar deras behov och som de också har 
betalningsförmåga för. En faktor som påverkar omsättningen av bostäder och 
flyttkedjorna negativt kan vara de amorterings- och belåningskrav som har införts 
på senare tid, vilket gör att unga vuxna har svårare att ta sig in på 
bostadsmarknaden. Vi ser fortsatt behov av billigare bostäder för grupper som 
även av andra skäl har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Kommunstyrelsen 
har ett uppdrag att vara drivande i arbetet med att få till stånd fungerande nätverk, 
planer och handlingsalternativ för de utsatta målgrupperna. 

Höga produktionskostnader gör dock att nyproducerade lägenheter kommer att 
vara för dyra för dessa grupper. För att pressa kostnadsbilden något har projekt 
med mer standardiserat byggande genomförts. Dessa byggalternativ bedöms dock 
inte som möjliga i alla lägen då det blir målkonflikter mot arkitektoniska/estetiska 
krav. På samma sätt uppstår ibland motstående intressen i detaljplaneskedena 
mellan ekonomisk bärkraftighet och estetisk utformning i stadsbilden. Ett tydligt 
återkommande exempel är hur högt vi ska bygga i olika områden. Denna typ av 
målkonflikter är givetvis inget nytt men i takt med att mycket av utvecklingen sker 
genom förtätning i redan utbyggda områden blir utmaningen allt större. Internt i 
koncernen är det därför viktigt att vi så tidigt som möjligt lyfter upp dessa och 
funderar på var avvägningar mellan motstående intressen ska ske. 

Ungdomars boende 

För ungdomar som behöver en billig liten lägenhet är det fortsatt svårt. 
Nyproducerade smålägenheter kostar mycket och insatserna till bostadsrätter är 
svåra att klara av. På studentsidan har det de senaste åren tillkommit en rad nya 
studentboenden som gör att den målgruppen har det bättre förspänt än tidigare år 
även om de nybyggda studentlägenheterna har högre hyror.  

Äldres behov av bostäder 

Vi lever allt längre och är också friskare allt högre upp i åldrarna. Detta ställer nya 
och förändrade krav. Vård- och omsorgsförvaltningen har under våren upphandlat 
ett nytt vårdboende som också ger möjlighet till att utöka antalet platser i de mer 
kostnadseffektiva koncepten som servicehusen innebär. Man har därför goda 
förutsättningar att om något år klara framtida bostäder för starkt vårdbehövande. I 
Karlstad finns det utöver detta i samverkan med det kommunala bostadsbolaget 
KBAB en form av trygghetsboende i befintliga bostadsområden som tillsammans 
med det KBAB-egna plusboendet ökar möjligheten att bo kvar och trivas i sin 
bostad. Dessa områden är attraktiva för äldre som lämnar villaboendet och hus 
utan hiss och fördröjer behovet av flytt till vårdboenden. Koncepten lyfts i 
bostadsförsörjningsprogrammet som viktiga att utveckla och även få till hos andra 
fastighetsägare.  

Hemlös eller bostadslös, vilken hjälp kan kommunen ge? 

Kommunen har ett ansvar att hjälpa kommuninvånare som på olika sätt har svårt 
att få någonstans att bo. Det är främst arbetsmarknads- och socialnämnden som 
arbetar med hjälp till att skaffa bostad, men även vård- och omsorgsförvaltningen.  
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Enligt bosättningslagen måste kommunen hjälpa nyanlända invandrare, som flytt 
till Sverige och som har svårt att hitta bostad. För målgruppen nyanlända är 
kommunen styrd av det antal som fördelas årligen, för 2018 är det 114 personer, 
vilket är betydligt färre än de två föregående åren (2017 var det 306 personer och 
2016 var det 220 personer). Utöver detta finns ett antal ensamkommande 
ungdomar som bott på HVB-hem och som när de uppnår vuxen ålder behöver ha 
en lägenhet. Till årets antal nyanlända och ensamkommande ungdomar har 
behovet varit cirka 70–80 lägenheter.  

Kommunen har även ett ansvar att inom socialtjänstlagens ramar hjälpa personer 
som ansöker om bostadsanskaffning. För närvarande är det 24 hushåll som väntar i 
kö med beviljade beslut om hjälp till bostadsanskaffning. Erfarenhetsmässigt så 
tillkommer det cirka 20–25 ärenden per år av mer akut karaktär till exempel 
barnfamiljer med problem eller hot- och våldsärenden som prioriteras före. Detta 
innebär ett behov av 45–50 lägenheter per år för att hantera inkomna ärenden inom 
socialtjänstlagen. 

Vid bostadsanskaffning finns det olika typer av kontrakt som kommunen hjälper 
till med: 

 Sociala kontrakt innebär att man får ett andrahandskontrakt. Lägenheter 
hyrs in av bostadskonsulenter, framförallt hos privata hyresvärdar, men 
också av teknik- och fastighetsförvaltningen som äger ett antal 
bostadsrätter samt några mindre flerfamiljshus. Detta är en kontraktsform 
som ger hyresvärdarna den största tryggheten då kommunen har ett 
fullständigt ansvar som förstahandshyresgäst. Detta ger oss den största 
möjligheten att erbjuda personer med skulder eller andra negativa 
boendereferenser en lägenhet. Det negativa med denna kontraktsform är 
att hyresgästen nästan aldrig får möjlighet att överta kontraktet som sitt 
eget. Vi har cirka 120 lägenheter inhyrda för denna kontraktsform.  

 Bostadssociala kontrakt är kontrakt där det redan vid kontraktsskrivning 
framgår för hyresgästen att denne kan överta kontraktet själv inom 1–2 år, 
under förutsättning att denne betalt sin hyra i tid och inte haft anmälda 
störningar. Detta är en kontraktsform som enbart erbjuds av KBAB och 
Stiftelsen Karlstadshus.  

 Kommunala hyresgarantier är en borgen som erbjuds för personer som är 
självförsörjande men med skulder eller annat som gör att de inte klarar 
hyresvärdens kreditprövning. Personen skall själv ha sökt lägenhet och 
fått ett erbjudande av hyresvärden men sedan fått nej i kreditprövningen. 
Då kan kommunen gå in med en borgen om hyresvärd och hyresgäst 
önskar det. 

Hemlöshet1 definieras nationellt av Socialstyrelsen enligt fyra typfall och kan 
samlat beskrivas som att alla som saknar eget avtal på sitt boende är att betrakta 
som hemlösa. Den gemensamma nämnaren för personer i hemlöshet oavsett om 
denne har ett andrahandskontrakt med kommunen eller faktiskt är en uteliggare är 
att individen på lång sikt inte har en tryggad boendesituation. Detta medför i sin tur 
ökad ohälsa samt svårigheter att planera sin övriga livssituation med exempelvis, 
arbete, studier och social situation i övrigt.  

Av de hemlösa får mindre än hälften sin inkomst från försörjningsstöd och ungefär 
10 procent har sin inkomst från tillfälligt eller fast arbete. Ungefär 20 procent har 
ingen social problematik förutom att de saknar bostad.  

                                                      
1 I denna grupp räknar vi bara in kommuninvånare i Karlstads kommun och inte EU-migranter eller 
personer från andra kommuner som tillfälligt uppehåller sig i Karlstad. 
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Sociala kontrakt minskar inte hemlösheten enligt definitionen 

Antalet hemlösa i Karlstad 2015–2017 är närmast att betrakta som konstant. Det 
sker en del förändringar mellan de olika ”situationerna” (typfallen) men detta kan 
också bero på en osäkerhet avseende exakt vilken grupp en individ faktisk tillhör. 
Det bör också nämnas att det finns ett mörkertal då det enbart är personer som har 
någon typ av kontakt med socialtjänsten som överhuvudtaget kan bli räknade.  

Att ordna sociala kontrakt (andrahandskontrakt) till hem- och bostadslösa innebär 
visserligen en bostad för den personen men enligt definitionen är den fortfarande 
hemlös eftersom den saknar eget avtal på bostaden. Det gör att siffrorna för 
hemlöshet inte går ner trots att kommunen ordnar sociala kontrakt. Här är det 
viktigt att vi har en realistisk ambition på vad kommunen vill och kan uppnå på 
kort och lång sikt. För individer som står mycket långt från den ordinarie 
bostadsmarknaden är det sannolikt inte realistiskt att tro att de direkt kan få 
kontrakt som direkt eller indirekt leder till egna förstahandskontrakt. 

KBAB har en särskild planering för bostadssociala kontrakt och tryggt boende i 
aktiv samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen för utsatta grupper. Enligt ägardirektiven ska KBAB låta 
motsvarande 20 procent av nyproduktion samt 25 procent av den ordinarie 
omflyttningen tillfalla bostadssociala behov i äldre bestånd. Detta är en ökning 
sedan tidigare vilket beror på det ökade antalet nyanlända.  

För att kommunen framöver ska kunna hjälpa bostadsbehövande kommuninvånare 
inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens olika verksamheter kommer 
förvaltningen att behöva ungefär 140–150 lägenheter årligen. Ungefär hälften av 
dessa lägenheter behövs för att minska hemlösheten enligt socialtjänstlagen med 
cirka 20 personer per år och den andra hälften behövs för att klara att bosätta 
nyanlända invandrare enligt bosättningslagen samt för bostäder till 
ensamkommande ungdomar. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tilldelats lägenheter i de flesta 
områden i Karlstads för sina brukare men försöker att inte placera för många 
nyanlända i samma område om det går att undvika. Det finns ett starkt tryck på 
våra två allmännyttiga företag, KBAB och Stiftelsen Karlstadshus, att fortlöpande 
ta ett stort ansvar för att erbjuda lägenheter till dessa grupper. Det är dock viktigt 
att vi också finner andra vägar och andra fastighetsägare som deltar i detta arbete. 
Detta av minst två skäl dels finns en risk att det bidrar till segregerade områden, 
dels att det bland Karlstadsborna i stort kommer att upplevas som att det inte är 
möjligt att få lägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen. 

Bostad först – ett koncept för att hjälpa missbrukare 

Hemlöshetskartläggningen 2017 visar att hemlösheten ökat i Sverige som helhet. 
Det finns dock ett fåtal kommuner där hemlösheten minskat och en av dessa är 
Helsingborg. Där har man sedan 2011 halverat hemlösheten. Där har man bland 
annat varit föregångare i arbetet med Bostad först och där har man sedan starten 
haft 54 lägenheter samt en stor andel bostadssociala kontrakt.  

Bostad först innebär ett förstahandskontrakt direkt mellan hyresvärd och brukare 
men Karlstads kommun erbjuder hyresvärden fullständiga garantier för såväl, hyra, 
skadegörelse, kostnad för uppsägning med mera. Detta är också den enda formen 
där hyresvärden inte ställer krav på drogfrihet. Här arbetar kommunen med 
personer i aktivt missbruk som försökt fler olika insatser inklusive boenden men 
misslyckats. Personen ska oavsett missbruket klara av att sköta sitt boende, följa 
alla aspekter av hyreslagen och vara en god hyresgäst. Bostad först kräver ett 
djupare samarbete mellan inblandade företag och kommunen för att hela 
boendekedjan ska fungera bättre.  
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KBAB bygger mellan 50 till 150 bostäder per år 

Karlstads bostads AB (KBAB) ska enligt ägardirektivet arbeta med strategier för 
att bygga och färdigställa minst 150 bostäder om året sett över en femårsperiod. 
Detta sker genom förtätning, genom att medverka i stadsutvecklingsprojekt, genom 
att undersöka om det går att nyttja befintliga byggrätter i kommunen, genom att 
omforma lokaler till bostäder, genom att arbeta för ett ökat samarbete med 
kommunens förvaltningar och privata bostadsutvecklare samt genom att se över 
möjligheter att avyttra eller omvandla fastigheter/ytor med annan användning än 
bostäder i KBAB:s bestånd. 

Bolaget sitter dock inte på någon egen markreserv utan ska konkurrera med övriga 
intressenter om marktilldelning. Dessa ska dessutom ske i lägen där det går att få 
fram detaljplaner som möjliggör ekonomiskt bärkraftiga projekt. 

Enligt KBAB:s prognos kommer 85 bostäder att färdigställas under 2018. De två 
efterföljande åren är det cirka 50 respektive 150 bostäder som beräknas stå färdiga. 
Produktionen av bostäder är inte riktigt uppe i målsättningen på minst 150 
färdigställda bostäder i genomsnitt per år under en femårsperiod. 

KBAB fortsätter att arbeta med förebyggande insatser i syfte att öka möjligheter 
till kvarboende. Även verksamheten inom ramen för trygghetsboende fortsätter. 
Där arbetar bolaget med förebyggande insatser i syfte att skapa trygga 
bostadsområden som minskar samhällets kostnader för äldreinsatser och särskilda 
boenden. 

Utmaningar 
 Det vi kallar ”samhällsplaneringsprocessen” kommer att vara en utmaning 

för hela den kommunala organisationen. Hur kan vi genom samverkan 
inom ”Karlstads 2.0” tillsammans hitta metoder och nya arbetssätt för att 
planera och bygga framtidens hållbara Karlstad? 

 Bristen på planlagd mark gör att det blir fler, ofta arbetskrävande mindre 
detaljplaner för att hantera enstaka etableringar som i sin tur kan innebära 
att det är svårt att skapa en blandade bebyggelse. Hur får vi till en över tid 
uthållig och jämn produktion av detaljplaner och färdiga bostäder?  

 Det finns klara detaljplaner på privat mark, särskilt vad gäller 
flerbostadshus, som medger i stort sett omgående igångsättning. Av kända 
och okända anledningar kommer tyvärr inte produktionen igång som 
planerat. Hur kan vi aktivt påverka exploatörer som är markägare att 
verkligen komma igång med sina produktioner när detaljplaner och 
genomförandeavtal finns på plats?  

 Hur får vi nya exploatörer till kommunen som kan tillföra nya tankar och 
arbetssätt? 

 Det finns en brist på bostäder för olika målgrupper, speciellt svårt har de 
som saknar eget boende inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens 
verksamheter. Många av de bostadsprojekt som färdigställs nu har höga 
insatser eller höga hyror. Hur får vi fram bostäder och får in personer med 
olika problematik på den ordinarie bostadsmarknaden? 

 



Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. 
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