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Svar på remiss – Göteborgs Stads program 
för bostadsförsörjning 2020-2026 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till fastighetsnämnden som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har fått Program för bostadsförsörjning 2020–2026 för remiss från 

fastighetsnämnden. Förslaget till program för bostadsförsörjning innehåller mål och 

strategier för bostadsförsörjningen i Göteborg. Dessutom innehåller det beskrivningar av 

stadens verktyg för bostadsförsörjning och hur de kan användas. Programmet redovisar 

hur relationen mellan behov och efterfrågan för bostäder ser ut i Göteborg samt 

förutsättningarna för olika grupper av hushåll att tillgodose behovet av en bostad. 

Programmet innehåller även en övergripande beskrivning av utvecklingen när det gäller 

befolkningen och bostadsbeståndet. 

Som helhet anser stadsbyggnadskontoret att förslaget till program för bostadsförsörjning 

är bra och ger en bra bild av förutsättningarna och utmaningarna kopplade till 

bostadsförsörjningen. Samtidigt konstaterar stadsbyggnadskontoret att strategierna i 

programmet är relativt generellt hållna och saknar att programmet redovisar mer konkreta 

strategier och inriktningar för stadens bostadsförsörjning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett ökat bostadsbyggande för en växande befolkning innebär behov av kommunala 

investeringar i form av t ex fler skolor, förskolor, parker och annan kommunal service. 

Programmets förslag om god planeringsberedskap förutsätter fortsatt hög aktivitet för 

stadens plan- och exploateringsverksamhet vilket kan innebära ekonomiska konsekvenser 

för stadsbyggnadskontoret.  

Ett ökat bostadsbyggande kan samtidigt främja tillväxten i samhället på flera sätt. 

Exempelvis kan ett större bostadsutbud underlätta för företag att rekrytera och behålla 

kompetens. 

Ett bostadsbyggande som svarar mot olika gruppers behov och efterfrågan kan på lång 

sikt innebära positiva ekonomiska konsekvenser för stadens invånare. Goda 
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boendelösningar för fler personer leder även till minskade kommunala kostnader för 

särskilda boendelösningar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett ökat bostadsbyggande kommer att innebära konsekvenser ur ekologisk dimension. 

Var och hur staden dessa bostäder byggs har stor betydelse för hur stor denna påverkan 

blir. Användningen av, mark, vatten och andra naturresurser måste ske på ett effektivt, 

resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska negativ påverkan ur 

ekologiska dimensionen. Bostadsbyggandet behöver därför gå i linje med de inriktningar 

för hållbar stadsutveckling som exempelvis översiktsplanen och stadens miljö- och 

klimatstrategiska program slår fast.  

Bedömning ur social dimension 
Bostadsförsörjning är en social fråga. I Göteborg Stads program för en jämlik stad 

framgår att en trygg boendemiljö samt en passande och ekonomiskt överkomlig bostad är 

grundläggande förutsättningar för en hållbar och jämlik livsmiljö. Tillgången till goda 

bostäder pekas i målområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer ut som en viktig 

grundförutsättning för att ge barn en god start i livet.  

Situationen på bostadsmarknaden har bidragit till att antalet hushåll som söker 

socialtjänstens hjälp har ökat. 

I programmet för bostadsförsörjning framgår tydligt att bostadsbristens konsekvenser inte 

är lika för alla, utan varierar beroende på exempelvis ekonomiska resurser, om man har 

betalningsanmärkningar, vilket kontaktnät man har eller hur länge man bott i Göteborg. 

Utifrån dessa olika faktorer varierar möjligheten för olika grupper i befolkningen att 

kunna tillgodose sina bostadsbehov. Det har även ett jämställdhetsperspektiv då 

medelinkomsten är lägre bland kvinnor än bland män, i synnerhet som en klar majoritet 

av de ensamstående föräldrarna är kvinnor. Bostadsförsörjningen har också i hög 

utsträckning betydelse ur ett barnperspektiv.  Under våren 2019 var drygt 1 500 barn 

hemlösa i Göteborg. Hemlöshet tidigt i livet kan påverka barnets tillit till samhället och 

till vuxna i omgivningen. 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden har fått Program för bostadsförsörjning 2020–2026 för remiss från 

fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden önskar svar på remissen senast 31 mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Alla kommuner ska upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska antas av 

kommunfullmäktige varje mandatperiod. Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-19 att ge 

fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning i 

form av ett program. Syftet med programmet är bl a att klargöra Göteborgs Stads 

övergripande mål och strategier för bostadsförsörjningen i Göteborg. 

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i Plan- och 

bygglagen (PBL). Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande 

vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- PBL och utgöra ett underlag för bland annat 

översiktsplaneringen vad gäller bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Förslag till program för bostadsförsörjning 

Mål och strategier 

Förslaget till program för bostadsförsörjning innehåller mål och strategier för 

bostadsförsörjningen i Göteborg. Utgångspunkten för dessa är stadens verktyg för 

bostadsförsörjningen och de utmaningar som redovisas i programmet.  

Det övergripande målet för bostadsförsörjningen är att:  

• Göteborgs Stad ska trygga tillgången till goda bostäder för alla göteborgare.  

Programmet föreslår vidare fyra strategier för den generella bostadsförsörjningen.  

• Göteborgs Stad ska genom en aktiv markpolitik och en god planberedskap skapa 

förutsättningar för ett bostadsbyggande som möter behoven som 

befolkningsutvecklingen medför och som svarar mot olika gruppers behov och 

efterfrågan.  

• Göteborgs Stad ska i samverkan med marknadens aktörer möjliggöra ett varierat 

utbud av bostäder såväl vad avser upplåtelseformer och hustyper som pris- och 

hyresnivåer för att möta olika behov och en differentierad efterfrågan i hela staden.  

• Göteborgs Stad ska, genom att verka för ett ändamålsenligt nyttjande av det befintliga 

bostadsbeståndet, bidra till goda bostäder och livsmiljöer samt en bättre fungerande 

bostadsmarknad för alla.  

• Göteborgs Stad ska främja en mångfald av aktörer och goda konkurrensförhållanden 

för att bidra till rimliga boendekostnader i nyproducerade bostäder.  

Utöver strategierna för den generella bostadsförsörjningen har staden enligt lagstiftning 

ett särskilt utpekat ansvar för vissa grupper i samhället.  

• Göteborgs Stad ska säkra tillgången till bostäder för hemlösa hushåll som kommunen 

har ett särskilt ansvar för enligt socialtjänstlagen.  

• Göteborgs Stad ska tillgodose behoven av bostäder för personer med 

funktionsnedsättning och särskilda bostäder för äldre.  

• Göteborgs Stad ska säkra tillgången till bostäder för hushåll enligt bosättningslagen.  
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Utöver ovanstående mål och strategier innehåller programmet en särskild inriktning för 

bostadsbyggandet. Denna inriktning är att det från 2020 och framåt årligen ska 

färdigställas 5 000 bostäder. Inriktningen innebär även att Göteborgs Stad ska främja ett 

ökat byggande av småhus och stadsradhus som ska bidra till en mångfald av hustyper och 

upplåtelseformer i områden som präglas av bostäder i flerbostadshus. Programmet för 

bostadsförsörjning hänvisar till att denna särskilda inriktning för bostadsbyggandet 

huvudsakligen omhändertas inom ramen för översiktsplanen, startplanen och genom 

tillämpning av stadens markanvisningspolicy. Inriktningen ska möjliggöras genom att 

nödvändigt investeringsutrymme frigörs. 

Programmet för bostadsförsörjning innehåller även ett resonemang kring strategiska 

utvecklingsfrågor för bostadsplaneringen. Detta inkluderar bl a frågor som rör 

planeringsprocessen, prioriteringar och samordning mellan stadens planerande 

förvaltningar. Bl a lyfts vikten av gemensamma prioriteringar och samsyn kring 

resurssättningen i projekt där gemensamma insatser är en förutsättning för ett 

framgångsrikt genomförande. 

Stadens verktyg för bostadsförsörjningen 

Programmet för bostadsförsörjning innehåller en beskrivning av stadens verktyg för 

bostadsförsörjning och hur de kan användas. Stadens viktigaste verktyg för 

bostadsförsörjningen är dels den fysiska planeringen genom översiktsplan, planprogram 

och detaljplaner, dels markägandet och markpolitiken.  

Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen har ett kraftfullt verktyg att styra 

samhällsutvecklingen och inriktningen för stadsutvecklingen. En omfattande uppväxling 

av planeringsverksamheten samt en stor efterfrågan på detaljplanelagd mark, har de 

senaste åren skapat förutsättningar för ett högt bostadsbyggande. Fastighetskontoret 

bedömer att staden har skapat planmässiga förutsättningar för ett bostadsbyggande som 

skulle kunna möta de behov som befolkningsutvecklingen ställer fram till 2026. När 

dessa bostäder färdigställs är dock beroende av faktorer som i stor utsträckning ligger 

utanför stadens kontroll och påverkas av faktorer såsom konjunkturutvecklingen och 

hushållens möjligheter att efterfråga nyproducerade bostäder. 

Programmet konstaterar att det är viktigt för den långsiktiga bostadsförsörjningen att 

planeringen och byggandet av bostäder fortsatt ligger på en hög nivå för att möta de 

demografiska behoven. Ett jämnt och högt bostadsbyggande över tid kräver en bred 

projektportfölj både gällande olika upplåtelseformer, pris- och hyresnivåer samt att 

bostadsbyggandet sker i stadens olika geografiska områden. Trots att det totala antalet 

bostäder i planerings- och genomförandeskedet volymmässigt idag är stort behöver nya 

planprogram och detaljplaner tas fram för att en god planberedskap ska kunna 

upprätthållas över tid. För att uppnå detta är även nyttjandet av det kommunala 

markägandet viktigt. 

Det kommunala markägandet innebär att staden genom markanvisningar kan påverka vad 

som byggs på den kommunägda mark som ska säljas eller upplåtas med tomträtt, men 

också ställa krav på att den som bygger uppfyller vissa villkor. En grundläggande strävan 

är att främja mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när det 

gäller upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och prisbilder inom staden som 

helhet men även inom olika stadsdelar och områden. Därmed skapas förutsättningar för 

en blandad befolkningssammansättning och ett socialt blandat boende. 
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Göteborgs Stad har även genom Framtidenkoncernen ett verktyg att påverka inriktningen 

för bostadsförsörjningen i Göteborg. Dessutom utgör stadens egna investeringar ett 

viktigt verktyg för stadsutvecklingen och bostadsbyggandet. I programmet konstateras bl 

a att det är en strategisk fråga hur stadens investeringar i social och teknisk infrastruktur 

kan bidra till att skapa förutsättningar för byggande privata aktörer att investera i såväl 

nya bostäder och arbetsplatser.  

Övriga verktyg för bostadsförsörjning som beskrivs är Boplats samt frivilliga 

överenskommelser och samverkan.  

Behov och efterfrågan 

Programmet ger en samlad bild av behov, efterfrågan och utmaningar för olika grupper 

samt beskriver stadens åtgärder för att möta dessa behov. Programmet konstaterar att det 

är viktigt att skilja mellan behov av och efterfrågan på bostäder. Det samlade behovet av 

bostäder antas ofta vara att alla hushåll ska ha en ändamålsenlig fast bostad samt att det 

bör finnas en viss reserv av bostäder för att underlätta flyttningar och skapa en omsättning 

inom det befintliga bostadsbeståndet. Bostadsefterfrågan handlar istället om hushållens 

preferenser och ekonomiska möjligheter att betala för en viss bostad, dess 

bostadskvaliteter såsom geografiskt läge, storlek och utformning. Det finns därför en 

skillnad mellan antalet hushåll som är i behov av en ändamålsenlig bostad och antalet 

hushåll som kan efterfråga en ändamålsenlig bostad. En slutsats av analysen är att antalet 

påbörjade bostäder under 2018 och 2019 har nått taket för hushållens köpkraftiga 

efterfrågan. Det innebär att antalet påbörjade bostäder inte kan förväntas fortsätta öka, 

utan snarare minska. Det innebär vidare att det finns förutsättningar för att 

bostadsbyggandet skulle kunna möta behovet av bostäder som befolkningstillväxten 

medför. Analysen visar dock att hushållens bostadsefterfrågan inte kan förväntas medge 

ett bostadsbyggande som skulle kunna bidra till att minska det beräknade ingående 

underskottet av bostäder. 

Programmet konstaterar att förutsättningarna för att tillgodose behovet av en 

ändamålsenlig bostad på den ordinarie bostadsmarknaden skiljer sig på många sätt mellan 

olika hushåll. Programmet redovisar förutsättningarna för följande kategorier: hushåll 

som kan efterfråga en ändamålsenlig bostad, hushåll med svag ställning på 

bostadsmarknaden (strukturellt hemlösa, unga vuxna och studenter, äldre) samt särskilda 

grupper (hemlösa, hushåll anvisade med stöd av bosättningslagen, äldre, personer med 

funktionsnedsättning).  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Som helhet anser stadsbyggnadskontorets att förslaget till program för bostadsförsörjning 

är bra och ger en bra bild av förutsättningarna och utmaningarna kopplade till 

bostadsförsörjningen. Programmet utgör därmed ett bra kunskapsunderlag för exempelvis 

stadsbyggnadskontorets planeringsverksamhet. 

Vidare är stadsbyggnadskontoret positiva till de mål och strategier som redovisas i 

programmet. De stämmer väl överens med de strategier gällande bostadsutveckling som 

föreslagits i arbete med ny översiktsplan. En samordning mellan dessa två styrande 

dokument föreslås dock för ökad tydlighet hur de relaterar till varandra. Ett förslag till 

justering av strategierna är att skriva god planeringsberedskap istället för god 

planberedskap eftersom detta stämmer bättre med vad som bör eftersträvas.  
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Stadsbyggnadskontoret konstaterar dock att de strategier och åtgärder som redovisas i 

programmet är relativt generellt hållna och saknar därför att programmet innehåller mer 

konkreta strategier och inriktningar för stadens bostadsförsörjning. Ett exempel är att 

programmet på ett bra sätt lyfter fram vilka olika verktyg staden har för 

bostadsförsörjning. Det saknas dock förslag på hur staden skulle kunna använda och 

utveckla dessa verktyg för att bättre möta de utmaningar som beskrivs i programmet.  

Ett annat exempel är analysen som visar att hushållens bostadsefterfrågan inte kan 

förväntas medge ett bostadsbyggande som skulle kunna bidra till att minska det 

beräknade ingående underskottet av bostäder. Det är ett viktigt konstaterande att det finns 

en skillnad mellan antalet hushåll som är i behov av en ändamålsenlig bostad och antalet 

hushåll som kan efterfråga en ändamålsenlig bostad. Här saknar dock 

stadsbyggnadskontoret förslag på hur de verktyg som staden har kan användas och hur 

stadens kan agera för att möta denna utmaning om det är så att vi saknar tillräckligt med 

verktyg. 

Den så kallade Frihamnsmodellen lyfts fram som ett exempel på hur stadens arbetssätt för 

att möjliggöra att fler grupper kan efterfråga nyproducerade lägenheter. Eftersom denna 

modell ännu inte prövad och vi ännu inte känner till utfallet fullt ut, tycker 

stadsbyggnadskontoret att fler eller alternativa förslag på arbetssätt som kan möta just 

denna fråga skulle behöva redovisas. 

Det beskrivs att stadens investeringar är ett viktigt verktyg för bostadsförsörjningen, 

däremot saknas en beskrivning av vilka konsekvenser för kommunala investeringar i 

social och teknisk infrastruktur det föreslagna bostadsbyggandet innebär. 

Stadsbyggnadskontoret anser att detta bör framgå tydligare av programmet. 

Vad gäller den särskilda inriktningen för bostadsbyggande så hänvisas det i programmet 

till att detta huvudsakligen omhändertas inom ramen för bl a översiktsplan och startplan 

för detaljplaner. Stadsbyggnadskontoret håller med om att dessa dokument och processer 

är viktiga för att hantera denna inriktning. Översiktsplanens roll i detta sammanhang är 

framförallt att visa på var i staden utveckling av bl a bostäder kan ske. Kontoret anser 

dock att det även i programmet för bostadsförsörjning tydligare skulle behöva peka på 

åtgärder och strategier för hur denna särskilda inriktning ska tas omhand.  

Slutligen anser stadsbyggnadskontoret att det som lyfts under strategiska 

utvecklingsfrågor för bostadsplaneringen i begränsad utsträckning hör hemma i ett 

program för bostadsförsörjning. Kontoret håller med om att det finns möjligheter att 

utöka och förbättra samordningen mellan de olika berörda planerande förvaltningarna 

men hänvisar dessa frågor till gemensamma processer som GEM och arbetet med 

startplan.  
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