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SAMMANFATTNING
Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun. Historiskt sett har kommunen haft en hög befolkningstillväxt. Nu planerar kommunen för ett tillskott på 1500 nya bostäder de
kommande tio åren. En viktig utmaning för bostadsförsörjningen är att gruppen äldre över 65 år och i synnerhet äldre över 80 år förväntas bli större de kommande tio
åren. Att förbättra unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden och ordna boende för etablering av nyanlända är andra viktiga utmaningar både i nuläget och under de
kommande åren. Det finns behov att komplettera med så väl särskilda boenden som hyresrätter och olika former av bostäder som passar äldre.
Underlaget är en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper i Vaxholm. Mål
och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad anger kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Dokumentet
syftar till att bemöta ovanstående utmaningar och skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.
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INLEDNING
INLEDNING
Bostadsbristen i landet är politiskt sett en viktig
fråga på både nationell och regional nivå. Enligt
Länsstyrelsen uppskattar alla kommuner i
Stockholms län att de har ett underskott på
bostäder som bedöms kvarstå åtminstone de
kommande fem åren1.
Regeringen tillsatte under 2016 ett stort antal
utredningar
kring
bostadsmarknaden
och
kommunernas planering för bostäder. Några av
utredningarna gäller kommunala angelägenheter
så som regler kring översikts- och detaljplanering,
tillfälliga bygglov, liksom möjligheten att reglera
upplåtelseformer i detaljplan. Andra rör frågor som
hyresmarknaden eller finansieringsförutsättningar
för bostadsbyggande.
Riktlinjer för bostadsförsörjning är något
kommunerna har skyldighet att ta fram varje
mandatperiod. Sedan en lagändring 2014 ställs
högre krav på innehållet och underlaget till
kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning.
En Bostadsstrategi för Vaxholm har antagits av
kommunstyrelsen 2011, men Vaxholms stad har
inte antagit riktlinjer för bostadsförsörjning enligt
lagen
(2000:1383)
om
kommunernas
bostadsförsörjningsansvar under den föregående
mandatperioden. Bostadsstrategin togs fram som
ramverk
för
framtagandet
av
ett
nytt

1
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bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden
2011-2014 och som utgångspunkt för att prioritera
detaljplaneuppdrag. Arbetet med att ta fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram för förra mandatperioden påbörjades men färdigställdes aldrig.

Syfte
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms
stad syftar till att skapa förutsättningar för att
bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar
och livssituationer tillgodoses. Dokumentet
fokuserar på perioden 2018-2020 men tar även
sikte på 2030.

Underlag och process
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning och dess
underlag har tagits fram på uppdrag av
kommunstyrelsen enligt beslut KS/2016-10-20 §
103. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning har
antagits av kommunfullmäktige (KF/2018-04-12 §
17).
Mål och riktlinjer grundar sig på ett underlag som
behandlar bostadsbeståndet, den demografiska
utvecklingen, bostadsbehovet och bostadsmarknaden i Vaxholm, samt en bostadsbyggnadsprognos och en sammanställning av relevanta
nationella, regionala och kommunala mål.
Analysen av bostadsbehovet för särskilda grupper
har tagits fram i samråd med socialförvaltningen,
liksom i dialog med en lokal pensionärsförening.
Bostadsbyggnadsprognosen bygger vid sidan av
våra egna beräkningar på dialog med privata
fastighetsägare kopplade till större byggprojekt.

Länsstyrelsen i Stockholm (2016) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2016 (Rapport 2016:18)

Länsstyrelsen
i
Stockholm,
tillväxtoch
regionplaneförvaltningen i Stockholms läns
landsting,
Stockholm
Nordost!
samt
grannkommunerna Norrtälje, Österåker, Täby,
Danderyd, Vallentuna, Lidingö och Värmdö gavs
tillfälle att yttra sig under samrådstiden. Dessutom
informerades
kommunala
pensionärsrådet,
kommunala
funktionshindersrådet
och
pensionärsorganisationer. Samrådsförslaget har
även visats på kommunens webb, tillgängligt för de
som ville ta del av det och eventuellt yttra sig.

KOMMUNERNAS
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta
riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod.
2014 gjordes en ändring av lagen (2000:1383) som
medför krav på att kommunerna ska ta större
hänsyn till regionala förutsättningar och grupper
som är särskilt utsatta på bostadsmarknaden.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska
ange kommunens mål och planerade insatser för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till regionala
och nationella planer och program, och särskilt
grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda
grupper.
Planeringen för bostadsförsörjning ska enligt lagen
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och främja att ändamålsenliga

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs.
Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska
antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska
riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får
alltså inte antas som en del av till exempel
verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna
ska istället fungera vägledande i arbetet med bland
annat kommunens översiktsplan.

Relaterad lagstiftning
Kommunen har även ett utvidgat ansvar att
tillgodose behovet av bostäder för vissa grupper.
Detta gäller
bland andra ensamkommande
asylsökande barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning. Detta regleras i annan
lagstiftning.

Planberedskap

Allmännyttiga bostadsföretag
Kommunala bostadsförmedlingar
Kommunala hyresgarantier
Kommunal översikts- och detaljplanering
Kommunalt markinnehav i kombination med en
aktiv markpolitik

Med planberedskap menas generellt sett bostäder,
men även sådant som förskolor och äldreboenden,
som finns detaljplanelagda på obyggd mark. Ofta
handlar det om att strategiskt planlägga kommunal
mark för framtida behov. Det kan även handla om
att utreda lämpliga platser för nya bostäder inom
ramen för en fördjupad översiktsplan.

Marköverlåtelse- och exploateringsavtal
Riktlinjer för huvudmannaskap

FOTOGRAFI?

PBL, Plan- och bygglag (2010:900)
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning

Tillgängliga verktyg
Det finns ett antal olika verktyg som kommunerna
kan använda för att tillgodose behovet av bostäder.
Nedan listas några av dessa:

1 Petersberg, Vaxön
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NATIONELLA OCH
REGIONALA MÅL
NATIONELLA MÅL
Nedan följer en sammanställning av nationella mål
som är av vikt för bostadsförsörjningen.

Mål för boende och byggande

2

Det övergripande målet är att ge alla människor i
alla delar av landet en från social synpunkt god
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
underlättas.
Regeringen har också en målsättning att det ska
byggas minst 250 000 nya bostäder i landet fram till
år 2020.

Delmålet för bostadsmarknaden
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl
fungerande
bostadsmarknader
där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven.

Delmålen för byggande
 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.
 En väl fungerande konkurrens i bygg- och
fastighetssektorn.

Delmålen för samhällsplaneringen
 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för
en hållbar utveckling av städer, tätorter och
landsbygd.
 Ett regelverk och andra styrmedel som på
bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet
samtidigt som rättssäkerhet och
medborgerligt inflytande säkerställs.
 Goda förutsättningar för byggande av
bostäder och lokaler, etablering av företag
och för annat samhällsbyggande samtidigt
som en god livsmiljö tryggas.

Mål för asyl och nyanländas etablering
Mot bakgrund av att många nyanlända kommer att
etablera sig i landet de kommande åren är
regeringens mål för asyl och nyanländas etablering
av vikt för bostadsförsörjningen.

förtryck. Denna politik har starkt stöd i Sveriges
riksdag.

Mål för nyanländas etablering4
Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk
och kulturell bakgrund. Nedan följer regeringens
mål för nyanländas etablering.
Ett hållbart mottagande i hela landet
Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar
för hela Sverige. Alla kommuner måste utifrån sina
förutsättningar vara med och ta ansvar för
mottagandet av nyanlända för att förbättra de
nyanländas möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Ett jämnare
mottagande är av betydelse också för att motverka
social och etnisk boendesegregation. Ett bra
mottagande i kommunerna är avgörande för
nyanländas etablering. Det är i kommunerna som
människor bor, lever och arbetar. De andra
övergripande målen är:
 Förenklad ersättning för mottagandet av
ensamkommande barn.
 Tidiga insatser under asyltiden.
 Effektivare insatser under
etableringsuppdraget

Mål för asyl3
Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en
fristad för dem som flyr undan förföljelse och

2

Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för boende och byggande http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-boende-ochbyggande/
3
Regeringskansliet (25 september 2014) Mål för asyl http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/asyl/mal-for-asyl/
4
Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för nyanländas etablering http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandasetablering/
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REGIONALA MÅL OCH SAMBAND
Nedan följer en sammanställning av regionala mål
och
strategier
som
är
av
vikt
för
bostadsförsörjningen i Vaxholm.

Regional utvecklingsplan för Stockholm

planera för ett bostadsbyggande som når upp till
det högre tillväxtalternativet.

byggs i kollektivtrafiknära lägen med närhet till
service.

Bostadsbeståndet i Vaxholm behöver enligt planen
utökas med 50-100 nya bostäder per år under
perioden.

Stockholm Ost

RUFS 2010

RUFS 2050

Den ännu gällande regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, behandlar så väl
fysisk planering som tillväxtfrågor. Den har en
viktig funktion som uttryck för Stockholmsregionens samlade vilja när program och insatser
ska initieras på nationell nivå och ligger till grund
för strategisk planering i kommunerna. Planen
pekar bland mycket annat ut strategier och
åtaganden som rör bostadsbyggande. Ett antal
åtaganden pekas ut gällande bostadsförsörjning i
strategin ”Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom
utbildningen, transporterna och bostadssektorn”.

Arbetet med en ny regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen är nu färdigställt och
behandlas politiskt i Stockholms läns landsting
under perioden 22 februari till 13 mars 2018.

Tillsammans med Lidingö, Nacka och Värmdö
kommun har Vaxholm inlett samarbetet Stockholm
Ost. Kommunerna planerar tillsammans för
120 000 nya invånare och 50 000 nya bostäder till år
2050.

I utställningsförslaget till RUFS 2050 anges ett
demografiskt bostadsbyggnadsbehov per kommun
och år under perioderna 2015–2030 samt 2030–
2050 för att möta det demografiska bostadsbehovet.
DEMOGRAFISKT BOSTADSBYGGNADSBEHOV

2015-2030

LÅG

BAS

HÖG

80

100

120

Åtaganden för bostadsförsörjningen
RUFS 2010
Anpassa byggandet i alla kommuner
till den långsiktiga efterfrågan.
Bostäderna har hög kvalitet och är
väl underhållna.
Anpassa bostadsmarknadens
funktionssätt för att nå hög kapacitet
och kvalitet i byggprocessen.

I RUFS 2010 pekas bostadsbyggnadsbehovet 20102030 för regionen och kommunerna ut med hjälp av
två tillväxtalternativ, ett högt och ett lågt. Enligt
planen är det angeläget att kommunerna kan

Stockholm Nordost! Vision 2040
Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker samarbetar
kring en gemensam vision för tillväxt och utveckling
i regionen, Vision 2040.
Visionen fokuserar på att skapa förutsättningar för
100 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen
i regionen. Utveckling av en regional stadskärna
kring Täby centrum och Arninge, samt ett antal
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är
viktiga delar i visionen. Den pekar också ut
strategier för utveckling av stadsstrukturen i
kommunerna. En del av strategin för Vaxholms
stadsstruktur bygger på att bostäder i första hand

2 Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, Rindö
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KOMMUNALA
STYRDOKUMENT
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
2018-2020
I mål och budget 2018-2020 finns det en politisk
vision för Vaxholms stad, samt målsättningar för
bostäder och tre kommungemensamma målområden som är kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Kvalitet
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i
enlighet med nationella styrdokument och
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service
som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt
bemötande.

Livsmiljö
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar
både social- och ekologisk hållbarhet.

Ekonomi
Vision: Vaxholms stad ska vara en
attraktiv plats att leva och bo på.
Vaxholms stad ska vara en kulturell
skärgårdsstad som med småskalighet
och effektiv kommunal service ska
erbjuda invånare och näringsidkare en
attraktiv och stimulerande livs- och
arbetsmiljö med närhet till skärgård,
natur och storstad. Vaxholms stad ska
vara ett samhälle som präglas av
trygghet, delaktighet, gemenskap och
ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas
tillsammans med medborgarna.
Valmöjligheter ska finnas, framförallt
inom skola, omsorg och boende.
Vaxholms stads ambition är att arbeta
för en klimatsmart stad med hållbar
användning av energi och transporter,
ren luft och rent vatten och där det är
enkelt att välja en miljövänlig livsstil.
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Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En
ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god
service till invånarna och för utveckling av
verksamheterna.
Bostadsbyggandet är viktigt för att säkra den
befolkningstillväxt som ska vara underlag för ökade
skatteintäkter.

Bostäder
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige.
Tillväxten i regionen, både ekonomisk och
befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en
attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor
efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i
staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl
bostadsrätter som hyresrätter. Förtätning och
närhet till kollektivtrafik är ledord. Ny- och
ombyggnationer ska ske enligt fastställda
hållbarhets- och miljökriterier. Park- och
grönområden är viktiga inslag stadsmiljön.

KOMMUNÖVERGRIPANDE PLANER
OCH RIKTLINJER
Översiktsplan – Vaxholm 2030
Översiktsplanen Vaxholm 2030 antogs 2013 och
pekade då ut en ny inriktning med ett högre
bostadsbyggande än tidigare. Den har som
målsättning att tillskottet på bostäder ska ligga på
det högre tillväxtalternativet som anges i RUFS
2010.
Översiktsplanen anger att bostadsbyggandet i
Vaxholm ska bidra till en ökad täthet, variationsrikedom i bebyggelsen, god tillgänglighet med
kollektivtrafik samt attraktiva och varierande
stads- och boendemiljöer.
I översiktsplanen anges även att en ökning av
befolkningsantalet ger en förbättrad möjlighet till
kostnadseffektivitet under förutsättning att
befolkningstillväxten sker i en jämn takt.

Riktlinjer för hållbart byggande
Sedan hösten 2017 har kommunen antagna
riktlinjer för hållbart byggande som ska användas
som underlag vid underhåll samt om- och
nybyggnation i kommunens fastigheter.
Riktlinjerna förtydligar kommunens ambitioner
med ett hållbart byggande och berör bland annat
miljöoch
hållbarhetscertifieringar,
sunda
inomhusmiljöer, energihushållning, material och
dagvattenhantering.

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

VA-plan
En långsiktig planering av allmänt vatten och avlopp (VA) är viktig för planeringen
av nya bostäder. Frågor om vatten och avlopp är också starkt kopplade till
fritidshusomvandlingen i kommunen.
Vaxholms stad har tillsammans med VA-huvudmannen och miljö- och
hälsoskyddskontoret utrett vad som är den ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt
bästa turordningen för utbyggnaden av allmänt VA i Vaxholm. I VA-plan för
Vaxholms stad från 2014 anges en turordning för utbyggnad av allmänt vatten och
avlopp. En reviderad tidplan för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har
tagits fram i samarbete med Roslagsvatten.
I figuren syns områdesindelningen och tidplanen för utbyggnaden.

Figur 3 Prioritering för VA-utbyggnad

Befintligt.
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1

Ska inrymmas i verksamhetsområdet enligt antagen eller
pågående detaljplan. Utbyggnaden avlutas 2018–2019

2

Hög prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2020–2025

3

Medelhög prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2025–2030.

4

Låg prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2030.

5

Övriga. Lägsta prioritet eller inte alls inom VA-planens
tidshorisont.

Figur 4 Karta över Vaxholm
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BOSTADSBESTÅNDET
Vaxholm är en kommun med en stor
villabebyggelse. Över hälften av bostäderna är
småhus, det vill säga olika former av villor och
radhus.
Kommunen
är
förknippad
med
sommarnöjen och skärgårdsstadsbebyggelse från
förra sekelskiftet, och många av bostäderna i
Vaxholm är byggda före 1930.5

bostadsbeståndet, men de är ändå viktiga att
beakta.6

Småhus
Med småhus avses friliggande en- och
tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. I
Vaxholm är andelen småhus att betrakta som
förhållandevis hög jämfört med Stockholms län5.
Många småhus har tidigare använts som fritidshus,
eller har byggts på tomter där det tidigare stått ett.

Antal bostäder i Vaxholm 2016 efter
hustyp och upplåtelseform

I Sverige har miljonprogrammet och rekordåren
haft en stor påverkan på bostadsbeståndet och där
närmare hälften av bostäderna i riket har byggts
mellan 1950 och 1980. Även i Vaxholm syns den här
perioden, där drygt 40%
av lägenheterna i
flerbostadshus är byggda mellan 1950 och 1980.5

3000

Det har senare skett en stor omvandling av före
detta fritidshusområden, liksom av byggnader som
har varit avsedda för militära ändamål i Vaxholm.
Därför är många av bostäderna, i synnerhet en stor
andel av småhusen i Vaxholm, är byggda efter 1990.
På den här punkten är Vaxholm annorlunda mot
övriga länet och riket som generellt sett hade en
period av lågt bostadsbyggande mellan 1990 och
2010.5

1500

2500

1000
500

0

bostadsrätt

SCB (2017) Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse - Bostadsbestånd
Länsstyrelsen (2017) Läget i länet (Rapport 2017:15)
7
Tekis-FB (2017) Tekis-FIR
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Lägenheterna i Vaxholm är ofta stora. Det finns fyra
gånger så många lägenheter som är större än 100
kvadratmeter än det finns lägenheter som är
mindre än 31 kvadratmeter. En fjärdedel av alla
lägenheter i flerbostadshus är mellan 51 och 60
kvadratmeter stora.
Av lägenheterna i flerbostadshus upplåts cirka 2/3
som bostadsrätter och 1/3 som hyresrätter. I slutet
av 2016 fanns det 1287 bostadsrättslägenheter och
595 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i
Vaxholm. 5

En mindre del av dagens hyresrätter ägs av
kommunen, och de flesta hyreslägenheter ägs av
privata hyresvärdar. Den största hyresvärden i
kommunen är Akelius, som äger en stor andel av
den tidigare allmännyttan som inte har omvandlats
till bostadsrätter. 7

hyresrätt

6

Flerbostadshus

I Stockholms län har andelen hyresrätter sjunkit
kraftigt till förmån för bostadsrätter sedan 1990.
Även i Vaxholm har andelen hyresrätter minskat.
Det allmännyttiga bostadsbolaget Vaxholmsbostäder såldes 1999. Under åren som följde
omvandlades många av lägenheterna i den tidigare
allmännyttan till bostadsrätter.

2000

I slutet av 2016 fanns det 4772 bostäder och 1728
fritidshus i Vaxholm.5 Fritidshus räknas inte in i

5

De flesta småhus är äganderätter, men liten andel
av småhusen i Vaxholm är bostadsrätter eller
hyresrätter. De flesta småhus i Vaxholm är större
än 110 kvadratmeter.

äganderätt

NULÄGE

Fördelning hustyper 2016
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Fördelning upplåtelseformer 2016
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Bostadsyta i kvadratmeter efter hustyp Vaxholm 2016
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Specialbostäder
De flesta specialbostäder i kommunen är sådana
som riktar sig till äldre, personer med
funktionsnedsättning eller är någon form av
utslussningsbostäder. Enligt SCBs statistik ska det
finnas ett mycket litet antal studentbostäder i
Vaxholm, dessa har kommunen ingen närmare
kännedom om.

Särskilt boende för äldre
Det finns ett särskilt boende Vaxholm som alla ägs
och förvaltas av kommunen, men drivs på
entreprenad och ligger i tre byggnader inom
samma kvarter på Vaxön. I två av byggnaderna är
boendet helt eller delvis fokuserat på demenssjuka.
Sammanlagt finns det 89 boendeplatser på särskilt
boende med heldygnsomsorg i Vaxholm.

Bostäder som ägs och hyrs ut av kommunen
Vaxholms stad har idag ett allmännyttigt
bostadsbolag. Samtidigt äger och förvaltar
kommunen tre fastigheter med hyreslägenheter i
kommunen. Genom Vaxholm Smeden 3 AB äger
kommunen en fastighet med 32 lägenheter.
Majoriteten av dessa lägenheter hyrs ut genom
socialförvaltningen som specialbostäder med
reducerat besittningsskydd, ofta som en slags
utslussningsbostäder. Utöver detta hyrs ett mindre
antal bostäder ut av kommunen i andra hand som
ägs av privata fastighetsägare.
I två andra fastigheter på östra Vaxön har
kommunen också seniorlägenheter som förmedlas
genom en egen seniorbostadskö. I den ena
fastigheten finns 43 lägenheter med 1 eller 2 rum

8

och kök, och i den andra 10 lägenheter med 1-3 rum
och kök.

Snittet för Vaxholm har legat på drygt
bostäder per år och 1000 invånare8.

Seniorlägenheterna förmedlas genom en egen
seniorbostadskö. Personer över 65 år som är
folkbokförda eller äger fast egendom i Vaxholm kan
anmäla sig till seniorbostadskön. Under hösten
2017 beslutade Nämnden för teknik, fritid och
kultur om nya riktlinjer för seniorbostadskön som
börjar gälla 2018. De ska göra det lättare att förstå
vilka regler som gäller. Samtidigt ska de
säkerställa att bostäderna endast erbjuds de som
aktivt söker seniorboende. De nya riktlinjerna har
bland annat utformats utifrån hur andra kommuner
hanterar sina seniorbostadsköer samt utifrån
synpunkter som har kommit in från PRO och SPF i
Vaxholm.

Det genomsnittliga tillskottet under perioden 20102016 har uppskattats till 77 bostäder per år, vilket
ligger inom ramen för bostadsbyggnadsbehovet
som anges i RUFS 2010. 8

TILLSKOTTET AV BOSTÄDER 20102017
Tillskottet av bostäder består av tre delar: nybyggda
bostäder,
fritidshus
som
ombildats
till
permanentbostäder samt ombyggnationer, det vill
säga lokaler och vindar som blivit bostäder.
I de flesta kommuner i länet anges att nybyggnation
utgör det viktigaste tillskottet på bostäder, medan
ombyggnationer och fritidshusomvandling har en
väldigt liten betydelse. Fritidshusomvandlingen är
betydligt viktigare i skärgårdskommuner som
Vaxholm men är samtidigt svår att uppskatta.
Enligt länsstyrelsens rapport Läget i länet ligger
Vaxholms stad strax över länssnittet när det
kommer till genomsnittligt tillskott i antal bostäder
per år och 1000 invånare under perioden 2010-2016.

Länsstyrelsen i Stockholm (2017) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017 (Rapport 2017:15)
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6 nya

Fritidshusomvandling
Fritidshusomvandlingens betydelse för tillskottet
av bostäder är generellt sett svårt att bedöma. Det
skapar en del problem i kommuner med stora
fritidshusområden där allt fler bosätter sig
permanent, eller som deltidsboende.
2015 ändrades Skatteverkets taxeringskoder av
bland annat fritidhusfastigheter vilket gör att SCBs
statistik över fritidshusbeståndet tappar kontinuitet
(se Definitioner för mer information). Skatteverkets
definitioner av fritidshus tar ingen större hänsyn till
vilken typ av bebyggelse det rör sig om, det vill säga
om huset är anpassat för permanentboende eller
uppfört efter de regler som gäller för fritidshus. I en
kommun som Vaxholm där nybyggnation av
fritidshus sker parallellt med fritidshusomvandling
blir statistiken än mer svårtolkad.
Bedömningar av hur många bostäder som
tillkommer genom fritidshusomvandling görs på
olika sätt med varierande detaljeringsgrad vilket
gör det svårt att jämföra mellan kommunerna.
Exempelvis Vaxholm har bedömt en relativt hög
fritidshusomvandling de senaste åren.

NULÄGE

Nybyggnation i Nordostkommunerna 2010-2017
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flerbostadshus
Tillgängligheten är ofta dålig i fritidshus som tagits
i bruk som permanentboende och många av dem är
svåra att tillgänglighetsanpassa.
Fritidshusomvandlingen ställer högre krav på bra
vatten och avlopp. Kommunens VA-plan är ett
viktigt dokument för att bedöma bostadstillskott på
öar som saknar allmänt vatten och avlopp.
Prognoserna för framtida fritidshusomvandling är
sammankopplade med planerad utbyggnad av
vatten och avlopp på till exempel Skarpö och Rindö.
Ett sätt att bedöma delar av fritidshusomvandlingen
är att titta på statistik över bygglovsärenden med
rivning av fritidshus och nybyggnation av

Danderyd

Vaxholm

Norrtälje

småhus

bostadshus. De senaste tio åren har det i
genomsnitt handlat om 6 sådana ärenden per år, till
en övervägande majoritet på Resarö. Det har även
förekommit på Rindö, Skarpö, Karlsudd (Bogesund)
och Tynningö men i betydligt mindre utsträckning.

Nybyggnation och ombyggnation
Mellan 2010 och 2017 har 297 nya bostäder
färdigställts i nybyggda hus i Vaxholm. Ungefär 65
% av de nybyggda bostäderna har varit småhus, och
i och med det till stor del äganderätter. Av de
nybyggda
lägenheterna
de
flesta
varit
bostadsrätter. Antalet hyresrätter har ökat i
kommunen de senaste åren, däremot har inte

andelen gjort det eftersom nyproduktionen liksom
fritidshusomvandlingen har dominerats av ägandeoch bostadsrätter.
I
länet
har
det
byggts
mycket
bostadsrättslägenheter de senaste åren. Den
vanligaste storleken bland nybyggda bostäder har
varit 2 eller 3 rum och kök. I Vaxholm har istället
småhus med över 5 rum och kök varit klart
dominerande.
Utöver nybyggnationen i kommunen har det under
2015 och 2016 tillkommit 59 bostadsrättslägenheter och 2 hyresrättslägenheter genom
ombyggnation.
17
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DEMOGRAFISK UTVECKLING

Hushållsstorlek, andel av samtliga hushåll 2016

I Vaxholm har befolkningstillväxten procentuellt
sett varit hög de senaste decennierna, och länge var
Vaxholm en av Sveriges snabbast växande
kommuner. Mellan 1990 och 2012 växte
befolkningen med ca 60 % vilket motsvarar en
genomsnittlig tillväxt på 200 nya invånare per år.

45%

De senaste åren har tillväxttakten varit lägre, men
förväntas ta fart igen 2018 och vara fortsatt hög
fram till 2025.

20%

Sammantaget är detta något som drar ner
medelåldern jämfört med riksgenomsnittet.
Bland unga vuxna, mellan 20 och 30 år, bor det
fler män än kvinnor i Vaxholm. I gruppen äldre
över 75 är det istället fler kvinnor än män.

40%
35%
30%

25%

15%
10%

Befolkningssammansättning

5%

På
flera
punkter
när
det
gäller
befolkningssammansättningen skiljer sig Vaxholm
från länet i stort och riksgenomsnittet. Ett
genomgående tema är att det finns relativt många
barnfamiljer i kommunen.
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Genomsnittlig hushållsstorlek 201611
Vaxholm:
Stockholms län:

2,51
2,29

I Stockholms län och i riket finns det generellt sett
ett stort antal en- och tvåpersonershushåll. Strax
under 40 % av alla hushåll utgörs av ensamhushåll.
Det här mönstret är inte lika tydligt i Vaxholm. Här
är ensamhushållen inte en lika stor del av
befolkningen, medan hushållen med fyra personer
utgör en desto större andel. Strax under 60 % av
hushållen i Vaxholm består av en eller två personer,

9

SCB (2017) Statistikdatabasen: Befolkningsstatistik
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och nästan 40 % av dem består av tre till fem
personer.
I
Vaxholm
har
den
genomsnittliga
hushållsstorleken generellt sett varit större än i
länet och riket de senaste åren9.
Gruppen unga vuxna, 20-34 år, är i Vaxholm kraftigt
underrepresenterad jämfört med riksgenomsnittet.
Gruppen äldre över 80 är också mindre än
riksgenomsnittet. Istället utgörs befolkningen i
Vaxholm till stor del av barn mellan 5 och 18 år,
personer i medelåldern mellan 40 och 55 samt
yngre pensionärer 65-74 år.

Figur 5 Befolkningspyramider för Vaxholms stad och riket
2016, män till höger och kvinnor till vänster (SCB)
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Flyttningsmönster
I storstadsregionerna bygger befolkningsökningen
till stor del på ett högt inflyttningsnetto från
utlandet och ett högt födelsenetto. Inflyttning från
övriga Sverige är där av mindre betydelse för
befolkningsökningen. Även på den här punkten är
Vaxholm annorlunda.
Invandringen till kommunen har varit relativt jämn
de senaste åren och bidragit till ett positivt
flyttningsnetto. De flesta som flyttade till Vaxholm
under de senaste två åren flyttade hit från andra
kommuner i Stockholms län. Många av de som har
flyttat från Vaxholm har flyttat till kommuner
utanför Stockholms län.

Flyttningsnetto Vaxholm 2011-2016
300

200

100

Sannolikheten att en person i en viss ålder under ett
år flyttar från kommunen kallas för flyttbenägenhet. Flyttbenägenheten hos Vaxholmarna
är generellt sett något högre än den i riket för alla
över 15 år. 10
Unga vuxna har generellt sett en hög
flyttbenägenhet. Många flyttar för att få närhet till
studier eller jobb, men också till den första egna
bostaden. I Vaxholm är flyttbenägenheten hos 20till 34-åringar betydligt högre än i riket, vilket även
återspeglas i befolkningssammansättningen.10
Barnfamiljer utgör en stor del av det positiva
flyttningsnettot i Vaxholm, det vill säga att det är
betydligt fler som flyttar hit än härifrån. Enligt
statistik från de befolkningsprognoser som har
beställts årligen sedan 2012 är allt fler av de som
flyttar till Vaxholm också mellan 50 och 70 år. 11

10
11
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flyttningsnetto kommuner inom länet
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Statisticon (2017) Befolkningsprognos 2017-2036 Vaxholms stad
Statisticon (2012-2017) Befolkningsprognos för Vaxholms stad
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Figur 6 Kommunindelning prognoser
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BOSTADSBYGGNADSPROGNOS
Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för
kommunens befolkningsprognos, i synnerhet
prognosen för inflyttning till kommunen. Den
uppdateras årligen och är övergripande för de
närmaste 20 åren.
Bostadsbyggnadsprognosen
bygger
på
översiktsplanen Vaxholm 2030, de fördjupade
översiktsplanerna för Resarö respektive Rindö och
Skarpö, Exploateringsprogrammet för Vaxholm och
VA-planen för Vaxholm samt en uppskattning av när
pågående bostadsbyggnadsprojekt kan vara
färdigställda. För projekt som förväntas stå färdiga
de närmaste åren varierar säkerheten i prognosen
mellan de projekt där detaljplanen vunnit laga kraft
och kommunen har haft kontakt med exploatören
om tidplanen, respektive projekt där detaljplanen
ännu inte är antagen. På längre sikt bygger
prognosen till en större del på bostadsbyggnadsprojekt som pekats ut i exploateringsprogrammet
som det i dagsläget inte finns något planuppdrag
för, liksom förväntad fritidshusomvandling till följd
av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Eftersom bostadsbyggnadsplanerna efter 2030 är
särskilt osäkra används endast prognosuppgifter
fram till dess i det här dokumentet.

Generellt
förväntas
utbyggnaden
av
småhusbeståndet ske i en mer jämn takt över tid
under prognosperioden, medan utbyggnadstakten
förväntas vara särskilt hög mellan 2019 och 2025.
Ungefär 65 % av tillskottet förväntas utgöras av
bostäder i flerbostadshus.
Hälften av bostäderna förväntas tillkomma i det
som RUFS 2050 kallar prioriterade bebyggelselägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik.
Utöver det förväntas 43 % av bostadstillskottet fram
till 2038 vara i kollektivtrafiknära men i RUFS
utpekade som sekundära bebyggelselägen på
Rindö och nordvästra Resarö.

Hyresrätter
Det är svårt att på förhand veta vilka
upplåtelseformer som ska byggas i ett nytt område
om kommunen inte bygger själv. De flesta
lägenheter i flerbostadshus byggs som bostadsrätter idag.
I början av mandatperioden sattes ett politiskt mål
att planlägga för 100 nya hyresrätter under 20152018. Tre detaljplaner som möjliggör hyresrätter
har påbörjats under tiden, och under perioden
2018-2022 förväntas ett tillskott på 130-135
hyresrätter genom nybyggnation i Rindö hamn och
på västra Vaxön.

Kommunen i sin helhet

Särskilda boenden för äldre

Det sammanlagda tillskottet på bostäder som
anges i prognosen är 1872 bostäder, eller ett
genomsnittligt tillskott på 89 bostäder per år.
Bostadsbyggnadstakten är som högst de
kommande 8 åren, och förväntas sedan minska
under resten av prognosperioden. För att göra
prognosen jämförbar med det demografiska
bostadsbyggnadsbehovet som anges i förslaget till
RUFS 2050 handlar det om i genomsnitt 113
bostäder under perioden 2018-2030.

Det finns behov av nya boendeplatser på särskilt
boende för äldre i kommunen. Ett nytt särskilt
boende planeras som en del av projekt Norrberget
på östra Vaxön, och det pågår utredningar för att
hitta lokaliseringar för att ersätta befintliga lokaler
i kvarteret Landstinget.

Bostadsbyggnad på de olika öarna
Det största tillskottet på bostäder förväntas byggas
på Rindö, Vaxön och Resarö fram till 2030. Det
förväntade tillskottet i områdena Bogesund och
Inom området övriga öar utgörs bostadstillskottet
helt och hållet av olika former av fritidshusomvandling. Nedan redogörs för den förväntade
omvandlingen och några av de större planerade
bostadsbyggnadsprojekten på de andra öarna.
BOSTADSTILLSKOTT 2018-2030
Flerbostadshus

Småhus

1. RESARÖ

30

189

2. RINDÖ/SKARPÖ

451

200

3. BOGESUND

0

10

4. KULLÖ

0

0

5. ÖVRIGA ÖAR

0

13

6. VAXÖ ÖSTRA

469

0

7. VAXÖ VÄSTRA

105

10

TOTALT

1055

422

Rindö
Rindö hamn är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt i tre etapper på det före detta regementsområdet på östra Rindö. Tidigare kasernbyggnader
från förra sekelskiftet omvandlas till bostäder och
lokaler, samt kompletteras med nya bostäder och
en ny skola. De första kasernbyggnaderna är redan
inflyttade, och mellan 2018 och 2021 förväntas 340
nya bostäder färdigställas. Det rör sig om 24
bostäder i småhus och 316 bostäder i flerbostadshus.
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Det planeras för ungefär 50 hyresrätter som en del
av projektet Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg.

Resarö

I översiktsplanen pekas Rindö smedja ut som ett
utredningsområde för bostäder. Ett planprogram
för området är under framtagande och programsamråd hölls under 2015. Ungefär 200 bostäder
förväntas kunna färdigställas mellan 2025 och 2027
inom området. Fritidshusomvandlingen på Rindö
och Skarpö förväntas ge ett tillskott på ungefär 100
bostäder fram till 2030. På Rindö hör den ihop med
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp som
följer utbyggnaden av Rindö smedja.

Planen för Resarö mitt möjliggör för ungefär 60 nya
bostäder i både småhus och flerbostadshus, och
förväntas vara klar för antagande under 2018.
Fritidshusomvandlingen förväntas vara betydligt
lägre jämfört med tidigare eftersom en stor del av

Vaxön
Två av de största bostadsbyggnadsprojekten på
Vaxön ligger på östra Vaxön. I området
Skutvikshagen förväntas 101 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus vara inflyttningsklara under
slutet av 2017 och början av 2018. På östra Vaxön
inom projektet Norrberget planeras för ungefär
240 nya bostäder i flerbostadshus och ett nytt
särskilt boende. Bostäderna förväntas vara
färdigställda mellan 2022 och 2024.

beståndet
redan
är
omvandlat
till
permanentboende. Här rör det sig om ungefär 30
bostäder.

Projektet Storäng innehåller utbyggnad av vatten
och avlopp i ett område med äldre småhus och
fritidshusbebyggelse samt nybyggnad av 70 småhus
som förväntas stå färdiga 2021-2022. Projektet av
förväntas resultera i en viss fritidshusomvandling.

Prognos för bostadstillskott 2018-2030 över kommundelarna
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BEFOLKNINGSPROGNOSER
Kommunen beställer årligen en byggbaserad
befolkningsprognos, vilket betyder att den del av
prognosen som behandlar inflyttning är baserad på
kommunens bostadsbyggnadsprognos. Den bygger
också på historiska data och pekar ut trender för
den demografiska sammansättningen i kommunen.
Nästa befolkningsprognos levereras under mars
2018, varför det följande stycket är baserat på förra
årets
prognos
och
därmed
en
äldre
bostadsbyggnadsprognos.

Kommunens byggbaserade
befolkningsprognos
De kommande åren förväntas befolkningen i
Vaxholm växa från 11 621
personer år 2016 till
15 766 personer år 2030. Det motsvarar en
befolkningsökning på ungefär 37 %.
Inflyttning till nybyggda bostadsområden utgör en
stor del av den förväntade befolkningstillväxten.
Framför allt sker tillväxten på Rindö, Resarö och
Vaxön.

De stora variationerna från år till år som kan ses i
prognosen har att göra med förväntad befolkningsökning genom inflyttning till kommunen och i
förlängningen prognosen för bostadsbyggande och
fritidshusomvandling.
Befolkningstillväxten förväntas till stor del utgöras
av personer mellan 20 och 64 år. Gruppen barn och
unga förväntas växa med en något lägre takt, och
gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 77 %
fram till 2030.

Regionala befolkningsframskrivningar

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNINGAR FÖR VAXHOLM (2017)

Procentuell befolkningstillväxt och prognos i Vaxholm och riket 1990-2030
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Landstinget å andra sidan tar fram regionala
befolkningsframskrivningar för länet, som sedan
bryts ner på kommunal nivå och används för
beräkningar av ett förväntat behov av nya bostäder,
det demografiska bostadsbyggnadsbehovet. De
används även för att studera var brister i
kollektivtrafiksystemet kan uppstå. I samband med
arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen
för Stockholm, RUFS 2050, har befolknings- och
sysselsättningsframskrivningar tagits fram för
länet.12

Vaxholms stad

12

Stockholms läns landsting (2017) Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 2017:2)
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Befolkningsutveckling och -prognos Vaxholm 1990-2030, efter åldersgrupper
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BOSTADSBEHOVET
DEMOGRAFISKT BOSTADSBEHOV
Baserat på Framskrivningar av befolkning och
sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport
2017:2) som tagits fram av Stockholms läns
landsting har ett demografiskt bostadsbyggnadsbehov tagits fram för varje kommun i länet. Det
bygger på tre olika scenarier: låg, bas och hög. För
perioden 2018-2030 ligger det för Vaxholm mellan
80 och 120 bostäder per år, för att sedan sjunka till
mellan 50 och 70 bostäder per år.13

BOSTADSBEHOVET FÖR
SÄRSKILDA GRUPPER
Bostadsförsörjning handlar i grunden om att
anpassa beståndet till ändrade förutsättningar.
Enligt Regeringens proposition 2012/13:178 En
tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avses med begreppet särskilda
grupper ”de som av olika skäl har svårigheter att
etablera sig på bostadsmarknaden”.14
Det råder brist på bostäder och i synnerhet
hyresrätter. Detta drabbar många av de som har
svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men

13

särskilt hemlösa, kvinnor med behov av skyddat
boende och personer med låg betalningsförmåga.
För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt
ansvar gentemot socialtjänstens kända målgrupper
krävs bostäder i olika upplåtelseformer och
storlekar. Trygghet och stabilitet i boendet är en
viktig förutsättning för att en person ska stärkas till
att förändra sin situation, och tillgång till en egen
bostad utgör en viktig del i rehabiliteringskedjan. I
framtida planering av bostäder är det därför viktigt
att det kan erbjudas ett varierat utbud av
boendeformer i Vaxholm.

Äldre och personer med
funktionsnedsättning
Problem
med
tillgänglighetsanpassning
i
anslutning till boendemiljön försvårar möjligheten
att leva ett aktivt liv för både äldre och personer
med funktionsnedsättning.
I dagsläget är andelen äldre över 80 år i Vaxholm
mindre än i riket. De kommande 10 åren förväntas
gruppen äldre över 65 år att öka, och då i synnerhet
gruppen äldre över 80 år.
Generellt sett är bostäder lämpliga för äldre
eftersökta i Vaxholm, och det finns även ett behov
av att bygga nya särskilda boenden.
Kvarboendeprincipen är tillsammans med självbestämmandeprincipen bärande princip inom
svensk äldreomsorg.15 Den innebär att social-

nämnden ska verka för ”människors rätt att kunna
bo kvar i sitt hem så länge den enskilde klarar det
och vill”.
Enligt länsstyrelserna bor många äldre i landet kvar
i bostäder med dålig tillgänglighet och det saknas
ofta andra boendealternativ för de som skulle
behöva en bostad med högre tillgänglighet. Både i
Vaxholm och i riket är de flesta äldre över 80 år
kvinnor. I Sverige är det kvinnor som i störst
utsträckning får garantipension vilket tillsammans
med regler för bostadsbidrag sätter stora
begränsningar på de boendealternativ som i
realiteten finns tillgängliga för många äldre.16
En annan betydelsefull faktor för äldreomsorgen är
tendensen att antalet kända demenssjuka
fortsätter att öka. Dessa båda faktorer innebär ett
ökat behov av äldreomsorg under perioden. En
annan utmaning är att andelen äldre över 65 år i
Vaxholms stad med äldreomsorg fortsätter att
utvecklas i riktning mot läns- och rikssnitt.

Efterfrågan på bostäder bland äldre
Kommunen har under arbetet med underlaget haft
ett samarbete med en lokal pensionärsförening
som under våren 2017 har en enkät ute till sina
medlemmar med frågor kring hur de bor idag och
vill bo i framtiden. Föreningens medlemmar är 55
år eller äldre. Ungefär 200 personer svarade på
enkäten. En stor del av de svarande bor i ägt boende
eller bostadsrätt, och många av de svarande är
nöjda med sitt nuvarande boende och vill gärna

Stockholms läns landsting (2017)Utställningsförslag till RUFS 2050
Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
15
Socialstyrelsen (2011) Bostad i särskilt boende är den enskildes hem
16
Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla – slutrapport från länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommunerna i att underlätta inträdet på bostadsmarknaden (Rapport
016:02)
14
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kunna bo kvar. Många lyfter också fram vikten av
närhet till service och kommunikationer om de ska
överväga att flytta och är främst intresserade av
hyresrätter eller någon form av organiserat
boende. Det är viktigt att poängtera att de som har
svarat på enkäten utgör en mycket liten andel av
den totala åldersgruppen de representerar.

Studenter och unga vuxna
Gruppen unga vuxna (20-34 år) i Vaxholm är i
betydligt större utsträckning än i övriga riket
benägna att flytta från hemkommunen. Unga vuxna
är också underrepresenterade i förhållande till den
totala befolkningen. Detta skulle kunna vara en
indikator på att unga vuxna har svårt att hitta en
bostad i Vaxholm.
Vaxholmarna är överlag välutbildade.17 Vaxön och
Resarö har goda kommunikationer med buss till så
väl Stockholms Universitet som Kungliga Tekniska
högskolan. Studentbostäder i kollektivtrafiknära
läge skulle kunna vara attraktiva.

Nyanlända
I och med den nya bosättningslagen från 2016 sätts
andra krav på kommunernas mottagande av
nyanlända. Det finns stora utmaningar att med kort
varsel
tillgänglighetsanpassa
bostäder
för
nyanlända i befintligt bostadsbestånd.
Under både 2016 och 2017 lyckades Vaxholm ta
emot och ordna boende för de som anvisats enligt
den nya lagen.
Under 2016 anvisades 46 personer till Vaxholm. Alla
som fått plats i Vaxholm valde däremot inte att ta

17
18

den. Totalt har kommunen tagit emot 15 hushåll,
varav 7 familjer och 8 ensamhushåll.
Under 2016 placerades de flesta nyanlända i
bostäder som kommunen sedan tidigare ägde eller
hyrde. Några placerades också i bostäder som
tillskapades genom ombyggnad av kommunägda
lokaler och i en paviljong med plats för 14
ensamhushåll som uppfördes på Rindö. Kommunen
hyr paviljongen som uppfördes med tillfälligt lov,
och arrenderar marken som den är uppförd på, av
det statliga fastighetsbolaget Vasallen.
Under 2017 erbjöd kommunen boende för samtliga
44 personer som kommunen fått anvisade av
Migrationsverket och uppfyllde därmed kvoten för
2017.
10 boendeplatser möjliggjordes genom avtal med
privatpersoner. Utöver det ordnade kommunen
med boende för 14 personer i en ny paviljong med
tillfälligt lov i centrala Vaxholm. Resterande platser
skapades inom det befintliga fastighetsbeståndet
med hjälp av flyttkedjor, som bland annat
möjliggjordes av att nyanlända som kom under 2016
har ordnat egna bostadskontrakt, både inom och
utanför Vaxholm.
Under 2017 gjordes en större informationsinsats i
samarbete med grannkommunerna för att
uppmuntra privatpersoner att hyra ut sin bostad till
nyanlända via kommunen. Socialförvaltningen
arbetar också med att ta fram individuella
bostadsplaner för de nyanlända som är placerade i
kommunen.

BOSTADSBEHOVET
Ambitionen för mottagande av nyanlända har varit
bosättning ska ske i olika kommundelar men
koncentrerat till de öar som har goda
kommunikationer och service, det vill säga Vaxön,
Resarö, Rindö och Kullön.

Ensamkommande asylsökande barn
och ungdomar
Utöver mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd tar kommunen emot ensamkommande
barn utifrån prognoser som Migrationsverket gör.
Under 2015 tog Vaxholms stad emot 46 barn som
placerades i andra kommuner. De flesta är
placerade utanför kommunen. Under 2016 tog
kommunen inte emot några nya ensamkommande
barn då behovet minskat för hela Sverige.

Hemlösa
Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle,
vecka 14 år 2017, fanns 8 personer som befann sig
i någon av hemlöshetssituationer som myndigheten
kartlägger (se Definitioner). I huvudsak handlade
det om personer som antingen befann sig i akut
hemlöshet, samt institutionsvistelse eller stödboende.18
I nuläget har kommunen inget system med
exempelvis försöks- eller träningslägenheter som
ger en mer direkt väg in på den ordinarie
bostadsmarknaden.

SCB (2015) Kommuner i siffror http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/
Socialstyrelsen (2017) Antal hemlösa per kommun och län, http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
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MÅL
VAXHOLMS MÅL FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Bostadsbyggnadstakten
För att möta det förutsedda behovet av nya bostäder
i regionen och säkerställa befolkningstillväxten i
kommunen ska det i genomsnitt färdigställas 100
nya bostäder per år under perioden 2010-2030.

För att underlätta utvecklingen av kommunens
kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en
jämn bostadsbyggnadstakt eftersträvas fram till
2030.

Nya hyresrätter

planera för friska äldre personer. Många av de äldre
bostäderna i Vaxholm är dåligt anpassade efter de
behov som kan uppkomma med åldern.
Nyproducerade lägenheter uppfyller en högre
standard vad gäller tillgänglighet vilket kan
underlätta för många.

För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd
utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya
hyresrätter, som för närvarande planeras,
färdigställas under 2018-2022.

Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Våra äldre
invånare ska kunna bo, leva och vid behov vårdas i
Vaxholm.

Bostäder som tillgodoser äldres behov

Därför ska kommunen verka för att fler bostäder
som tillgodoser äldres behov byggs.

En åldrande befolkning ställer krav på
bostadsbeståndet. Det medför ett större behov av
boenden med vård och omsorg, men också på att

Under genomförandetiden för riktlinjerna ska
kommunen också påbörja planarbete som
möjliggör för nya platser på särskilt boende.

Tillgängliga och trygga boendemiljöer
och offentliga platser
För att fler invånare ska kunna leva ett aktivt liv i
Vaxholm behövs gemensamma mötesplatser och
boendemiljöer som är tillgängliga och trygga.
Boendemiljöer och offentliga platser i Vaxholm ska
vara tillgängliga för alla. Det offentliga rummet i
staden ska vara tryggt och välkomnande.
Den fysiska miljön ska planeras och anpassas för
barn såväl som äldre och personer med
funktionsvariation.

7 Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, Rindö
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RIKTLINJER
VAXHOLMS RIKTLINJER FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen eftersträvar med sitt arbete med
bostadsförsörjningen en lokal bostadsmarknad
med trygga och tillgängliga boendemiljöer.
Riktlinjer för bostadsförsörjning pekar ut vilka
verktyg kommunen ska använda sig av för att nå de
uppsatta
målen
om
bostadsförsörjning.
Tillsammans med målen pekar riktlinjerna ut
viktiga prioriteringar för det fortsatta arbetet.
Kommunen använder sig av översikts- och
detaljplanering, förhandlingar med privata aktörer,
strategiska markköp, byggande i egen regi och
utveckling av allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap i arbetet med bostadsförsörjningen.

Nya hyresrätter
Kommunen ska verka för att fastighetsägare
bygger nya hyresrätter i kommunen genom
exempelvis avsiktsförklaringar.

Bostäder som tillgodoser äldres behov
Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya
särskilda boenden och andra boenden för äldre
såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till
gemenskap och aktivitet i kommunen ska
prioriteras.
Genom ett stort tillskott av nyproducerade bostäder
får Vaxholm en större andel bostäder med hög
tillgänglighet enligt modern standard.

Tillgängliga och trygga boendemiljöer
och offentliga platser

Bostadsstrategi för nyanlända och
ensamkommande barn

Stadsbyggnads- och socialförvaltningarna ska
samarbeta för att på bästa sätt skapa trygga och
tillgängliga miljöer i befintliga och planerade
bostadsområden.

”I all fysisk planering ska staden beakta tillgänglighet och användarbarhet för så många som
möjligt.

Kommunen
 Tillskapar boenden i möjligaste mån i
befintliga, existerande fastigheter.
 Bygger nya permanenta bostäder.
 Samverkar med privata hyresvärdar och
fastighetsägare.
 Kompletterar med tillfälliga paviljonger i den
mån antalet ovan inte räcker till.
 Fördelar bostäderna över kommundelarna.
 Placerar i möjligaste mån ensamkommande
barn och unga i familjehem, stödboenden och
gruppboenden i kommunen.

Staden ska kontinuerligt förbättra tillgängligheten
på stadens mark och i anslutningen mellan
kvartersmark och stadens mark.

Vaxholm ska även möta de ökade behoven inom
skola och socialtjänst och en snabb etablering och
integration prioriteras.

Trygghet ska behandlas i alla detaljplaner.
Riktlinjerna nedan kommer från Lidingö stads
riktlinjer för bostadsförsörjning från 2015:

Vid nybyggnation av boendemiljöer på mark som
staden äger ska tillgänglighetsperspektivet
genomsyra planering av bostad och omgivande
miljö. När staden inte äger marken ska staden
verka för att tillgänglighetsperspektivet finns med i
planeringen.”

Unga
Unga vuxnas ställning på marknaden behöver
stärkas.

Funktionshindrade
Vuxna
funktionshindrades
behov
på
bostadsmarknaden behöver uppmärksammas.

Kommunalt flerbostadshusbestånd
Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera
den tillgänglighetsinventering som gjordes av det
kommunala
fastighetsbeståndet
2010
för
kommunens flerbostadshus.
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UPPFÖLJNING
KORT GENOMFÖRANDETID
Varje
mandatperiod
ska
riktlinjer
för
bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige.
För att ge möjlighet att förankra bostadspolitiska
mål under nästa mandatperiod i arbetet med
bostadsförsörjning sätts en kortare genomförandetid om 3 år för mål och riktlinjer.

UPPFÖLJNING
För att säkerställa ett kontinuerligt arbete med
bostadsförsörjningens
mål
och
riktlinjer
tillsammans med bostadsbyggande och läget på
bostadsmarknaden ska detta följas upp i ett PM.

Bostads-PM ska vara en uppföljning
och sammanställning av:
Årligt tillskott på bostäder för 2018
och 2019
Sammanställning av svar på
bostadsmarknadsenkäten
Bostadsbyggnadsprognos 20 år
framåt
Måluppfyllelse
Aktuella insatser för att nå målen
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8 Kungsgatan/Lägergatan, Vaxön

FOTOGRAFI?

Varje årsskifte genomförs redan idag ett antal
analyser av bostadsbyggandet och bostadsmarknaden. I samband med att kommunens
befolkningsprognos beställs tas en bostadsbyggnadsprognos fram för de kommande 20 åren.
För att svara på bostadsmarknadsenkäten tas ett
samlat grepp över förvaltningarna kring läget på
bostadsmarknaden. Detta kan med fördel samlas i
ett bostads-PM tillsammans med information om
bostadsbyggandet och planeringen under det
gångna året och presenteras i samband med
årsredovisningen.

Bostads-PM tas fram av planenheten och
presenteras för kommunstyrelsen, i samband med
årsredovisningen 2019.

DEFINITIONER
DEFINITIONER FRÅN SCB
Hustyper
Småhus
Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, radoch kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus
Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera
lägenheter inklusive loftgångshus.

Specialbostäder

Upplåtelseformer

Specialbostad för äldre eller
funktionshindrade

Lägenheternas
upplåtelseform
utgår
från
ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar
över lägenheterna.

En bostad som är varaktigt förbehållen äldre
personer eller personer med funktionshinder och
där boendet alltid är förenat med service, stöd och
personlig omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är
vanligtvis grupperade kring gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal eller sällskapsrum.
Som
specialbostäder
räknas
t.ex.
inte
seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden.

Studentbostad

Specialbostäder

En bostad som är varaktigt förbehållen studerande
vid universitet eller högskola. Det kan vara ett
studentrum i korridor eller liknande, eller en
fullständigt utrustad bostad. Elevhem, internat och
andra typer av specialbostäder för studerande vid
gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra
liknande
utbildningar
räknas
inte
som
studentbostäder.

Bostäder för äldre eller funktionshindrade,
studentbostäder och övriga specialbostäder.

Övrig specialbostad

Övriga hus
Byggnader
som
inte
är
avsedda
för
bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för
verksamhet eller samhällsfunktion.

Allmännyttiga bostadsföretag
Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser
som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar
fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med
hyresrätt och som tidigare godkänts som
allmännyttigt bostadsföretag.
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En annan specialbostad än för äldre eller
funktionshindrade eller en studentbostad och som
är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade
grupper. En sådan bostad är avsedd för temporärt
boende
och
hyrs
ut
med
reducerat
besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av
utslussningsbostäder för personer som nyss
frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem
och internat som inte räknas in i gruppen
studentbostäder.

Hyresrätt
Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs
av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller
bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga
hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är
ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än
bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätt
Småhus, flerbostadshus och övriga hus med
bostadsrätt avser lägenheter som ägs av
bostadsrättsföreningar.

Äganderätt
Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs
av fysiska personer eller dödsbon. Flerbostadshus
och övriga hus med äganderätt avser
ägarlägenheter.

Fritidshus19
Antal
fritidshus
är
beräknade
utifrån
Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten
avser den 1 januari respektive år. Fritidshus
definieras
som
värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är
taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120),
Småhusenhet,
helårsbostad
(typkod
220),
Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller
Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
(typkod 213).

SCB (2016) Statistikdatabasen: Antal fritidshus efter region och år, http://www.scb.se
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DEFINITIONER
Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats
något till följd av Skatteverkets förändring av
typkoderna. Fritidshus definieras nu som
värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar
folkbokförd befolkning och är taxerade som
Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50
000 kr (typkod 113), Lantbruksenhet, bebyggd
(typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220),
Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225)
eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
(typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska
personer (inklusive utländska personer utan
svenskt personnummer) eller dödsbon ingår.

Seniorbostäder
Det
saknas
en
bestämd
definition
av
seniorbostäder. Enligt SCBs definitioner räknas de
flesta seniorbostäder som hyresbostäder, eller
specialbostäder för äldre beroende på om boendet
är förenat med omvårdnad, stöd och service eller
ej.

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna
eller familjer med någon form av behov inom
socialtjänstens
ansvarsområde,
exempelvis
missbruks- eller beroendeproblematik.
Målgruppen kan också vara ensamkommande barn
som söker asyl eller som fått permanent
uppehållstillstånd i Sverige.

Särskilt boende för äldre

21

Med särskilt boende menas enligt socialtjänstlagen
lägenheter för äldre människor som behöver
särskilt stöd.
De boende ska få ett individuellt anpassat stöd,
service och omvårdnad, för att kunna leva så
självständigt och värdigt som möjligt.

Bostäder med särskild service22
Erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver mer omfattande stöd än
det som kan ges i ordinärt boende.

I många fall erbjuds seniorbostäder från 55 års
ålder. Många seniorbostäder har också någon form
av gemensamma utrymmen, så som samlingslokaler.

I verksamheten erbjuds individuellt anpassat stöd,
service och omvårdnad. Målet är att de enskilda ska
kunna delta i samhällets gemenskap och leva som
andra.

DEFINITIONER FRÅN IVO

HEMLÖSHETSSITUATIONER23

Hem för vård eller boende, HVB20

Nedan redogörs för Socialstyrelsens definitioner av
de fyra hemlöshetssituationer som myndigheten
kartlägger.

En verksamhet som bedriver behandling eller är
inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.

20

Inspektionen för vård och omsorg (2016-11-16) Hem för vård eller boende (HVB), https://www.ivo.se/
Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Särskilt boende för äldre, https://www.ivo.se/
22
Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Bostäder med särskild service, https://www.ivo.se/
23
Socialstyrelsen (2017) Dnr 416/2017 Hemlöshetssituationer, http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
21
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1. Akut hemlöshet
Personer som är hänvisade till akutboende,
härbärge, jourboende, skyddade boenden eller
motsvarande. Personer som sover i offentliga
lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller
motsvarande.

2. Institutionsvistelse och stödboende
En person är intagen/inskriven på antingen;
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiSinstitution
eller
stödboende
inom
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska
flytta inom tre månader efter mätveckan, men utan
egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit
räknas även de personer som skulle ha skrivits
ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte
har någon egen bostad ordnad.

3. Långsiktiga boendelösningar
En person bor i en av kommunen ordnad
boendelösning
som
försökslägenhet,
träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt
kontrakt eller motsvarande på grund av att
personen inte får tillgång till den ordinarie
bostadsmarknaden.
Det
handlar
om
boendelösningar med någon form av hyresavtal där
boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor
eller regler.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett

DEFINITIONER
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan)
inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten
har haft kontakt med personen av detta skäl och
känner till att denna hemlöshetssituation gäller
under mätveckan.

Följande grupper ingår inte i denna
kartläggning:
1. Barn och unga under 18 år som är placerade
utanför hemmet enligt SoL eller LVU2
2. Personer som bor i bostad med särskild service

enligt SoL eller LSS
3. Utrikes födda personer som saknar
uppehållstillstånd
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år)
som är placerade genom socialtjänsten
5. Personer som kommit från övriga Europa och
som vistas i kommunen, men saknar förankring
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare)
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