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Förord – Bostadens betydelse
Varbergs attraktivitet och geografiska läge
i sydvästsverige skapar förutsättningar för
en god livskvalitet och gör att många vill bo
kvar eller flytta hit. Varbergs kommun tar
ansvar för att hela kommunen ska växa, på
ett målmedvetet och planerat sätt och med
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i
fokus.
Bostaden är av stor betydelse för en
individs hälsa och välbefinnande, och
har i förlängningen även stor betydelse
för samhällets möjligheter att fungera
väl och utvecklas. Bra bostäder och goda
boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i
en kommun och ger förutsättningar för såväl
tillväxt som välfärd.
Kommunen ska enligt lag planera för att alla
i kommunen ska få möjlighet att leva i goda
bostäder, men organisationen själva bygger
normalt sett inte några bostäder. Rollen är
i stället att skapa goda förutsättningar för
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tillkomsten av bostäder genom exempelvis
planeringsberedskap och ägardirektiv till
kommunalt bostadsbolag.
Bostadsförsörjning handlar både om
att bygga nytt och om att utveckla det
befintliga beståndet. Grunden till en god
bostadsförsörjning ligger i väl förankrade
riktlinjer.
Bostadsförsörjningsstrategin utgör Varbergs
kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.
Till strategin finns två separat dokument;
”Handlingsplan” där kommunens insatser
och verktyg för att uppnå intentionerna i
strategin redovisas, samt ”Underlag till
bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs
kommun”, där kommunens förutsättningar
redovisas tillsammans med bland annat
nationella och regionala mål,
bostadsmarknadsanalys och
befolkningsprognos.

Bakgrund och syfte
Varje kommun ska enligt
bostadsförsörjningslagen (BFL
2000:1383) skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder.
För att kunna uppfylla lagens mål krävs
det att kommunen har en bra planering
för bostadsförsörjningen. Syftet är att
främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen
ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod. Om förutsättningarna
förändras ska nya riktlinjer upprättas och
antas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna
ska enligt lag redovisas i ett separat
dokument och kallas i Varbergs kommun för
Bostadsförsörjningsstrategi.
Kommunstyrelsen beslutade 30 april
2019 att ge Samhällsutvecklingskontoret
i uppdrag att ta fram förslag till
Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs
kommun, vilken ska ersätta Varbergs
kommuns Bebyggelsestrategi från 2013.
Varbergs kommuns riktlinjer för
bostadsförsörjning har tidigare utgjorts

av kommunens bebyggelsestrategi samt
utbyggnadsplan. Bebyggelsestrategin
innehöll även en del avseende
verksamhetsmark vilket kommer att
återfinnas i kommunens utbyggnadsplan.
Bostadsförsörjningsstrategin ska enligt
bostadsförsörjningslagen vara vägledande
när kommunen i översiktsplaneringen
tillämpar och bedömer det allmänna
intresset av bostadsbyggande och utveckling
av bostadsbeståndet. Plan- och bygglagen
(PBL) anger att det av översiktsplanen ska
framgå hur kommunen avser att tillgodose
det långsiktiga behovet av bostäder och
här är bostadsförsörjningsstrategin en
viktig grund för de bedömningar och
ställningstaganden som görs.
Bostadsförsörjningsstrategin gör det
också möjligt att vid kommunens
aktualitetsprövning bedöma om
översiktsplanen är aktuell i förhållande till
det långsiktiga behovet av bostäder.
Bostadsförsörjningsstrategins delar om
strategier och planeringsprinciper antas
politiskt medan handlingsplan och insatser
för genomförande inte antas politiskt.

Bostadsförsörjningsstrategi
Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Planeringsprinciper

Planeringsprinciper

Planeringsprinciper
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Förutsättningar för utveckling och
nybyggnation av bostäder
För Varbergs kommunen gäller ett antal planer och strategier som förutsättning när befintliga
bostadsområden utvecklas och när nya bostäder planeras och byggs. Kortfattat kan det
beskrivas som att:
• bostadsförsörjningsstrategin svarar på hur bostadsförsörjningen ska planeras för att möta
invånarnas nutida och framtida behov
• översiktsplanen svarar på frågan om var i kommunen det är lämpligt att bygga bostäder
• utbyggnadsplanen svarar på när i tid förhållande till kommunal investeringsbudget
byggnation är lämplig
• markanvisningsplan svarar på vilka specifika delar av det egna markinnehavet kommunen
önskar utveckla

Bostadsförsörjningsstrategins syfte
är att strategiskt och långsiktigt ange
hur kommunen arbetar för att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder.
Översiktsplanen ska ge vägledning
och stöd i beslut om användningen av
mark- och vattenområden samt hur den
byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Vidare ska översiktsplanen redovisa hur
riksintressena tillgodoses samt hur gällande
miljökvalitetsnormer beaktas.
Utbyggnadsplanens syfte är att vara
ett verktyg för att leda och samordna
samhällsbyggnadsprocessen. Detta gör
planen genom att tidsätta genomförandet
av olika utbyggnadsområden. Genom
tidsättningen ska planen också verka för
att den kommunala investeringsvolymen är
balanserad över tid.
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Markanvisningsplanens syfte är att ge
ett gott underlag för en kontinuerlig
bostadsbyggnation med olika
upplåtelseformer på den mark som är i
kommunal ägo. Markanvisningsplanen ska
skapa transparens och förutsägbarhet för
exploatörer och byggherrar med intresse av
att delta i Varbergs kommuns utveckling och
bidra till bostadsförsörj¬ning.
För att bedöma och tillgodose invånarnas
behov av bostäder nu och i framtiden
har kommunen olika verktyg vilka
beskrivs ingående i ”Underlag till
bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs
kommun”.

Mål, strategier och planeringsprinciper
I bostadsförsörjningsstrategin anger kommunen mål, ambition och verktyg för att skapa
förutsättningar för en god bostadsförsörjning. Strategin går i linje med kommunens
hållbarhetsmål som är en del av arbetet med Agenda 2030. Hållbarhetsmålen är utformade
efter tre inriktningar; Livskraftiga ekosystem, Hållbar resursanvändning samt Välmående
samhälle.
Bostadsförsörjningsstrategins övergripande målet är att det i Varbergs kommun ska finnas
goda förutsättningar att bo och leva i hela kommunen.
Prioriterade mål för perioden 2020-2024 enligt beslut i kommunfullmäktige 23 april 2019 är:
• I Varberg ska det finnas goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen.
• En variation av bostäder ska tillgodose invånarnas behov.

Tillgång till bostäder är en förutsättning
för såväl tillväxt som välfärd. För att
kommuninvånarna ska kunna leva
under goda omständigheter, oavsett var
man befinner sig i livet, är det viktigt
att kommunen aktivt arbetar med
bostadsfrågor.
Kommunens verksamheter ska också på
olika sätt arbeta för att minska utanförskap
och stötta civilsamhället. Två grundpelare i
det arbetet är inkludering och jämställdhet
och det gäller även bostadsförsörjningen.
Varbergs kommun ska sträva efter ett gott
värdskap och bemötande. Kommunen
ska sträva efter att förenkla vardagen och
näringslivet ska uppleva att det är lätt att
göra rätt. I Varberg ska det finnas möjlighet
för både människor och företag att växa och
utvecklas.

Strategier för bostadsförsörjning i Varbergs
kommun är att:
1.
2.
3.

Skapa förutsättningar för utveckling i
hela kommunen
Bidra till ett hållbart samhälle för alla
Samverka, engagera och förenkla för
samhällets aktörer

Varje strategi är nedbruten i ett antal
planeringsprinciper som stödjer en hållbar
samhällsutveckling.
Till strategierna finns en Handlingsplan –
insatser för genomförande.
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Strategi 1

Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen
Genom Varbergs unika tillgångar ska goda och attraktiva livsmiljöer i hela kommunen kunna
erbjudas, med en variation av bostäder som ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden
och tillgodoser olika människors behov. I en växande kommun behövs ett kontinuerligt högt
bostadsbyggande för att tillgodose behovet.

Planeringsprinciper
För att skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen ska dessa planeringsprinciper
följas:

Kommunen ska ha en god planeringsoch markberedskap.

Kommunen ska verka för variation i
bostadsutbudet i hela kommunen.

Kommunen ska, genom aktuella
översiktsplaner och detaljplaner samt
kommunalt markinnehav, skapa
förutsättningar för ett växande Varberg
där den största utbyggnaden planeras
i staden och i serviceorter runt om i
kommunen. Genom den kommunala
tomtkön ges också förutsättningar för eget
byggande. Med en god planerings- och
markberedskap har kommunen möjlighet att
möta befolkningens bostadsbehov i olika
delar av kommunen på ett kvalitativt och
attraktivt sätt. Planeringsberedskapen ska
vara högre än prognostiserat behov för
erbjuda god flexibilitet på så sätt kunna
möta skiftande förutsättningar.

Det är angeläget att det finns en variation
i bostadsbeståndet som tillgodoser
olika behov i olika delar av kommunen.
Kommunen ska planera efter, och nyttja de
förutsättningar som finns, samt ta tillvara på
potentialen i det befintliga
bostadsbeståndet. Nybyggnation ska
komplettera bostadsutbudet vilket kan
förbättra attraktiviteten och öka
förutsättningarna för flyttkedjor då
invånarna ges möjlighet att bo kvar på
platsen genom olika stadier i livet.

Kommunen ska skapa förutsättningar
så att utbyggnad i tätorterna kan ske
inifrån och ut.
Huvudinriktningen är förtätning i
stadsområdet, i serviceorterna, längs med
regionala kollektivtrafikstråk och i de
mindre orterna. Utbyggnad ska i huvudsak
ske intill befintlig bebyggelse vilket ger
förutsättningar för ett sammanhållet
samhälle med förstärkt underlag för såväl
kommunal som kommersiell service.
Enstaka bebyggelse utanför tätorterna är ett
komplement för en levande landsbygd.
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Kommunen ska skapa förutsättningar
för ekonomiskt hållbar utbyggnad.
För att bibehålla en sund ekonomi måste de
kommunala investeringarna, och därmed
utbyggnaden, ske i en takt som medges av
kommunens ekonomiska förutsättningar
och finansiella mål. Ekonomisk hållbarhet
ska möjliggöras även för exploatörer och
konsumenter.

Strategi 2

Bidra till ett hållbart samhälle för alla
Alla grupper i samhället måste omfattas för att uppfylla bostadsförsörjningslagens mål om att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Grupper som har svag ställning på
bostadsmarknaden ska ges särskilt fokus i boendeplaneringen. Det kan handla om att man har
begränsad ekonomi eller är ny på bostadsmarknaden och kanske saknar kötid, fast inkomst eller
referenser. Vilka de olika grupperna är och vilka förutsättningar som finns för dem framgår av
”Underlag till bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun”.

Planeringsprinciper
För att bidra till ett hållbart samhälle för alla ska dessa planeringsprinciper följas:

Kommunen ska verka för att tillgodose olika
gruppers behov av bostäder
Olika grupper har olika socioekonomiska
förutsättningar och det är viktigt att det finns ett
bostadsutbud som möter hushållens
förutsättningar. Kommunen ska skapa
förutsättningar för bostadsbyggande,
men också förvaltning av befintligt bostadsbestånd,
motsvarande invånarnas behov. Kommunen ska ha
nära samverkan kring bostadsförsörjning med det
kommunala bostadsbolaget Varbergs Bostads AB,
och med övriga bostadsbolag inom kommunen.

Attraktiva bostäder för äldre är särskilt
viktigt, då det kan bidra till ökad rörlighet på
bostadsmarknaden vilket gynnar alla grupper.

Kommunen ska genom markanvisningar
skapa förutsättningar för ett varierat
bostadsutbud.

Kommunen ska verka för ett varierat
bostadsutbud exempelvis genom projekt med
bostäder med lägre boendekostnader eller
andra boendeformer som
gemensamhetsboende. Kommunen har vid
markanvisningar möjlighet att förbereda för
Kommunen ska verka för att tillgodose en flexibel byggnation, en variation av storlek
behovet av bostäder hos grupper med svag och upplåtelseformer samt en rimlig
hyresnivå. Vid markanvisning kan
ställning på bostadsmarknaden
kommunen möta olika gruppers
Vid nybyggnation ska Varbergs kommun genom
behov och förutsättningar med bostäder för
riktlinjer för exploateringsavtal och
personer med funktionsnedsättning,
markanvisningar samt vid markanvisningsavtal
för äldre människor och för socialt utsatta
verka för att tillgodose bostadsbehov för grupper
med svag ställning på bostadsmarknaden. Förutom grupper.
markanvisningsavtal ska med Varbergs Bostad
Kommunen ska kontinuerligt analysera
även finnas samverkansavtal kring avsättning för
och planera för det skiftande
sociala ändamål vid omsättning av bostäder.
Kommunen ska även sträva efter att större privata bostadsbehovet.
Olika grupper har olika behov i olika skeden
hyresvärdar tecknar samverkansavtal med
av livet, och därför är det
kommunen.
viktigt att kommunen genom sitt
bostadsförsörjningsansvar kontinuerligt gör
Kommunen ska verka för att skapa
analyser kring vilka förändringar som behövs
förutsättningar för ökat utbud av bostäder
i bostadsbeståndet. Analys ska göras utifrån
med god tillgänglighet i livets alla skeden.
de krav och önskemål som nuvarande och
Ett ökat utbud av bostäder på den ordinarie
framtida befolkning har och förväntas ha.
bostadsmarknaden som har god tillgänglighet och
ger möjlighet till social gemenskap och trygghet
underlättar för eget boende i livets alla skeden.
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Strategi 3

Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer
Kommunen ska inom sitt uppdrag för bostadsförsörjning stimulera och engagera privata
aktörer och näringslivet till att bidra med utveckling och bostadsbyggnation. För att
kunna samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer ska kommunen aktivt
använda de olika verktyg de har att nyttja. Exempel på verktyg framgår av ”Underlag till
bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun”.

Planeringsprinciper
För bättre samverkan med samhällets aktörer ska dessa planeringsprinciper följas:

Kommunen ska aktivt verka för ett
strategiskt markinnehav.

Kommunen ska vara en aktiv ägare av
det kommunala bostadsbolaget.

Kommunens ska genom aktivt arbete
säkerställa ett markinnehav som möjliggör
att de kommunala behoven av bostäder kan
tillgodoses. Ett strategiskt markinnehav
ger ökade handlingsmöjligheter och
kan därigenom bidra till effektivare
genomförande av kommunens fysiska planer
och markanvisningar.

Varbergs kommun ska varje mandatperiod
aktualitetspröva ägardirektiv och andra
avtal och överenskommelser som finns
för det kommunala bostadsbolaget
Varbergs Bostads AB. Av ägardirektivet
ska framgå på vilket sätt det kommunala
bostadsbolaget ska skapa förutsättningar
som främjar den sociala hållbarheten samt
vilka samverkansavtal som ska ingås med
olika förvaltningar för att möta kommunens
uppsatta mål.

Kommunen ska aktivt arbeta med
markanvisningar.
Kommunen ska arbeta aktivt med
markanvisningar, primärt genom öppna
markanvisningar (genom anbudsförfarande
eller tävling) men även genom
direktanvisning. Som generellt fokus för
markanvisningar ska kommunen verka för
att utvecklingen bidrar till en hållbar och
attraktiv livsmiljö. Genom markanvisningar
ska lokala, unika förutsättningar tillvaratas
och olika exploatörer beredas möjlighet att
utveckla bebyggelse.
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Kommunen ska stimulera och engagera
privata aktörer till bostadsbyggande.
Varbergs kommunen ska vara en
attraktiv utvecklingspart. Kommunen
ska ge förutsättningar för ett aktivt
bostadsbyggande och stimulera till nya
former av bostäder. Kommunen ska
också kunna erbjuda byggbar mark i
olika delar av kommunen och ha en god
planeringsberedskap. Kommunen ska
kunna erbjuda olika former av nätverk och
plattformar där lokala aktörer kan ingå i en
lärande process.

