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Denna handlingsplan för bostadsförsörjning innehåller mål och 
handlingsplan för Sundsvalls kommun år 2016 till år 2021.

Vi vill ha en hållbar tillväxt i Sundsvall. Begreppet hållbar 
betyder inom samhällsplaneringen en god avvägning mellan 
ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. Vi utgår från 
den regionala utvecklingsstrategin och Sundsvalls strategi för 
hållbar tillväxt (RIKARE) när vi planerar för en växande be-
folkning i kommunen. 

Kommunen ska leva upp till lagstiftningen om bostadsförsörj-
ning. Den säger att vi ska redovisa planerade insatser för att nå 
uppsatta mål för bostadsbyggande och utveckling av bostads-
beståndet. Detta ska grunda sig på relevanta analyser.

Övergripande riktlinjer för Sundsvalls bostadsförsörjning re-
dovisas i Översiktsplan Sundsvall 2021 (ÖP2021). Fakta och 
analyser av bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen 
redovisas i ett dokument med planeringsförutsättningar ”Bo-
endet”. Detta har under 2016 kompletterats med ett PM som 
beskriver det förändrade bostadsbehovet.

Läs även dessa dokument för att få en helhetsbild!

Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning är framtagen av 
Koncernstaben, Strategisk samhällsutveckling, på uppdrag av kom-
munstyrelsen. Den antogs av kommunfullmäktige 2016-06-27 (§164)
och ersätter därmed det bostadspolitiska program  som varit gällande 
sedan 2014-06-23.

Ansvarig projektledare är Ulrika Edlund. Anette Jansson, Janssons 
Ekonomi & Utveckling AB, har bistått med expertstöd under 2014. 
Fotografier är tagna av Linga Sjöqvist m.fl. på Sundsvalls kommun. 
Omslagsbild av Torbjörn Bergkvist.

Många personer, både inom och utanför kommunens organisation, 
har bistått med underlag och synpunkter. Tack för all hjälp!
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Utgångspunkter

Målbild för år 2021
(hämtat ur RIKARE samt ÖP2021, med fokus på sådant som berör bostadsförsörjning)
• Sundsvall ska erbjuda attraktiva boendemiljöer för mer än 100 000 invånare år 2021.

• I Sundsvall finns en mångfald av människor och idéer. Vi gillar det som är nytt och utmanande.

• Sundsvall erbjuder trygghet och livsmiljö i toppklass där alla ges möjlighet att växa i ett klimat- 
smart och klimatsäkert samhälle.

Vision för Sundsvalls bostadsförsörjning
(Citat ur ÖP2021)

Alla Sundsvallsbor ska kunna finna en bostad som motsvarar behovet genom 
tillgång till ett varierat utbud av bostäder på marknaden. 

Kommunen ska aktivt motverka segregation i boendet genom att stimulera till ett 
allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar 
och hustyper. 

Tätorten och stadskärnan förtätas och utvidgas med nya bostäder.

Syftet med denna handlingsplan
Det är bostadsbrist i Sundsvall! Syftet med denna handlingsplan för bostadsförsörjning är att: 

• fördjupa och komplettera översiktsplanens riktlinjer för bostadsförsörjning,

• utifrån en aktuell analys av bostadsmarknad och befolkningsutveckling redovisa en handlings-
plan som ska bidra till att vi når vår vision och målbild (enligt ovan),

• skapa en samsyn hos bostadsmarknadens aktörer om vilka insatser som behövs för att tillgodose 
efterfrågan på bostäder i kommunen.

För att få en fullständig bild bör detta program läsas tillsammans med senaste lägesbilden av plan-
beredskap och pågående bostadsproduktion. Dessa siffror förändras snabbt då många byggprojekt 
pågår. Aktuell information kommer att publiceras på Sundsvalls kommuns hemsida.
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Lagstiftningen
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar uppdaterades 2014-01-01. I lagen  (SFS 2000:1 
383 och 2013:866) sägs bland annat att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen minst ska 
innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för 
att nå uppsatta mål. Kommunen ska också redovisa hur man tagit hänsyn till regionala mål, planer 
och program. Arbetet ska uppdateras/aktualiseras en gång per mandatperiod.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Sundsvalls kommun tillgodoser lagkraven på följande sätt:
• Fakta och analys redovisas i planeringsförutsättningarna, delen Boendet. Detta har under 2016 

kompletterats med ett PM om förändrat bostadsbehov.

• Hur vi tar hänsyn till regionala mål etc. redovisas i Översiktsplan Sundsvall 2021, dels i planför-
slaget, kapitel ”Viktiga utgångspunkter” s 12-13, dels i Hållbarhetsbedömningen, s 32-34.

• Vision och riktlinjer för den fysiska planeringen finns i planförslaget i Översiktsplan Sundsvall 
2021, s 20.

Mer detaljerade mål och handlingsplaner redovisas i denna handlingsplan för bostadsförsörjning.

Planeringsförutsättningar  för Sundsvalls kommun
Boendet

April 2014

Översiktsplan Sundsvall 2021

Antagandehandling

april 2014

Kommunövergripande planförslag

www.sundsvall.se/oversiktsplan2021
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Riktlinjer för bostadsförsörjning
Dessa riktlinjer gäller enligt Översiktsplan Sundsvall 2021, som antogs i kommunfullmäktige 
2014‑05‑26:

• Kommunen ska genom god mark- och planberedskap ge förutsättningar för 
nyproduktion av bostäder i såväl flerbostadshus som småhus. En blandning av 
olika boendeformer bör eftersträvas.

• Kommunen ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med 
hyresrätt till rimliga kostnader byggs.

• I syfte att stimulera intresserade att kunna bygga småhus bör tomter i flera 
attraktiva områden erbjudas samtidigt.

• Bostadsområdenas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och 
socialt boende vid nyproduktion ska hanteras tidigt i planprocessen.

• Kommunen ska verka för att det i samband med nyproduktion av bostäder finns 
hållbara system för energi, vatten, avlopp och avfallshantering.

• Bostadsbyggandet ska i huvudsak ske i områden där infrastruktur i form av 
vatten och avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service 
redan finns, eller i anslutning till sådana områden. Förtätningen kommer att öka 
belastningen på befintliga förskolor och skolor varför tidig dialog med barn- och 
utbildningsförvaltningen är viktig.

• God fysisk tillgänglighet till bostäder och deras omgivningar ska vara en 
självklarhet.

• Lokalisering av ny bebyggelse ska främja en hållbar utveckling och en god 
hushållning med markresurser.
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Kunskapsbakgrund

Här hittar du fakta och analys
Det som står i detta kapitel är de viktigaste slutsatserna från ”Planeringsförutsättningar för Sundsvalls 
kommun”, delen Boendet. Där har vi samlat mer utförliga faktaunderlag och analyser sammanställda 
för bostadsförsörjningen. Under 2016 har dessutom ett PM om förändrat bostadsbehov tagits fram.

www.sundsvall.se/planeringsunderlag

Hur många bostäder behövs?
SCBs befolkningsprognos från april 2014 (2013-2035) tyder på att Sundsvalls kommun når 100 
000 invånare redan strax före år 2021. Med tanke på befolkningsökningen, kommunens tillväxt-
mål, ett uppdämt bostadsbehov, behov av vårdbostäder samt att en viss lägenhetsreserv behövs för 
omflyttning bedömdes 2014 att det var rimligt att sätta ett mål för bostadsbyggandet på minst 250 
lägenheter/bostäder per år. Byggandet har dock varit fortsatt lågt under 2014-2015 vilket gjort att 
bostadsbristen ökat. Tillsammans med de samhällsförändringar som skett med bland annat ökad 
invandring, har bostadsbehovet ökat ytterligare. 

Det finns ett akut behov av minst 700 hyreslägenheter jämfört med det befintliga bostadsbe-
ståndet 2015-12-31. Mellan år 2016 och år 2021 behövs totalt mellan 2000 - 3000 nya bostäder. 
Omfattningen är beroende av flyktingmottagandet i kommunen.

Det låga bostadsbyggandet sedan mitten av 1990‑talet har gjort att vi på senare år fått bostadsbrist.
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Vilka bostäder behövs, och var?
Utifrån befolkningsutvecklingen, den demografiska hushållsutvecklingen och befintligt bostadsbe‑
stånd kan man dra följade övergripande slutsatser om bostadsbehovet år 2016 ‑ 2021:

• Bygg 1000 - 2000 nya hyresrätter, ett varierat utbud som täcker såväl efterfrågan på attraktiva 
lägen som behovet av bostäder för målgrupper som har svårt att få tag på en lämplig bostad. Även 
om nyproducerade lägenheter generellt är dyrare så bidrar ett tillskott av av hyreslägenheter av 
enklare modell till det totala utbudet.

• Bygg bostäder som är attraktiva för människor över 70 år. Lägenheter med god tillgänglighet och 
trygghetsbostäder behövs långsiktigt för den åldrande befolkningen.  Tillgänglighetsanpassning 
av befintligt bostadsbestånd behövs generellt i hela kommunen. Även om genomsnittshushållet 
är yngre i Sundsvalls tätort är det viktigt att koncentrera en del av nybyggnationen dit. Dels för 
att en stor andel av den totala befolkningen bor i tätorten, dels för att stimulera flyttkedjor som 
frigör småhus till barnfamiljer och äldre billiga lägenheter till ungdomar, nyanlända och andra 
som har svårt att konkurrera om lägenheterna i staden.

• Inom Sundsvalls tätort bör bostadsbyggandet anpassas till att komplettera det befintliga bostads-
beståndet. I flertalet områden innebär det att fler hyreslägenheter bör tillkomma. Ett undantag är 
t.ex. Nacksta där det snarare finns behov av småhus.

• Även de mindre tätorterna som har en befolkningstillväxt (Kovland, Matfors, Alnö-Vi) bör få 
en komplettering av utbudet av flerbostadshus. Gärna både hyres- och bostadsrätter med god 
tillgänglighet. Även om Njurunda tätort inte vuxit på senare år kommer fler lägenheter i flerbo-
stadshus behövas även här. Dels på grund av den åldrande befolkningen i omgivande landsbygd, 
dels på grund av ökad konkurrenskraft med ny väg E4 och tågstation.

• Generellt bör ny bostadsbebyggelse placeras med god tillgång till kollektivtrafik och service. 
Inte bara för att minska biltrafiken av miljöskäl - eftersom den ökande befolkningen består av 
en stor andel personer över 70 år, invandrare, studenter m.fl. som i högre grad är beroende av 
kollektivtrafik och närservice både av ekonomiska och sociala skäl.

• Tomter för småhusbyggande bör erbjudas i attraktiva lägen i tätorten. Behovet av småhus på 
landsbygden kommer i framtiden att täckas upp av det befintliga bostadsbeståndet då den åldrande 
befolkningen som idag bor i småhus i högre grad kommer att behöva andra typer av boenden.

• I serviceorterna kan flyktingmottagandet möjliggöra viss utbyggnad av nya hyresbostäder.

• Bygg bostäder för äldreomsorg, funktionsnedsatta och socialpsykiatrin i enlighet med aktuell 
behovsbedömning från socialtjänsten.

Ytor för ny bostadsbebyggelse finns markerade i plankartan för Översiktsplan Sundsvall 2021, se 
vidare på www.sundsvall.se/oversiktsplan2021.
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Handlingsplan                                         
för ett ökat bostadsbyggande

Detta bör vi tillsammans göra i Sundsvall!

Övergripande mål, utifrån läget 2015‑12‑31 i tillgängligt bostadsbestånd: Bygg 
2000 - 3000 bostäder mellan år 2016 och 2021, varav 700 hyresrätter snarast!

Delmål:

1. Bygg fler hyresrätter för olika målgrupper, i tätort och i serviceorter.

2. Prioritera bostadsbyggande vid planläggning och exploatering av mark.

3. Erbjud småhustomter i attraktiva lägen i tätorten.

4. Bygg bostäder som är attraktiva för människor över 70 år, med god tillgänglighet.

5. Bygg bostäder för vård och omsorg.

För att uppnå det övergripande målet bör kommunen generellt utveckla formerna för samverkan, 
information, marknadsföring, planläggning och uppföljning. Kommunstyrelsens ansvariga politiker 
bör få regelbunden information (minst en gång årligen) om bostadsbyggandet, bostadsmarknadens 
utveckling och därtill kopplad information. På följande sidor redovisas hur olika aktörer kan med-
verka till ett ökat bostadsbyggande.
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1. Bygg fler hyresrätter för olika målgrupper, i tätort och i 
serviceorter
Politiska beslut som redan gäller:

• Kommunen uppmuntrar externa bostadsaktörer att bygga i Sundsvall (KF 2016-03-29 §83)

• Ett ägardirektiv till Mitthem är att höja nivån på nyproduktion jämfört 2015 (KF 2016-03-29 §83)

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Aktivt verka för byggande av hyreslägenheter, både generellt och då kommunen säljer mark för 
bostadsbyggande.

• I samband med markanvisningar och exploateringsavtal överenskomma om att ett visst antal 
lägenheter ska avsättas för kommunens bostadssociala arbete.

Det här ska Mitthem ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Bygga hyresrätter som bidrar till ett utökat utbud för målgrupper som har svårt att konkurrera om 
bostadsrätter, äganderätter eller exklusiva hyresrätter.

• Bygga hyresbostäder i serviceorter. 

• Den totala utbyggnaden av hyresbostäder, inklusive den privata marknadens, bör uppgå till 1000 - 
2000 lägenheter (anpassat till befolkningsökningens omfattning) varav en stor andel tidigt under 
perioden.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• Bygga hyresrätter som bidrar till ett utökat utbud för målgrupper som har svårt att konkurrera om 
bostadsrätter, äganderätter eller exklusiva hyresrätter.

• Öka takten i utbyggnad av redan erhållna markanvisningar.

• Se över möjligheterna att bygga i serviceorter.
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2. Prioritera bostadsbyggande vid planläggning och 
exploatering av mark
Politiska beslut som redan gäller:
• Gällande översiktsplan möjliggör utbyggnad av ca 10000 bostäder. Detaljplanläggning av flera 

områden pågår.

• Planläggning av flerbostadshus prioriteras, liksom planer som ger stort antal bostäder i blandad 
bebyggelse (SBN 2016-01-20 §19).

• Avtalstiden för markanvisning minskas till 18 månader, för att öka exploateringstakten (SBN 
2016-01-20 §19).

• Priserna för mark för bostadsbyggande på landsbygden ska ses över och reduceras kraftigt          
(KF 2016-03-29 §83).

• Mark för tidsbegränsade bygglov för tillfälliga bostäder ska kartläggas (SBN 2016-01-20 §19).

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:
• Arbeta för en effektiv och målinriktad planläggningsprocess, och vid behov stärka upp resurser 

och kompetens inom detta område.

• Informera om de möjligheter till byggande, förtätning och stadsutveckling som översiktsplanen  
erbjuder, samt vilket bostadsbehov som befolkningsutvecklingen genererar.

• Fortsätt ordna bostadsmöten där bostadsmarknadens olika aktörer kan träffas och utbyta kunskap.

• Fortsätta arbeta målinriktat för att genomföra bostadsbyggandet på Norra och Södra kajen samt 
Inre hamnen.

• Detaljplanlägga de nya stadsdelarna Katrinehill och Klisshöjden.

• Planlägga för förtätning med ytterligare bostäder i Sundsvalls tätort och serviceorter.



                                  13

3. Erbjud småhustomter i attraktiva lägen i tätorten

Politiska beslut som redan gäller:

• Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att påbörja detaljplanläggning av Katrinehill och Kliss-
höjden, som inrymmer flera hundra nya småhus. Dessutom vissa mindre förtätningsplaner för 
kompletterande småhus i staden.

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Utgå från översiktsplanen ÖP2021 och genomföra de utredningar och samordningsinsatser som 
krävs inför planläggning för nya småhustomter.

• Göra en prioritering vid detaljplaneläggning så att ett lämpligt antal tomter kan erbjudas för varje 
år, i ett antal alternativa lägen för olika hushålls behov och önskemål.

• Föra en aktiv dialog med husfabrikanter m.fl. för att uppmuntra småhusbyggande.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• Initiera planläggning och småhusbyggande.

• Bidra med information till kommunen om olika områdens attraktionsvärde för olika målgrupper.
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4. Bygg bostäder som är attraktiva för människor över 70 
år, med god tillgänglighet
Politiska beslut som redan gäller:

• Kommunen ger driftsbidrag till trygghetsboenden. (KF 2014-03-31 §98).

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Sprida kunskap om hur stort behovet är av bostäder för äldre i olika kommundelar.

• Nyttja pensionärsråd, pensionärsföreningar etc. för att samla kunskap om äldres önskemål om 
bostädernas utformning, innehåll och läge.

• Utreda om ett utökat driftsbidrag till trygghetsboenden långsiktigt kan ge kommunala besparingar.

Det här ska Mitthem ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Bygga fler bostäder som passar för och uppskattas av äldre människor, exempelvis trygghetsbo-
enden, med fokus på serviceorterna.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• Bygga fler bostäder som passar för och uppskattas av äldre människor, både i staden och i service- 
orterna.

• Bygga trygghetsboenden.

• Samverka med varandra för att utveckla kunskap om bra byggande för äldre.
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5. Bygg bostäder för vård och omsorg

Politiska beslut som redan gäller:

• Totalt 173 nya äldreboendeplatser i tre olika stadsdelar i kommunen byggs ut (SN-2013-00265-
17 §113).

• Ett nytt gruppboende med sex platser byggs i Granloholm (SN-2013-00313-12 §139).

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Planera långsiktigt och samverka mellan förvaltningarna för att i tid möta upp det växande beho-
vet av boenden för socialförvaltningens målgrupper.

• Utöka antalet permanenta boenden för ensamkommande flyktingbarn i HVB-hem, och utöka 
antalet platser för placeringsformen stödboende.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• Bygga och erbjuda privata alternativ.

• Granska om vissa verksamhetslokaler är lämpliga att omvandlas till boenden, exempelvis för 
asylboenden.

Sweco Architects 2014
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Handlingsplan                                        
för befintligt bostadsbestånd

Detta bör vi tillsammans göra i Sundsvall!

Övergripande mål: Alla befintliga bostäder ska på ett bra sätt tillgodose 
bostadsbehovet för någon! Underlätta för medborgarna att hitta rätt bostad.

Delmål:

1. Tillgänglighetsanpassa en stor andel av befintligt bostadsbestånd.

2. Ett tillräckligt antal lägenheter ska finnas tillgängliga för socialtjänstens och 
integrationsverksamhetens särskilda behov.

3. Omvandla fler bostäder till bostadsmarknadens behov.

4. Det ska vara lätt att ta reda på hur man får tag på önskad bostad.

5. Stimulera rörlighet på bostadsmarknaden.

För att uppnå det övergripande målet bör kommunen generellt utveckla formerna för samverkan och 
information. Kommunstyrelsens ansvariga politiker bör få regelbunden information (minst en gång 
årligen) om hur bostadsbeståndet tillgodoser bostadsmarknadens behov. På följande sidor redovisas 
hur olika aktörer kan medverka till att utveckla det befintliga bostadsbeståndet.
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1. Tillgänglighetsanpassa en stor andel av befintligt 
bostadsbestånd
Politiska beslut som redan gäller:

• (inga aktuella beslut)

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Genomföra en övergripande tillgänglighetsinventering inom flerbostadshusbeståndet och åskåd-
liggöra resultatet t.ex. i en webbkarta.

• Informera bostadsföretag om vilken tillgänglighetsanpassning som är lämplig.

• Bevaka om nya möjligheter till statliga bidrag ges under kommande år, gällande ombyggnationer 
för ökad tillgänglighet.

Det här ska Mitthem ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Göra prioriteringar vid långsiktig planering av renoveringsinsatser som leder till att det finns en  
rimlig andel bostäder med god tillgänglighet inom varje stadsdel/kommundel där Mitthem äger 
bostäder.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• Satsa på att tillgänglighetsanpassa befintliga flerbostadshus och därigenom göra dem konkurrens-
kraftiga för exempelvis den allt större gruppen äldrehushåll som ännu bor kvar i småhus.
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2. Ett tillräckligt antal lägenheter ska finnas tillgängliga 
för socialtjänstens och integrationsverksamhetens 
särskilda behov
Politiska beslut som redan gäller:

• Kommunfullmäktige har beslutat om ett ägardirektiv att Mitthem ska avsätta 100 lägenheter per 
år för kommunens egna behov (KF 2016-01-25 §7).

• Kommunala hyresgarantier har införts, så att fler klarar att teckna ”vanliga” hyreskontrakt (KF 
2014-06-23 §181).

• Service- och teknikförvaltningen ska säkerställa att de kommunala verksamheternas bostadsbe-
hov uppfylls. De ska också ansvara för att hyreskontakt och bostadsrätter fördelas mellan de 
kommunala verksamheterna, i enlighet med kriterier som koncernstaben ska ta fram. En bostads-
social arbetsgrupp bildas. (KF 2016-03-29 §83)

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Vidareutveckla samverkan kring boenden mellan olika förvaltningar, samt med Mitthem och 
övriga aktörer. Synliggöra problemen och ta helhetsansvar så att människors akuta bostadsären-
den inte ”faller mellan stolarna”, och så att befintliga bostäder kan utnyttjas optimalt.

• Arbeta med förebyggande verksamhet så att fler kan hålla sig inom den ordinarie bostadsmark-
naden.

Det här ska Mitthem ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Tillhandahålla de 100 lägenheterna årligen enligt ovan med lämplig fördelning över året.

• I samverkan med kommunen arbeta med förebyggande verksamhet så att fler kan hålla sig inom 
den ordinarie bostadsmarknaden.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• I förhållande till respektive marknadsandel bistå med ett tillräckligt antal lämpliga lägenheter för 
socialtjänstens och integrationsverksamhetens särskilda behov.
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3. Omvandla fler bostäder till bostadsmarknadens behov

Politiska beslut som redan gäller:

• Kommunstyrelsen och SKIFU ska se över om kommunen har lokaler som kan byggas om till 
bostäder (KF 2016-03-29 §83).

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Sprida information om befolkningsprognoser, hushållsutveckling och känd efterfrågan.

Det här ska Mitthem  ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Gradvis utveckla bostadsbeståndet för att säkerställa en fortsatt attraktivitet.

• Anpassa delar av lägenhetsbeståndet så att de är mer flexibla för en bostadsmarknad med varie-
rande hushållssammansättning. Exempelvis så att en lägenhet fungerar bra antingen för studen-
ter, ungdomar eller ensamhushåll.

• Överväga omvandling av vissa plusboenden till trygghetsboenden eller andra efterfrågade boen-
deformer.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• Gradvis utveckla bostadsbeståndet för att säkerställa en fortsatt attraktivitet.

• Omvandla lämpliga enbostadshus på landsbygden till flerbostadshus med god tillgänglighet, ex-
empelvis i form av trygghetsboenden.

Byggbiten 2014
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4. Det ska vara lätt att ta reda på hur man får tag på 
önskad bostad
Politiska beslut som redan gäller:

• Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att inrätta en gemensam bostadskö för alla bostadsbo-
lag i Sundsvall (KF 2016-03-29 §83).

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Kommunen har anställt en inflyttningslots som bl.a. ska underlätta arbetsinflyttning.

• Vidareutveckla information på internet och verka för att den samordnas mellan olika bostadsföre-
tag. Samverka även med de grannkommuner som ingår i den lokala bostadsmarknaden. 

• Se till att information om bostäder, bostadsköer etc. är lättläst och finns på flera språk. Det bör 
också finnas tydlig information om var man ska vända sig om man inte kan uppfylla grundläg-
gande krav för att få en egen bostad, men ändå är i behov av en.

• Säkerställa hur bostadsgarantin för studenter kan upprätthållas, utan att bostäder står tomma i 
onödan under delar av året.

Det här ska Mitthem  ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Arbeta med ständiga förbättringar gällande information och kundbemötande.

• Underlätta för de som fått ett jobb i kommunen, så att de snabbt kan få tag på en bostad om de 
inte har någon.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• Arbeta med ständiga förbättringar gällande information och kundbemötande.

• Bidra med underlag och synpunkter till utredning om en gemensam bostadskö.

• Underlätta för de som fått ett jobb i kommunen, så att de snabbt kan få tag på en bostad om de 
inte har någon.
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5. Stimulera rörlighet på bostadsmarknaden
Politiska beslut som redan gäller:

• (Här är det främst politiska beslut på statlig nivå som som kan stimulera rörligheten. Många 
förslag diskuteras under 2016.)

Det här ska kommunen ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Aktivt informera om möjligheter på den lokala bostadsmarknaden, i samverkan med andra bo-
stadsaktörer.

Det här ska Mitthem  ytterligare prioritera under 2016 - 2021:

• Aktivt informera om möjligheter på den lokala bostadsmarknaden, i samverkan med andra bo-
stadsaktörer.

• Särskilda insatser riktade mot gruppen äldre, som i större utsträckning bör vilja flytta från småhus 
till andra boenden och därmed frigöra befintliga bostäder som lämpar sig för barnfamiljer.

Det här kan bostadsmarknadens övriga aktörer göra:

• Aktivt informera om möjligheter på den lokala bostadsmarknaden, i samverkan med andra bo-
stadsaktörer.
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Samråd och förankring

Bostadsmarknadens aktörer
Inför sammanställningen av denna handlingsplan har information samlats in från bostadsbolag, mäklare, 
banker, hyresgästföreningen, Mitthem, socialtjänsten, integrationsverksamheten, stadsbyggnadskontoret 
m.fl.

Sundsvalls kommun ordnar regelbundna bostadsmöten där de olika aktörerna ges möjlighet att utbyta kun-
skap och idéer. I det forumet har dialog förts även om detta bostadspolitiska program, både under 2014 och 
vid revideringen år 2016.

Länsstyrelsen och grannkommunerna
Länsstyrelsen i Västernorrlands län arbetar bland annat med att ge stöd åt kommunerna i bostadsförsörjnings-
frågor. De sammanställer också rapporter om bostadsmarknaden utifrån den årliga bostadsmarknadsenkä-
ten. Under 2016 har ett nätverk för bostadsförsörjning bildats med Västernorrlands kommuner. Förslagen 
i den första versionen av det bostadspolitiska programmet har diskuterats vid ett särskilt samrådsmöte den 
28  april 2014. Länsstyrelsen var generellt positiva till kommunens arbete med bostadsförsörjningen. De 
framhöll vikten av att arbeta målmedvetet med bostadsförsörjningen för särskilt utsatta grupper i samhället. 
Fortsatt dialog har förts med länsstyrelsen i samband med omarbetningen under 2016.

Av grannkommunerna är det främst Timrå som till vissa delar har en gemensam bostadsmarknad med 
Sundsvall. Grannkommunerna har kontaktats och erbjudits möjlighet att bidra med idéer och kunskap till 
Sundsvalls bostadsförsörjningsarbete. Dialog förs också inom ramen för det nystartade bostadsförsörj-
ningsnätverket.

Kommunfullmäktige
Det är Sundsvalls kommunfullmäktige som ska besluta om att anta riktlinjer för bostadsförsörjningen in-
klusive denna handlingsplan. Riktlinjerna ska aktualiseras varje mandatperiod. Den första versionen av  
det bostadspolitiska programmet (som ersatts av denna handlingsplan för bostadsförsörjning) antogs av 
kommunfullmäktige 2014-06-23. Redan 2016 beslutade kommunfullmäktige att programmet behövde 
revideras, på grund av förändringar på bostadsmarknaden. Dialog om lämpliga revideringar har förts med 
berörda kommunala förvaltningar och bolag. Denna ”Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning 2016 
- 2021” antogs av kommunfullmäktige 2016-06-27.



Sundsvalls handlingsplan för bostadsförsörjning är ett kom-
plement till de riktlinjer för bostadsförsörjning som redovisas 
i den kommunövergripande översiktsplanen (Översiktsplan 
Sundsvall 2021, sidan 20).

Fakta och bakgrundsmaterial finns i ett dokument med pla-
neringsförutsättningar ”Boendet” (2014) samt i ett PM om 
förändrat bostadsbehov (2016). Planeringsförutsättningarna 
utgör underlag både för Sundsvalls handlingsplan för bostads-
försörjning, kommunens översiktsplaner och annan fysisk 
planering.

Denna handlingsplan tillsammans med översiktsplanens rikt-
linjer och planeringsförutsättningarna tillgodoser sammanta-
get lagstiftningen om kommunens bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383).

Tillsammans med marknadens aktörer ska vi verka 
för att fler bostäder byggs i Sundsvall - attraktiva 
bostäder för människor med olika behov!


