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Bemötande av remissyttranden 
Många instanser har valt att svara på remissen och det är glädjande att boendefrågor-
na engagerar brett i samhället. Skövde kommun tackar för samtliga inkomna syn-
punkter. 
 
Inkomna yttranden och bemötandet av dessa 
Samtliga 40 inkomna remissyttrandena redovisas sist i dokumentet. Skrivelserna är 
redovisade i sin helhet. Synpunkterna har behandlats och bemötandet redovisas ned-
an under ett antal temarubriker.  
 
Sammantaget sänder aktörerna genom sina yttranden en tydlig signal att programmet 
och Skövde kommuns tillväxtambitioner är en välkommen och nödvändig satsning.  
 
Länsstyrelsen, som har en särskild rådgivande och granskande roll i bostadsplane-
ringen, har i sitt yttrande beskrivit programmet som ”ambitiöst och välgjort”. De 
välkomnar uppdelningen i de två perspektiven välfärd och tillväxt och lyfter fram att 
Skövde kommun över tid arbetat aktivt med översiktsplanering och planberedskap. 
Man lyfter särskilt vikten av regional samverkan i boendeplanering, tydliga spelreg-
ler och god dialog med marknadens aktörer samt hanteringen av särskilt utsatta 
grupper. 
 
Kort sammanfattning av större ändringar 
 
 Framförda synpunkter har resulterat i ett flertal förtydliganden i programmets 

inledande delar och i de beskrivande texterna som hör till de olika målen.  
 

 Mål och riktlinjer kvarstår i allt väsentligt med vissa mindre justeringar för att 
förtydliga ursprungligt syfte eller ändamål. 
 

 Programmets giltighetstid och revidering har förtydligats både på programmets 
framsida och i inledningen på s. 2, 3 och 8. Del 1 Bostadspolitiska mål och rikt-
linjer ska fungera över lång tid med bäring på Vision Skövde 2025. De revideras 
en gång per mandatperiod av Kommunfullmäktige. Del 2 Åtgärdsplan och Del 3 
Bostadsmarknadsanalys gäller för de närmast kommande åren. De revideras 
vartannat år av Kommunstyrelsen.  
 

 Kultur, i dess olika former, har betydelse för att skapa attraktiva boendemiljöer, 
detta har förtydligats i inledningstexterna till mål 1 och mål 12. 
 

 Särskilt boende som är biståndsbedömt behandlas inte specifikt i programmet. 
Ett nytt stycke har lagts till i den inledande delen på s. 8 som förtydligar detta 
under rubriken ”Avgränsning och kommande arbete”. 
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 Tillåtande inställning till bygglov på landsbygden har på s. 29 ändrats till ”posi-
tiv inställning till kompletterande bostadsbyggnation utanför detaljplanelagt om-
råde på landsbygden.” 
 

 Konkreta förslag på insatser kopplade till de olika målen och riktlinjerna är van-
ligt förekommande i remissyttrandena. Många av dessa förslag och synpunkter 
är bra och tas med i det vidare arbetet med programmets åtgärdsplan. Den beslu-
tas under hösten 2012 av Kommunstyrelsen, efter att programmet fastställts av 
Fullmäktige, och innehåller konkreta åtgärder som ska genomföras de närmaste 
åren 2013-2015.  
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Bemötande av synpunkter 

Samtliga synpunkter har beretts. Nedan redovisas kommentarer och förslag på änd-
ringar för de synpunkter som har direkt bäring på programmets innehåll. Andra syn-
punkter har noterats och finns med i det fortsatta arbetet. 
 
Programmets giltighetstid 
Synpunkter angående programmets giltighetstid har framförs av Miljönämnden och 
Miljöpartiet som menar att tidsperspektivet 2012-2015 som står angivet på pro-
grammets framsida, är för kort med hänsyn till programmets innehåll och bostadsfrå-
gor i allmänhet.  

Bemötande: De bostadspolitiska målen och riktlinjerna är avsedda att 
gälla för en längre tid bland annat med hänsyn till Visions Skövde 2025 och Skövde 
kommuns översiktplan ÖP2025. Årtalet 2012-2015 tas bort i rubriken på program-
mets framsida och förtydligande görs i texten på s 3.  
Efter att programmet är antaget av kommunfullmäktige kommer en åtgärdsplan att 
beslutas av kommunstyrelsen. Denna specificerar utvecklingsinsatser som ska 
genomföras i det korta perspektivet 2013-2015. Till åtgärdsplanen hör också en ut-
byggnadsordning och tillhörande kartor som visar var ny bostadsproduktion kommer 
att ske på kort och lång sikt med bäring på Skövde kommuns nyligen antagna över-
siktsplan ÖP2025.  
 
Kommunens ansvar och redskap 
Synpunkter gällande kommunens allmännyttiga bostadsbolag, AB Skövdebostäder, 
och dess roll framförs av Näringslivsforum, Fastighetsägarna, Tekniska nämnden, 
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Värings Intresseförening. Synpunkterna 
gäller bl a prioritering av unga i bostadskön, nyproduktionshyror, marknadsandel, 
försäljning, boende på landsbygden och socialt ansvarstagande. 

Bemötande: Det boendestrategiska programmet anger mål för Skövde 
och Skövde kommun som helhet. Vilka parter som har olika ansvarsområden och 
uppgifter i genomförande och uppfyllande av målen presenteras i andra styrdoku-
ment. Däribland i programmets åtgärdsplan som utarbetas efter fastställandet, i de 
kommunala förvaltningarnas verksamhetsplaner samt i de kommunala bolagens 
ägardirektiv och affärsplaner. Synpunkterna har därför förts vidare till AB Skövde-
bostäder och Skövde Stadshus AB, Skövde kommuns koncernbolag. Skövde Stads-
hus AB har under våren 2012 utarbetat nya ägardirektiv för AB Skövdebostäder. 
Ägardirektiven planeras att antas av kommunfullmäktige under 2012. 
 
AB Skövdebostäder framför som synpunkt att texten som berör lagen om allmännyt-
tiga kommunala bostadsbolag bör förtydligas på ett par punkter.  

Bemötande: Justeringar har gjorts i texten på s 7 avseende lagens rätta 
namn samt med justeringen att självkostnadsprincipen tidigare var indirekt följd av 
utdelningsbegränsningen som gällde enligt tidigare lagstiftning. Kommunen delar 
inte bolagets uppfattning gällande beskrivningen av regeringens syfte med den nya 
lagen, därför görs inte vidare ändringar i texten. Kommunen bygger sin bedömning 
på regeringens beskrivning i proposition 2009/10:185 ”Allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler” där följande anges som 
skälen för regeringens bedömning i kapitel 5 ”Behovet av en reform”: Regeln om utdel-
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ningsbegränsning i allbolagen fungerar som en indirekt självkostnadsprincip (prop. 2001/02:58 s. 
20). Regeln medför att lägre avkastningskrav kan ställas på allmännyttiga bostadsföretag än bostads-
företag som inte är allmännyttiga. Sådant avstående från marknadsmässig avkastning skulle kunna 
innebära att de aktuella företagen får en ekonomisk fördel i förhållande till andra bostadsföretag. 
Eftersom det stora flertalet allmännyttiga bostadsföretag ägs av kommuner skulle det kunna innebära 
en form av statsstöd.” 
 
Tekniska nämnden påtalar att kommunen, förutom de beskrivna redskapen på s 7, 
också kan använda det egna behovet av lägenheter/verkamhetslokaler för kommunal 
verksamhet som ett redskap i kombination med markförsäljning i syfte att få bygg- 
och fastighetsaktörer att vilja bygga.  

Bemötande: Synpunkten berör en viktig aspekt som har bäring i ett 
brett samhällsbyggnadsperspektiv. Kommunen tar med synpunkten i det vidare arbe-
tet. Se även justering på s. 7 enligt nedan synpunkt. 
 
Skolnämnden anser att behovet av lokaler för förskole- och skolverksamhet bör 
nämnas under avsnittet om mark- och exploateringsavtal.  

Bemötande: Justering har gjorts i texten på s.7 där ”behov av lokaler för 
kommunala verksamheter” läggs till i uppräkningen av exempel på sådant som 
kommunen kan ta upp i mark- och exploateringsavtal. Planering för de kommunala 
behoven av verksamhetslokaler finns även berörd i riktlinjerna under mål 10 ”God 
mark- och planberedskap”. 

 
Moderata samlingspartiet och AB Skövdebostäder önskar att det förtydligas att det 
allmännyttiga bostadsbolaget, likt marknaden i stort, enbart kan bygga nya bostäder 
när efterfråga finns.  
 Bemötande: Texten har justerats på s. 7, sista stycket.  
 
Programmets genomförande och uppföljning 
Länsstyrelsen betonar vikten av en god organisation för ledning, genomförande och 
uppföljning och anser att inrättandet av en boendestrategisk grupp borgar för ett ge-
nomförande av programmet. Moderata samlingspartiet betonar att programmets revi-
dering bör harmoniera med mandatperioderna och AB Skövdebostäder lämnar som 
synpunkt att de helst ser revideringen i början av varje mandatperiod för att harmoni-
era med deras affärsplanering.      
 Bemötande: Förtydliganden och viss ändring har gjorts i kapitlet om 
ledning, genomförande och uppföljning på s. 8. Det har bl. a. förtydligats att pro-
grammet består av tre delar. Intervall för revidering ligger fast enligt remissförslaget: 
Del1 Bostadspolitiska mål och riktlinjer revideras en gång per mandatperiod med 
beslut i Kommunfullmäktige. Del 2 Åtgärdsplan samt Del 3 Bostadsmarknadsanalys 
revideras vartannat år med beslut i Kommunstyrelsen.  
Ändring har gjorts avseende intervall för uppföljning till Kommunstyrelsen som får 
rapportering en gång per år istället för tidigare föreslagna två gånger per år. 
 
Beskrivningen av Skövdes bostadsmarknad 
Försvarsmakten i Skövde lämnar som synpunkt att soldaternas bostadsbehov bör 
nämnas i beskrivningen av utmaningar på sid 10 under punkten som berör grupper 
med lägre betalningsförmåga. Även Utbildningsnämnden lyfter soldaterna och påta-
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lar att det är en grupp som kommer stå för en stor inflyttning de kommande åren var-
på de bör nämnas i programmet.  

Bemötande: Försvarsmakten i Skövde är en av de stora arbetsgivarna i 
Skövde kommun och dess positiva, planerade tillväxt är väl känd hos kommunen 
genom löpande dialog. Även information om andra stora arbetsgivares planerade 
utveckling finns med i kommunens planeringsunderlag. Ett tillägg görs på s. 10 un-
der ”Möjligheter” för att belysa detta. Även på s. 11 lyfts soldater som ett specifikt 
exempel på en viktig grupp med stort behov av små, billiga hyreslägenheter i Skövde 
tätort. Den grupp som avses under ”Utmaningar”, punkt tre, är individer som har en 
mycket låg eller helt saknar egen betalningsförmåga.   
 
AB Skövdebostäder lämnar som synpunkt att deras syn på behov och efterfrågan i 
vissa fall skiljer sig från redogörelsen i programmet.  

Bemötande: Det är kommunens samlade bedömning att analysen vilar 
på goda grunder. Ingen ändring görs. 
 
Övergripande gällande mål och riktlinjer 
Miljönämnden, Miljöpartiet, Högskolan i Skövde och CH Arkitekter efterfrågar fler 
mätbara mål i programmet. Miljöpartiet och CH Arkitekter efterlyser också en redo-
visning av planerad nybyggnation för de närmaste åren 2012-2015. 

Bemötande: Programmets bostadspolitiska mål och riktlinjer är formu-
lerade på ett övergripande sätt för att kunna gälla över lång tid med koppling mot 
Vision Skövde 2025. De övergripande målen konkretiseras efter programmets anta-
gande, dels i en åtgärdsplan för utvecklingsinsatser som kopplas till programmet, och 
dels i de kommunala förvaltningarnas och bolagens ordinarie verksamhetsplaner. 
Åtgärdsplanen specificerar utvecklingsinsatser för 2013-2015 och kommer beslutas 
av kommunstyrelsen under hösten 2012. Till åtgärdsplanen hör också en utbygg-
nadsordning och tillhörande kartor som visar var ny bostadsproduktion kommer att 
ske på kort och lång sikt med bäring på Skövde kommuns nyligen antagna översikts-
plan, ÖP2025. Kommunen är medveten om behovet av att göra de långsiktiga målen 
uppföljningsbara och föreslår därför en insats i åtgärdsplanen som berör just framta-
gande av nyckeltal och indikatorer för programmets målområden som underlättar 
uppföljning och styrning. 
 
Byggnadsnämnden (1), Vänsterpartiet (2) och CH Arkitekter (3) framför förslag till 
ändringar av de övergripande målen på sid 13: 1) I den andra punkten önskar Bygg-
nadsnämnden att ”hela Skövde kommun” kompletteras med tillägget ”inklusive små-
tätorter och landsbygd.”. 2) CH Arkitekter menar att Skövdes tillväxt i större ut-
sträckning bör ske genom förtätning av staden för att skapa ”stadsliv och puls”, vil-
ket man anser vara två centrala begrepp för Skövdes attraktivitet och tillväxt som bör 
läggas till i programmet. 3) I den fjärde punkten anser Vänsterpartiet att målet bör 
vara att ”bygga 300 hyresrätter per år utöver det byggande av andra upplåtelseformer 
som sker kontinuerligt.” 
 Bemötande: 1) Kommunen anser inte att formuleringen ”hela Skövde 
kommun” behöver förtydligas ytterligare avseende småtätorter och landsbygd. Ingen 
ändring görs. 2) Kommunen delar CH Arkitekters synpunkt om att det är viktigt att 
förtäta staden. Ingen ändring görs dock i formuleringen av målen. Istället synliggörs 
detta bl a i översiktsplanen ÖP2025 som redovisar mark för nya bostäder, vilken hu-
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vudsakligen är planerad inom Skövde tätort. Därtill kommer en fördjupning av över-
siktsplanen göras avseende centrala delen av Skövde där bl a lägen för nya bostäder, 
verksamheter och infrastruktur kommer analyseras och föreslås. Vidare ligger 30 
mkr planerade för stadskärneutveckling i investeringsbudgeten för 2015. 3) Nytill-
skottet av hyresrätter är viktigt för Skövdes bostadsmarknad, men kommunen anser 
att blandningen mellan olika upplåtelseformer är viktig för människors valfrihet och 
för tillväxten. Därför ändras inte det övergripande målet till att enkom fokusera på 
hyresrätter.  
 
Miljöpartiet lämnar som synpunkter att kommunen ska undvika bygga på produktiv 
åkermark, tillåta nya åretruntbostäder vid Simsjön samt att kommunen ska kunna ”få 
sälja mark till rabatterat pris för att kunna tillskapa lägenheter med billigare hyra.”  
 Bemötande: Var kommunen planerar mark för nya bostadsområden och 
avväganden i samband med detta redogörs i översiktsplanen. Frågan om stimulansåt-
gärder genom prissättning vid försäljning av kommunal mark har inte behandlats i 
det boendestrategiska programmet men noteras inför det fortsatta arbetet. Det bör 
behandlas i framtagande av en markanvisningspolicy för Skövde kommun, något 
som finns med som åtgärd i den kommande åtgärdsplanen för 2013-2015. 
 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF, efterfrågar en definition av ”attraktiva boendemil-
jöer” samt efterlyser någon form av verktyg, t ex upprepade enkäter, för att belysa 
kommuninvånarnas uppfattning om planerade boendemiljöer.  
 Bemötande: Uttrycket ”attraktiva boendemiljöer” används och behöver 
kunna få användas i flera olika sammanhang. Det kan, som SPF belyser, betyda olika 
saker för olika människor. Delvis kan begreppet ses som ett samlingsuttryck för vik-
ten av hög nöjdhet hos de boende eller framtida boende i ett område. Delvis beskri-
ver det vissa attraktionsvärden som många tycker ligger i begreppet, detta beskrivs i 
text på sid 27. Förslag på verktyg för att belysa kommuninvånarnas uppfattningar om 
planerade boendemiljöer tas med som synpunkt i det kommande arbetet med åt-
gärdsplan. 
 
Trygga och hälsosamma boendemiljöer 
Länsstyrelsen pekar på att det finns stora utmaningar kopplade till upprustning av 
befintliga, äldre bostadsområden särskilt ur tillgänglighetssynpunkt. 

Bemötande: Kommunen tar med synpunkten i det vidare arbetet med 
åtgärdsplanen samt som ett ingångsvärde att bevaka i nästa bostadsmarknadsanalys 
för Skövde kommun. 
 
Miljönämnden anser att målet bör kopplas tydligare till det nationella miljökvali-
tetsmålet God bebyggd miljö och efterlyser konkreta mål för att minska antalet bo-
städer som överskrider riktvärdena för trafikbuller utomhus. 
 Bemötande: Riktlinjer avseende buller hanteras i Skövde kommuns 
översiktsplan, ÖP2025. Övriga nationella mål, lagkrav i enlighet med PBL och olika 
myndigheters riktlinjer hanteras i ordinarie detaljplanearbete. 
 
Kristdemokraterna, Kulturnämnden, Utbildningsnämnden och Fritidsnämnden anser 
att följande bör synliggöras i text om hälsofrämjande och stimulerande boendemiljö-
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er: det goda kulturlivet, konstnärlig gestaltning i olika former, mötesplatser och möj-
ligheter till friskvårds- och spontanidrottsaktiviteter.  
 Bemötande: Alla dessa delar är viktiga inslag och goda exempel på hur 
stimulerande boendemiljöer kan skapas. Därmed anser kommunen att de inryms i 
målet. Justering görs dock i inledningstexten sid 15 för att synliggöra perspektiven.  
 
Rådet för Funktionshinderfrågor föreslår att en checklista för planerare och byggher-
rar tas fram som säkerställer att Skövdes boendemiljöer blir tillgängliga.  
 Bemötande: Utarbetandet av en checklista för planerare och byggherrar 
för att säkerställa de perspektiv som nämns i mål 1finns med som en planerad åtgärd 
i den kommande åtgärdsplanen.  
 
Byggnadsnämnden lämnar som synpunkt att kommunen bör analysera och ta samla-
de grepp kring utvecklingen av de större stadsdelarna, i första hand stadsdelen Ryd.  

Bemötande: Kommunen delar nämndens syn på att fördjupande stads-
delsanalyser kan vara ett bra arbetssätt och tar med synpunkten i det fortsatta arbetet 
med åtgärdsplanen. Beträffande Ryd har kommundirektören i uppdrag att utforma ett 
projekt med fokus på positiv utveckling i Ryd. 
 
Hållbar utveckling  
Fastighetsägarna och Näringslivsforum framför som synpunkt att det skulle vara  
olämpligt om kommunen ställer högre miljökrav än vad som gäller i nationella be-
stämmelser eller på EU-nivå och att lokala bestämmelser kan bli ett hinder för bygg-
nation samt kostnadsdrivande. 

Bemötande: Kommunen har att följa de krav och mål som finns i den 
av Kommunfullmäktige nyligen fastställda Energi- och klimatplanen för Skövde 
kommun, vilken i allt väsentligt följer den nationella kravnivån.  
 
Miljönämnden anser att målen bör förtydligas och kopplas till miljökvalitetsnormer 
för luft, vatten, kretsloppstänkande, etc. 
 Bemötande: Förtydliganden av målen finns i Skövde kommuns Energi- 
och klimatplan dit det Boendestrategiska programmet hänvisar läsaren. Beträffande 
övriga nationella normer, mål och lagkrav så hanteras dessa i kommunens ordinarie, 
löpande detaljplanearbete. 
 
Vänsterpartiet föreslår att ”kommunen avsätter ett område för innovativt byggande 
av hyresrätter där möjligheten att bygga billigare och energieffektivt prövas.”  
 Bemötande: Möjligheten att ställa högre energi/miljökrav på ett speci-
fikt utpekat område eller projekt finns med som en åtgärd i Skövde kommuns Energi- 
och klimatplan, åtgärd G3d. 
 
Kommunikationer och infrastruktur 
Skara kommun vill att ordet förstärkning ändras till kapacitetshöjning i målet som 
berör regionala stråket väg 49. 

Bemötande: Justering görs i enlighet med synpunkten. 
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Fastighetsägarna är positiva till att kommunen äger egen IT-infrastruktur men vänder 
sig mot att kommunen använder ett företag som Open.Net. Istället borde kommunen 
ha en egen organisation, menar man.  
 Bemötande: Synpunkten förs vidare till Tekniska nämnden som ansva-
rar för frågan.  
 
Västtrafik framhåller vikten av att tidigt skapa förutsättningar för attraktiv kollektiv-
trafik i strategiskt samhällsplanering och ser gärna att ex bussgator tas med i plane-
ringen för början och att en kortare restid för kollektivtrafik prioriteras framför restid 
för bil. 

Bemötande: Kommunen delar Västtrafiks synpunkter. Mål och åtgärder 
för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen finns i ”Trafik i 
Skövde”, Skövde kommuns trafikstrategi, fastställd av Fullmäktige 2011-11-30.  
 
Skaraborgs Sjukhus lämnar som synpunkt att en väl fungerande infrastruktur är en 
förutsättning för att skapa en attraktiv arbetsplats och kommun. De betonar att pend-
lingsmöjligheterna har stor betydelse för deras möjlighet att rekrytera personal, pend-
lingsmöjligheter såväl inom kommunen som till/från kommunen. 
 Bemötande: Synpunkten tas med i det vidare arbetet och förs även vida-
re till Skövde kommuns kollektivtrafikberedning och till Västtrafik.  
 
Ungas möjlighet till eget boende 
AB Skövdebostäder redogör för statistik om antalet unga vuxna i olika åldrar i Sköv-
de och lämnar som synpunkt att riktlinjen ”…värna nytillskottet av små, kostnadsef-
fektiva lägenheter” är dåligt underbyggd. Det framgår inte av bolagets yttrande om 
de anser att riktlinjen bör kvarstå, utgå eller på något sätt ändras. 

Bemötande: Kommunen uppmärksammar i inledningstexten s. 19 det 
faktum att Skövde befinner sig i en topp med många fler unga vuxna åren 2011-2015 
än åren innan och efter. Mot den bakgrunden och i kombination med lågt bostads-
byggande under de senaste åren anser kommunen att det är rimligt att anta att de 
ungas bostadssituation i Skövde är extra ansträngd. Kommunen är medveten om att 
nybyggda små lägenheter genererar en relativt hög månadshyra på kort sikt. På lång 
sikt blir dock dagens nya lägenheter de äldre, billiga lägenheter som många unga 
efterfrågar. Syftet med denna riktlinje är således att värna det långsiktiga utbudet av 
bostäder i olika storlekar. Särskilt viktigt kan utbudet av små lägenheter anses vara 
då Skövde har som ambition att vara en attraktiv stad för unga och studenter.  
 
Vänsterpartiet lämnar som synpunkt att situationen för unga vuxna och studenter som 
vill hyra sin första bostads måste ses över särskilt. 
 Bemötande: Kommunen delar synpunkten och har med en fördjupad 
analys och uppföljning av de ungas boendesituation som föreslagen åtgärd i kom-
mande åtgärdsplan. 
 
Varierat boende för äldre 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF, betonar att det är viktigt för den äldre befolkning-
en med närhet till naturen och goda promenadvägar. Man lämnar också synpunkten 
att planering av demensboende särskilt bör göras med närhet till naturupplevelser så 
att detta kan bli en naturlig del av den dagliga vården.   
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 Bemötande: Kommunen delar SPF:s synpunkt och tar med den i det 
vidare arbetet med planering av mark för olika former av boende för äldre. 
 
Näringslivsforum påtalar att det krävs tydliga spelregler för vad som gäller när 
kommunen vill upphandla eller förhyra boenden för äldre, t ex trygghetsbostäder. 
 Bemötande: Synpunkten tas med i det fortsatta arbetet. Den kan be-
handlas i framtagandet av en markanvisningspolicy för Skövde kommun, som finns 
med som föreslagen åtgärd i den kommande åtgärdsplanen. Synpunkten lämnas även 
vidare till Omvårdnadsförvaltningen. 
 
Ansvarstagande för utsatta grupper  
Omvårdnadsnämnden lämnar som synpunkt att inledningstexten på sid 21 gällande 
ansvarstagande för utsatta grupper bör kompletteras med text gällande Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).   
 Bemötande: Målen behandlar ansvarstagande för utsatta grupper som 
söker egen bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Som står angivet i inled-
ningstexten hanteras särskilt boende, som tilldelas genom biståndsbeslut, i särskild 
ordning av Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Därmed hanteras detta inte i 
det boendestrategiska programmet. Således görs ingen ändring i texten på s. 21 men 
ett förtydligande görs i programmets inledande kapitel under en ny rubrik ”Avgräns-
ningar och kommande arbete”.  
 
Länsstyrelsen efterfrågar kommunens syn på situationen för nyanlända flyktingar 
samt hemlösa och undrar varför deras situation inte lyfts explicit. 

Bemötande: Kommunen har valt att belysa olika utsatta grupper som en 
helhet snarare än delar. Nyanlända flyktingar och hemlösa är två grupper som ingår i 
det som i programmet omnämns ”särskilt utsatta grupper”. Deras behov beaktas 
inom avsnittet och beskrivs mer specifikt i separat bilaga till Bostadsmarknadsanaly-
sen som ligger till underlag för programmet.  
 
Fastighetsägarna, AB Skövdebostäder och Näringslivsforum påtalar att samtliga bo-
stadsaktörer har ett ansvar för att samverka med kommunen i ansvarstagandet av 
bostäder för utsatta grupper. De betonar dock att ett sådant samarbete förutsätter att 
kommunen först förbättrar sina rutiner och regler för hanteringen av dessa ärenden. 
 Bemötande: Synpunkterna tas med i arbetet med åtgärdsplanen där tre 
insatser finns föreslagna; 1) översyn och utveckling av rutinerna för hanteringen av 
bostäder inom Socialförvaltningen och Omvårdnadsförvaltningen 2) genomförande 
av årliga boendesociala dialoger med bostadsmarknadens aktörer 3) upprättande av 
boendesociala avtal mellan kommunen och bostadsförvaltare. Synpunkten förs också 
vidare till Socialförvaltningen och Omvårdnadsförvaltningen. 
 
Förmedling av bostäder  
Moderata samlingspartiet, Byggnadsnämnden och AB Skövdebostäder anser att det 
är oklart vad som avses med målet om att allmännyttans bostadskö ska vara öppen 
för alla då så redan sker idag. De efterfrågar också ett förtydligande av inledningstex-
ten avseende antalet personer som är registrerade i AB Skövdebostäders bostadskö.  

Bemötande: Justeringar görs i inledningstexten på sid 22. Dels uppdate-
ras uppgiften om antalet registrerade personer i AB Skövdebostäders bostadskö till 
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nu angiven siffra. Dels görs ett förtydligande beträffande att anledningarna till att 
man är registrerad i kön kan vara flera. Kommunen ser dock den totala volymen som 
ett uttryck för ett mycket högt tryck på Skövdes hyresrättsmarknad och konstaterar 
att det är oroväckande för tillväxten att det, enligt AB Skövdebostäders egen be-
skrivning, tar mellan 6 månader och ett år innan man som nyregistrerad i kön får 
tillgång till en bostad inom allmännyttan.   
Justeringar görs även i målet ”Allmännyttans bostadskö är öppen för alla bostadssö-
kande att anmäla sig till.” för att förtydliga kommunens intention. Mot bakgrund av 
att kösystemen i princip har försvunnit hos privata bostadsförvaltare, som idag väljer 
fritt vem de önskar hyra ut eller inte önskar hyra ut till, månar kommunen om all-
männyttans öppenhet för alla grupper i samhället. Syfte med målet är således att all-
männyttans bostadskö är och fortsatt ska vara öppen för alla att anmäla sig till som 
önskar en bostad inom allmännyttan.  
 
Skaraborgs Sjukhus lämnar som synpunkt att de står inför stora rekryteringsbehov 
och ser ett hinder i att det idag är svårt att få bostads med kort varsel hos allmännyt-
tan AB Skövdebostäder. De anser att det bör finnas en möjlighet för svårrekryterade 
kompetensgrupper att kunna få bostadserbjudande snabbt då det kan vara avgörande 
för att rekryteringen ska lyckas. 
 Bemötande: Kommunen anser att det är en angelägen synpunkt och ser 
Skaraborgs Sjukhus som ett tydligt exempel på nödvändigheten i den tredje riktlinjen 
under mål 7 ”Möjligheten för nyinflyttande till kommunen att inom rimlig tid få er-
bjudande om bostad ska utvecklas.”  
 
Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet förordar en allmän/kommunal bostadsför-
medling dit bostadsbolag anmäler lediga lägenheter och föreslår att för- och nackde-
lar med detta undersöks. 
 Bemötande: Kommunala bostadsförmedlingar är ovanligt i Sverige och 
kommunen bedömer inte det som en aktuell åtgärd i nuläget. Däremot kan andra ty-
per av initiativ till att samla och förmedla information om Skövderegionens bostads-
utbud med fördel uppmuntras. Synpunkten tas med i det fortsatta arbetet. 
 
Mark- och planberedskap 
AB Skövdebostäder och Moderata samlingspartiet har lämnat synpunkter på målet 
om att alltid hålla en framförhållning i klara detaljplaner på två årsbehov, 600 bostä-
der.  AB Skövdebostäder anser att framförhållningen bör omfatta mer än två årsbe-
hov och föreslår uppemot det dubbla antalet. Moderaterna anser att ”två års framför-
hållning är relativt kort tid och att det behöver ökas”.  
 Bemötande: Kommunens bedömning är att två årsbehov (600 bostäder) 
är en rimlig målsättning i dagsläget. Ingen ändring görs. Dock, för att framförhåll-
ningen ska fylla sin funktion behöver den innefatta relevanta detaljplaner. Det ställer 
krav på att de färdiga detaljplanerna hanterar markområden som är planerade för 
byggnation i närtid. Redovisning och uppföljning av detaljplaneframförhållningen 
görs i Utbyggnadsordningen som återfinns i programmets åtgärdsplan. 
 
Förutsättningar, spelregler och dialog med marknaden  
Gällande förutsättningarna för nybyggnation av hyresrätter i Skövde menar Fastig-
hetsägarna och Näringslivsforum att de höga produktionskostnaderna i relation till de 
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relativt låga nyproduktionshyror som råder i Skövde är ett stort hinder för nybyggna-
tion. Det är enligt Fastighetsägarnas mening inte möjligt för en privat aktör att bygga 
nya hyresrätter med nyproduktionshyror i nivå med AB Skövdebostäders senare pro-
jekt. Näringslivsforum menar att Skövde måste öka prisbilden på nyproduktion för 
att nå målet 300 nya bostäder per år då detta är den viktigaste faktorn för att Skövde 
ska kunna attrahera företag som vill etablera sig på Skövdes bostadsmarknad. 
 Bemötande: Synpunkterna har förts vidare till Skövde Stadshus AB, 
Skövde kommuns koncernbolag, som under 2012 utarbetar nya ägardirektiv för AB 
Skövdebostäder som bland annat innehåller nya avkastningskrav. Ägardirektiven 
kommer att beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2012.  
 
Länsstyrelsen framhåller att det är ett angeläget och aktuellt mål och menar att ge-
nom ett sådant arbete kan kommunen skapa goda förutsättningar för marknadens 
olika aktörer och möjliggöra ett fullföljande av programmet. Även Fastighetsägarna 
välkomnar mer dialog och menar att det krävs för att nå målen. De tycker den ska 
initieras av kommunen och ske mer löpande kring frågor som utveckling, byggnads-
kalkyler, driftskalkyler. Gällande spelregler lyfter Fastighetsägarna upp att alla 
kommunens tillgängliga tomter vid varje enskilt tillfälle bör erbjudas hela marknaden 
så att fler kan få möjlighet att räkna på byggnationer. 
 Bemötande: I den kommande åtgärdsplanen finns förslag på en årligen 
återkommande ”Bodialog” med branschen som helhet. Synpunkten om spelregler för 
försäljning av kommunal mark kommer behandlas i framtagandet av en markanvis-
ningspolicy för Skövde kommun, vilket också är en föreslagen åtgärd i kommande 
åtgärdsplan.  
 
Attraktiva boendemiljöer och centrumutveckling 
Näringslivsforum uttrycker att ”Tidigare utlovad plan för centrum är av mycket cen-
tral betydelse och bör startas med högsta prioritet.” Även Utbildningsnämnden efter-
lyser möjligheterna i att utveckla centrum som de anser bör finnas med i program-
met. 

Bemötande: Med målet att fler ska ges möjlighet att bo centrumnära 
genom framtagandet av möjliga lägen för 1000 nya bostäder i centrumnära läge vill 
kommunen sätta fokus och prioritet på utvecklingen av centrala Skövde. I kommande 
åtgärdsplan föreslås två insatser: Dels genomförande av en fördjupning av översikts-
planen avseende den centrala delen av Skövde där bl a lägen för nya bostäder, verk-
samheter och infrastruktur analyseras och föreslås. Dels ligger 30 mkr planerade för 
stadskärneutveckling i investeringsbudgeten för 2015. 
Kommunen vill dock framhålla att det är en blandning och variation av lägen som 
eftersträvas. Det finns många fler bra lägen för attraktiva bostadsområden även i 
andra delar av staden, såsom Trädgårdsstaden, Frostaliden, mfl.   
 
Kulturnämnden instämmer i det som formulerats om vad som utmärker attraktiva 
boendemiljöer men vill därtill särskilt lyfta att olika former av konstnärliga gestalt-
ningar, dels i byggnadernas arkitektur, skulpturer eller annan konst, bidrar både till 
de boendes välmående och attraktivitetshöjande för området. Nämnden upplyser om 
att delar ur ”Kulturmiljöprogram för Skövde kommun” som fastställdes 2011 bör 
beaktas när det gäller utveckling av befintliga och nya bostadsområden. 
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Bemötande: Konstnärlig gestaltning i olika former och rika kulturmil-
jöer är viktiga delar som kan utgöra sådana attraktionssvärden eller karaktärsdag som 
avses i målet och som kommunen vill ska ges större utrymme i planering av nya stör-
re bostadsområden. Justering görs i inledningstexten på sid 27 för att belysa perspek-
tiven. Synpunkten tas också med i det vidare arbetet med åtgärdsplanen. Kulturmil-
jöprogrammet beaktas i det löpande utvecklings- och planarbetet. 
 
Studentbostäder 
Högskolan i Skövde efterlyser mätbara mål för antalet studentbostäder. De föreslår 
också att Skövde identifierar sig som en studentstad och mer aktivt profilerar sig som 
en sådan. Näringslivsforum framför som synpunkt att Högskolan och kommunen 
aktivt bör medverka i en marknadsanalys av behovet av studentbostäder som bör leda 
fram till ett breddat utbud. AB Skövdebostäder, som förvaltar och hyr ut studentlä-
genheter till studenterna på Högskolan i Skövde, lämnar som synpunkt att de inte har 
tagit del av Högskolans analys om ett ökat behov av studentbostäder om ca 50 bostä-
der per år till 2016.   

Bemötande: I den kommande åtgärdsplanen föreslås att kommunen 
genomför en fördjupad studentbostadsanalys som ger underlag för vidare arbete och 
beslut. Högskolans och Skövdebostäders egna analyser utgör viktigt underlag i detta 
arbete, varpå det är viktig att aktörernas egna analyser håller hög kvalité. 

 
Skaraborgs Sjukhus framför att de har behov av ”bostadshotell” eller likande då de 
står inför att få delar av läkarutbildningen från Göteborgs Universitet till Skövde. 
Inom de närmaste åren uppger det ett behov av studentboende för 40-60 läkarstuden-
ter per år under olika delar av terminerna. Utbildningsnämnden anser att även elever 
till gymnasieskolan från andra kommuner bör beaktas i detta kapitel.  

Bemötande: Det är viktigt att Skaraborgs Sjukhus så väl som Högsko-
lan i Skövde gör egna framåtsyftande analyser och är tydliga i sin kommunikation 
kring kommande bostadsbehov, både gentemot kommunen och övriga aktörer på 
bostadsmarknaden. Bostadsbehovet för läkarstuderande kopplade till Skaraborgs 
Sjukhus kommer att beaktas i den studentbostadsanalys som finns föreslagen som 
åtgärd i den kommande åtgärdsplanen.  
Bostadsbehovet hos gymnasieelever som kommer från andra kommuner beaktas inte 
under avsnittet om studentbostäder utan beaktas under mål 5 Unga. 
 
Boende på landsbygden  
Socialdemokraterna och Tekniska nämnden anser att målet bör utvecklas i sin helhet. 
Socialdemokraterna anser vidare att målet om tillåtande inställning till bygglov på 
landsbygden helt bör strykas. 

Bemötande: I det kommande Landsbygdsprogrammet, som Närings- 
och samhällsbyggnadsenheten utarbetar under 2012-2013, kommer mål för lands-
bygdens utveckling konkretiseras ytterligare. Därtill finns i den kommande åtgärds-
planen ett förslag att, utifrån ett marknads- och tillväxtperspektiv, analysera och före-
slå en nysatsning på kommunala villatomter i en eller flera av kommunens yttertätor-
ter. Målet om tillåtande inställning till bygglov kvarstår men formuleringen ändras 
till ”Kommunen ska ha en positiv inställning till kompletterande bostadsbyggnation 
utanför detaljplanelagt område på landsbygden”.  
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Värings Intresseförening lämnar som synpunkt att Väring behöver få tillgång till fler 
lägenheter, varav ett flertal behöver vara anpassade för äldre hyresgäster. 
 Bemötande: Synpunkten tas med i det fortsatta arbetet med åtgärder 
och analyser av landsbygden. 
 
Regional samverkan i boendeplanering 
Mariestads, Falköpings, Tidaholms, Gullspångs, Götene, Töreboda, Tibro och Skara 
kommun välkomnar alla mål 16 om regional boendeplanering och betonar vikten av 
att Skövde även ser till de omkringliggande kommunernas potential och samverkar 
utvecklingen av Skaraborg som region. Flera kommuner föreslår också att boende-
möjligheterna i Skaraborg presenteras gemensamt på lämpligt vis för att vi tillsam-
mans ska attrahera nya invånare. 

Bemötande: Kommunen delar synpunkterna. I den kommande åtgärds-
planen föreslås bland annat en insats där boendemöjligheterna i omkringliggande 
kommuner presenteras genom länkar på Skövde kommuns webbsida för boende. 
 
Länsstyrelsen ser det som mycket positivt att Skövde kommun ska verka för ett sam-
arbete över kommungränserna för att stärka Skaraborgs förutsättningar. Näringslivs-
forum stödjer också det regionala perspektivet och föreslår att någon form av organi-
serad samverkan bör upprättas. 
 Bemötande: Förslaget tas med i det vidare arbetet med åtgärdsplanen. 



Kommunstyrelsens stab 
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Mottagna remissyttranden 
 
Ärende   11/0038 Boendestrategiskt program  
  
Under remissperioden 2012-02-22  t o m 2012-05-11 har följande fyrtio yttran-
den inkommit: 
 
 

 

1. Länsstyrelsen Västra Götaland 
2. Hyresgästföreningen 
3. Näringslivsforum  
4. Fastighetsägareföreningen 
5. Högskolan i Skövde 
6. Skövde Garnison 
7. AB Skövdebostäder 
8. Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
9. Miljösamverkan Östra Skaraborg 
 
10. Tekniska nämnden 
11. Kulturnämnden 
12. Skolnämnden 
13. Utbildningsnämnden 
14. Byggnadsnämnden 
15. Fritidsnämnden  
16. Omvårdnadsnämnden 
17. Socialnämnden 
 
18. Ungdomsforum 
19. Folkhälsorådet 
20. Rådet för funktionshinderfrågor 
 
21. Kristdemokraterna 
22. Centerpartiet 
23. Vänsterpartiet 
24. Miljöpartiet de gröna 
25. Moderaterna 
26. Socialdemokraterna 
27. Folkpartiet 
 
 
 
 
 
 
 

28. Mariestads kommun 
29. Götene kommun 
30. Töreboda kommun 
31. Tibro kommun 
32. Tidaholms kommun 
33. Falköpings kommun 
34. Skara kommun 
35. Gullspångs kommun 
 
36. CH Arkitekter 
37. Värings intresseförening 
38. Västtrafik 
39. Skaraborgs Sjukhus 
40. Sveriges Pensionärs Förbund 
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   Skövde den 9 maj 2012 
 
 
 
 
Yttrande över remiss om boendestrategiskt program. 
 
Rent allmänt tyckte vi det var välskrivet och lättläst 
dokument. Vi tycker det täcker in i stort sett alla frågor som 
på något sätt påverkar bostadsbyggandet. 
Under vår genomgång kom det fram en del synpunkter 
som kanske inte har med det direkta boendet att göra eller 
som kan vara rena detaljer men vi vill ändå föra fram dem. 
När det gäller kommunikationer nämndes vikten av att 
cykelvägar byggs ut enligt de planer vi läst i pressen. 
Andra frågor som dök upp var plats för det tredje spåret för 
järnvägen, Infarten från Skara och den totala trafik- 
situationen. Det börjar bli köer.  
Angående boendet för äldre är det en bra målsättning i 
programmet. Vi konstaterade att det krävs vaksamhet och 
bra koll på den framtida ålderssammansättningen. Vi tycker 
att det ska framgå att alla ytterområden ingår i planen. Den 
som vill bo kvar i Tidan t.ex. på sin ålders höst ska ha den 
möjligheten. Givetvis inom rimliga gränser. Här har en bra 
och utbyggd hemvård en viktig uppgift. 
Vi har förstått att antalet personer i de utsatta grupperna 
ökar. Här har kommunen ett stort ansvar. Det är viktigt att 
det finns lägenheter att tillgå. Det bör finnas ett överskott 
att ta till vid akutsituationer. Dessa redan utsatta människor 
kanske inte orkar vänta för länge. 
Kommunala bostadsförmedlingar har det funnits på många 
håll men har av olika skäl tagits bort. Nu är det bara ett 
fåtal kommuner som har det. Vi är positiva till att det finns 
en allmän bostadsförmedling dit bostadsbolagen anmäler 
lediga lägenheter. Vi är medvetna om att det inte blir 
heltäckande och att bostadsbolagen har två köer m.m. Det 
är problem men det skulle ändå vara en plats där man kan 
anmäla sig och sen följa hur man ligger i kön. Vi anser att 
det vore värt att undersöka förutsättningar med för och 
nackdelar. 
Skövde kommun har idag konkurrenskraftiga avgifter och 
taxor. Viktigt att bevaka dessa kostnader för det slår direkt 
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ut på hyreskostnaderna. Vi har tidigare påpekat 
orättvisorna i boendekostnader mellan olika upplåtelse- 
former. Det är ingen kommunal fråga men detta är en 
mycket viktig del av hyresgästernas vardag och den 
orättvisan måste lyftas i alla situationer där vi diskuterar 
boendet.  
Förtätningen av centrum är en viktig fråga inte bara ur 
boendesynpunkt. Centrum måste lyftas fram och bli 
attraktivare om inte handeln ska få en helt omöjlig situation 
att leva vidare. Det gäller att vara nåbar också och därför 
måste kollektivtrafiken fungera bra. 
Studenternas behov ska givetvis tillgodoses. De är en 
tillgång för kommun och vi ska vara rädda om högskolan. 
Men inte till vilket pris som helst. Det måste finnas 
smålägenheter för andra grupper. Ungdomar som inte är 
studenter och andra grupper. 
Gruppen diskuterade också vikten av god framförhållning 
när det gäller byggbar mark. Vi tar för givet att den 
processen är prioriterad och att det finns en långsiktig plan 
för tomtmark. Detta måste gälla hela behovet av önskad 
byggnation. Hyreslägenheter, bostadsrätter, egnahem, 
småindustri, tyngre industri, social service, skolor m.m. 
 
För att följa upp planen ska en boendestrategisk grupp 
inrättas. Vi undrar om hyresgästerna blir representerade i 
den. 
 
 
Hyresgästföreningen Skaraborg 
 
Anders Forsberg 
Ordförande 
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Från: Patrik Lindelöf [mailto:patrik.lindelof@mil.se]  
Skickat: den 10 maj 2012 16:15  
Till: FUNK-KOS-Kommunstyrelsen  
Ämne: Remissvar- Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012-2015  
 
   
 
 
Försvarsmakten i Skövde via Garnisonschefen (C Skaraborgsregemente P 4), yttrande på 
handling som ovan.  
 
FM anser att: (Utgående från remisshandling 1.2)  

• Den växande gruppen anställda i FM, soldater,  bör nämnas i ex "Utmaningar och 
möjligheter på ..." sidan 10. under punkten Utmaningar "...grupper med lägre betal-
ningsförmåga att komma in på bostadsmarknaden (däribland unga, studenter och...)"  

• FM bejakar inriktningen och metoden syftande till att skapa bostäder för unga (utgå-
ende från kategorin anställda i FM, soldater) sidan 19  

 
 
FM har i övrigt inget att erinra.  
 
Med vänlig hälsning  
Patrik Lindelöf  
Verksamhetsledare stab  

 
 

 
 
 
Besöksadress: Pansarvägen 2 · Box 604 · 541 29 Skövde  
Telefon: +46 (0)500-46 54 45 · Fax: +46 (0)500-46 53 79  
Mobil: +46 (0)70-677 10 41 · E-post: patrik.lindelof@mil.se  
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Skövde 2012-05-11 
 
 
 

Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012 – 2015. 
 

Det är med stor tillförsikt som vi noterar att Skövde kommun nu formaliserar ett 
boendestrategiskt program i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Detta i enlighet med lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar från år 2001. 
 
Lagen är utformad utan några egentliga formkrav. Det finns därför en mycket stor 
frihet att arbeta med boendefrågorna och bostadsförsörjningsansvaret på det sätt 
man finner lämpligt. Skövdebostäders ståndpunkt är att kommunen på ett 
konkurrensneutralt sätt skall tillse att förutsättningarna finns för marknadens parter 
att skapa och upprätthålla goda boendevillkor i Skövde. Förutsättningen för detta 
ges i huvudsak på ett förtjänstfullt sätt i den nu utgivna remisshandlingen. 
 
Skövdebostäder har tidigare beretts tillfälle att på olika sätt ha synpunkter under 
arbetets gång. Bolaget vill därför framföra sitt tack för att möjligheten till detta har 
givits och för att kommunen också tagit till sig av synpunkterna.  
 
AB Skövdebostäder har nu beretts tillfälle att yttra sig över kommunens slutliga 
remissförslag till boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012 - 2015. 
Bolaget får med anledning härav anföra följande. 

 
 
Övergripande synpunkter 
 
Vi förutsätter att dokumentet till sin slutliga utformning får en genomgripande 
språklig och faktamässig genomlysning. 
 
Nedan följer övriga kommentarer i kronologisk ordning. 
 
 

Skövde kommun 
Kommunstyrelsen 
541 83  SKÖVDE 
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Boendeplanering – en utvecklingsfråga 
 
Kommunens ansvar för bostadsförsörjning 
Som sagts ovan finns inga formkrav avseende på vilket sätt kommunen ska arbeta 
med bostadsförsörjningen eller vad planeringen ska omfatta. Boverket har 
visserligen utgivit en ”vägledning och inspirationskälla” men inte några 
”rekommendationer” som anges i kommunens förslag till boendestrategiskt 
program. Bolagets uppfattning är dock att förslaget nu i huvudsak skrivits på en 
övergripande och bra nivå. 
 
Eftersom avsnittet innehåller en kortfattad och delvis felaktig beskrivning av en ny 
lagstiftning och vilken huvudsaklig uppgift ett kommunalt bostadsaktiebolag har 
känns det angeläget att beskriva vad det allmännyttiga syftet innebär enligt 
lagstiftaren. 
 
Först är det lämpligt att skriva lagens namn korrekt. Den heter ”lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”. 
 
Att regeringens syfte med lagen är att få till stånd en bättre fungerande 
hyresmarknad är inte en korrekt beskrivning av syftet med lagstiftningen. Skälet 
för regeringens syfte kan beskrivas bättre, t.ex. att man ville ge kommunerna 
möjlighet att använda sina bostadsbolag som verktyg för bostadsförsörjningen på 
ett sätt som är klart förenligt med EU-rätten, dvs. som inte snedvrider eller hotar 
snedvrida konkurrensen. Så här skriver regeringen i propositionen under rubriken 
Skälen för regeringens bedömning: 
 
”Det är enligt regeringens mening av särskild vikt att värna den svenska modellen 
med allmännyttiga bostadsföretag som vänder sig till alla hushåll på 
bostadsmarknaden, inte endast till personer med låga inkomster eller som av 
andra skäl behöver hjälp att få en bostad. Mot denna bakgrund anser regeringen 
att det bör skapas en ny reglering för de allmännyttiga kommunala 
bostadsföretagen som är klart förenlig med EU-rätten och som samtidigt ger 
kommunerna möjlighet att använda sina bostadsbolag som verktyg för 
bostadsförsörjningen.” (Proposition 2009/10:185, sid. 26) 
 
Påståendet att självkostnadsprincipen tidigare gällde är också en felaktig 
beskrivning. 
 
Enligt doktrin omfattas kommunal fastighetsförvaltning inte av 
självkostnadsprincipen. Det är i alla fall vad som sägs i propositionen om Lokal 
demokrat (Ds 1993:16, sid. 47). Även Högsta domstolen har slagit fast att 
självkostnadsprincipen aldrig är direkt tillämplig på kommunala aktiebolag (NJA 
2008 s. 120). 
 
I den gamla Allbolagen, som gällde fram till 31 december 2010, stod ingenting 
om självkostnadsprincipen. I propositionen från 2002 för man ett resonemang om 
detta och man väljer medvetet att inte föra in självkostnadsprincipen i denna lag. 
 
I den nya lagen markeras ett tydligt undantag från självkostnadsprincipen, som en 
direkt följd av kravet på att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
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principer. Självkostnadsprincipen är helt enkelt oförenlig med affärsmässiga 
principer. 
 
De allmännyttiga bostadsbolagen har i praktiken inte tillämpat någon 
självkostnadsprincip de senaste 20 åren. Man har strävat efter att gå med en viss 
vinst, men det har inte varit det huvudsakliga syftet med verksamheten. 
 
Men att skriva att en självkostnadsprincip ”tidigare gällde” är en förenkling som 
inte ger en rättvis bild av hur det i verkligheten fungerande. Bättre då att bara 
skriva att det nu handlar om affärsmässiga principer. 
 
Förslagsvis skulle man kunna kasta om texten ungefär så här (det blir ett lite annat 
perspektiv då): 
 
”I januari 2011 började lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag att gälla. Lagen anger att de huvudsakliga uppgifterna för ett 
kommunalt bostadsaktiebolag är att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med 
hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna 
inflytande. Regeringens syfte med lagen är att ge kommunerna möjlighet att 
använda sina bostadsbolag som verktyg för bostadsförsörjningen på ett sätt som är 
klart förenligt med EU-rätten. Det görs bland annat genom att lagen ställer krav på 
att allmännyttiga bostadsaktiebolag ska bedriva sin verksamhet enligt 
affärsmässiga principer. Det innebär också att ägaren ska ställa marknadsmässiga 
avkastningskrav på bolaget.” 
 
Slutligen några kommentarer och förtydligande om det allmännyttiga syftet. Det 
övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika 
bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika 
skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett 
varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. 
 
En grundläggande tanke är att boendet som tillhandahålls av kommunala 
bostadsföretag ska vara tillgängligt för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller 
annan bakgrund. Vidare ska såväl invånare med låga inkomster som med 
genomsnittliga eller höga inkomster kunna vara hyresgäster hos det kommunala 
bostadsföretaget. De kommunala bostadsföretagen är således tänkta att ha en 
integrerande funktion. 
 
Kommunens redskap 
När man läser beskrivningen om att det i huvudsak är marknadens beslut huruvida 
det byggs nya bostäder och att privata aktörer bygger när efterfrågan bedöms 
finnas, kan man felaktigt få uppfattningen att Skövde kommun genom sitt bolag 
AB Skövdebostäder kan tillse ett nytillskott av bostäder oavsett marknadsläge. 
Eftersom AB Skövdebostäder i enlighet med lagen om allmännyttiga 
bostadsaktiebolag skall bedriva sin verksamhet enligt marknadsmässiga principer 
är det naturligtvis inte möjligt. 
 
Att kommunens del av nybyggnadsansvaret enbart gäller hyresrätter som 
Skövdebostäder producerar stämmer inte överens med lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Ansvaret för bostadsförsörjningen kan aldrig övergå 
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från kommunen till bolaget. Kommunen har det övergripande ansvaret för 
bostadsförsörjningen. 
 
Ledning, genomförande och uppföljning 
Det är viktigt för framtiden att processerna kring bostadspolitiska mål och 
riktlinjer harmonierar med bolagets affärsplanering. Inför kommande revideringar 
bör därför kommunens arbete med boendestrategiska strategidokument ligga i 
början av mandatperioden så att bolaget på ett bättre sätt kan ta hänsyn härtill i sin 
affärsplanering. Revidering av åtgärdsplanen med beslut i kommunstyrelsen 
vartannat år är olämpligt. I vart fall i sådana delar som eventuellt direkt berör 
bolagets verksamhet eftersom kommunstyrelsen inte formellt kan fatta beslut som 
blir giltiga i bolaget. 
 
Organisation och ansvar 
Det är svårt att ha synpunkter eftersom bolaget saknar kunskap om möjligheten för 
kommunen att avsätta nya särskilda resurser för uppföljning och genomförande av 
åtgärder inom den strategiska boendeplaneringen. 
 
Utmaningar på bostadsmarknaden 
 
Efterfrågan idag och kommande år 
 
Bolaget ställer sig frågande till påståendet att det är stor efterfrågan på just 3-4 
rumslägenheter i centrala lägen, såväl nybyggda som äldre lägenheter. Vår 
erfarenhet säger att det finns efterfrågan på alla lägenhetsstorlekar men att det 
stora söktrycket gäller 2-3 rumslägenheter. 
 
Med stöd av att bolaget idag har ca 12 000 intressenter som registrerat sig i 
bolagets kö och att man ändå i princip som nyregistrerad kan få hyra en 
nyproducerad lägenhet, kan man dra slutsatsen att den stora efterfrågan inte är just 
nyproducerade lägenheter utan i första hand äldre lägenheter i attraktiva lägen till 
lite lägre pris. 
 
Behov idag och kommande åren 
 
Påståendet att det är ett stort behov av små, billiga hyreslägenheter är enligt 
bolaget inte en korrekt beskrivning. Att de ska var små är inte viktigt. Däremot är 
det ett stort behov av billiga hyreslägenheter. 
 
Välfärdsinriktade mål 
 
2. Möjliggöra valfrihet och mångfald 
 
Mål och riktlinjer: 
För kommunala villatomter ska det finnas en geografisk valmöjlighet inom 
Skövde tätort. Varför bara inom tätorten? 
 
5. Underlätta ungas möjlighet till eget boende 
 
Vi upplever att förväntad utveckling bland unga i Skövde är en bättre 
utgångspunkt än att titta på riket som helhet. 
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I Skövde kommuns prognos (enligt Lennart Torstensson, december 2011) faller 
åldersgruppen 18-24 år från ca 5900 personer 2012 till ca 4700 personer 2018. 
Samtidigt stiger gruppen 25-29 år från ca 3800 personer 2012 till ca 4600 personer 
2017 för att fr.o.m. 2018 börja sjunka igen.  
 
Sammanfattningsvis innebär detta att gruppen 18-29 år håller sig i princip konstant 
kring ca 9600 personer de närmaste fyra åren för att därefter börja sjunka ner mot 
ca 9100 personer 2018 och ca 8200 personer 2024. 
 
 

 
 
 
Mål och riktlinjer: 
Slutsatsen att vi ska värna nytillskottet av just små lägenheter är dåligt underbyggt. 
Vår erfarenhet visar att det inte är just små lägenheter som i första hand 
efterfrågas, både unga och gamla vill i första hand ha billiga lägenheter och det är 
inte samma sak. Små lägenheter är avsevärt mycket dyrare att bygga per m2 
eftersom det är installationer som badrum och kök som är kostsamma och behövs i 
både liten som stor lägenhet. 
 
7. Ansvarstagande för utsatta grupper 
 
Viktigt att kommunen på ett bättre sätt samordnar sina olika önskemål. 
Kommunen bör ta initiativ till ett bostadsråd där kommunens samtliga aktörer 
samarbetar kring bland annat bostäder för utsatta grupper. Fler aktörer behöver 
dessutom involveras, exempelvis Arbetsförmedlingen som spelar en avgörande 
roll avseende flyktingmottagning. 
 
8. Förmedling av bostäder 
 
Beskrivningen av Skövdebostäders kö är inte riktigt korrekt. Dels finns det ca 
12 000 intressenter registrerade. De står inte i en formell kö, utan aktiverar sig 
först när de är intresserade och hittar en lägenhet som de vill hyra. Då utgår vi från 
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den tid man stått registrerad när vi avgör vem som får hyra lägenheten. Många står 
passivt registrerade och är inte intresserad av lägenhet för tillfället. 
 
Mål och riktlinjer: 
Oklart vad som avses i första punkten. Det finns idag inga hinder för någon att 
registrera sig i Skövdebostäders bostadskö. Vi utgår dock ifrån att 
Skövdebostäders bostadskö inte ska vara öppen för sökande till andra 
bostadsbolag och fastighetsägare. 
 
9. Kraftfull nyproduktion för att öka rörligheten på bostadsmarknaden 
 
Se synpunkt under Boendeplanering – en utvecklingsfråga och underrubriken 
kommunens redskap ovan. 
 
10. God mark- och planberedskap 
 
Mål och riktlinjer: 
Framförhållning avseende byggbar mark och detaljplanearbetet bör omfatta mer 
än två årsbehov, kanske det dubbla. 
 
13. Studentbostäder en tillväxtfaktor 
 
Det är många saker som spelar in för Högskolans fortsatta positiva fortlevnad. 
Bolagets uppfattning är att den enskilt viktigaste faktorn är kvalitén på Högskolans 
utbildningar och övriga förutsättningar som erbjuds av Högskolan. Skövdes övriga 
kvalitéer, inkluderande tillgång till bostäder, spelar självklart också en stor roll. 
 
Bolaget ställer sig frågande till uppgiften att antalet programstudenter på campus 
ökat med ca 200 individer de senaste åren. De uppgifter bolaget löpande erhåller 
från Högskolans egna datasystem anger att antalet programstudenter på campus i 
själva verket har minskat stadigt sedan 2002. 
 
Bolaget har inte lyckats få del av någon analys som styrker Högskolans uppgift 
om ett ökat behov av studentbostäder om ca 50 bostäder per år fram till 2016. 
 

 
 

 
Skövde som ovan 
 
AB Skövdebostäder 
 
 
Johan Åsbrink Åke Jönsson  Dan Sandén 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
1 

 

MN § 21 Dnr 2012-716 

Remiss om boendestrategiskt program för Skövde 
kommun 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Det boendestrategiska programmet för Skövde kommun 2012–2015 är välskrivet 
och intresseväckande. I programmet finns ett antal välfärdsinriktade och tillväxt-
inriktade mål för att skapa en god boendemiljö i kommunen och för att nå målen i 
Vision Skövde 2025. Det är positivt att programmet knyter an till andra viktiga 
styrdokument, som till exempel trafikstrategin samt energi- och klimatstrategin.  

Med tanke på att bostadshus som uppförs har en livslängd på upp mot 100 år är 
tidshorisonten i programmet anmärkningsvärt kort. Regeringen har en vision om 
att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 (En 
sammanhållen klimat- och energipolitik – klimat, proposition 2008/09:162). De 
boendestrategiska beslut vi tar i dag påverkar i stor utsträckning våra möjligheter 
att nå klimatmålen. Programmet behöver därför kompletteras med utblickar och 
mål bortanför 2015, mot 2025 och senare. Målen i programmet bör även i större 
grad konkretiseras och göras mätbara. 

Ett av de välfärdsinriktade målen i det boendestrategiska programmet är att främja 
trygga och hälsosamma boendemiljöer. Målet bör tydligare kopplas till 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Miljökvalitetsmålet innebär bland annat 
att människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter 
eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Målsättningar som behövs är 
bland annat att alla bostäder ska klara Socialstyrelsens riktvärde för radon och att 
alla byggnader uppfyller de minimikrav för bullerskydd vid nybyggnation som 
finns i Riksdagens beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter 
(proposition 1996/97:53). 

Miljönämnden efterlyser konkreta mål för att minska antalet bostäder som 
överskrider riktvärdena för trafikbuller utomhus. För att kunna åstadkomma detta 
behöver bullersituationen i Skövde tätort kartläggas. 

I programmet finns ett välfärdsinriktat mål om hållbar utveckling som knyter an 
till energi- och klimatplanen, vilket är positivt. Begreppet hållbar utveckling är 
dock betydligt bredare än så, och innehåller så väl ekologiska som sociala och 
ekonomiska aspekter. Mål och riktlinjer bör förtydligas och även kopplas till 
exempelvis miljökvalitetsnormer för luft och vatten, kretsloppstänkande etc. 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
2 

 

MN § 21 forts. 

Inom det tillväxtinriktade målet om attraktiva bostadsområden får inte miljö- och 
hälsoskyddsaspekterna glömmas bort. Attraktiva bostäder är även attraktiva att 
vistas i och vid. Bullerstörda bostäder är till exempel inte attraktiva, och det är 
viktigt att även skapa utomhusmiljöer vid bostäderna som är acceptabla ur 
bullerhänsyn. Om inte riktlinjerna för infrastrukturbuller kan nås i hela området 
bör åtgärder vidtas för att nå dem i delar av området. Till exempel genom 
utformning och lokalisering av byggnader för att skapa tysta sidor. 

Ett av målen i programmet är att skapa 1 000 nya centrumnära bostäder genom 
förtätning. Förtätning genom ny bebyggelse är positivt ur flera aspekter, som till 
exempel energianvändning samt underlag för kollektivtrafik och samhällsservice. 
Uppmärksamhet bör även riktas mot utformning och lokalisering så att lokala 
störningar, som till exempel buller, inte uppstår. Vidare bör ny bebyggelse i 
centrala Skövde lokaliseras så att den kvalitativa tillgången till grönområden inte 
minskar. 

Bakgrund 
Skövde ska växa till en välkomnande stad med 60 000 invånare i enlighet med 
Vision Skövde 2025. Skövde kommun vill med Boendestrategiskt program 
tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla attraktiva boendemiljöer för 
befintliga och nya invånare. I programmet anges långsiktiga mål och riktlinjer för 
bostadsplaneringen i Skövde kommun. 

Programmet består av två delar, en programhandling och en bostadsmarknads-
analys för Skövde kommun. Programhandlingen består av åtta välfärdsinriktade 
mål och åtta tillväxtinriktade mål. 

Kommunstyrelsen önskar svar senast den 11 maj 2012. 

 

Delges 
Skövde kommun, kommunstyrelsen 

Kopia till 
Akten 
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 Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-26 
  

 
UNAU § 15  

Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012-2015 

 

Beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lämna följande yttrande. 

Bakgrund 

Skövde kommun har under 2011 arbetat fram ett förslag till Boendestrategiskt 
program för åren 2012-2015 som nu är ute på remiss to m 2012-03-30.  

Under 2012 kommer även en åtgärdsplan att fastställas med tillhörande lista över 
tänkt utbyggnadsordning av nya bostadsprojekt.  

Mark avsedd för nya bostäder beskrivs i förslaget till reviderad översiktsplan för 
Skövde kommun, ÖP2025.   

Utbildningsnämnden kommer inte att träffas i tid till den 30 mars. Av den anled-
ningen lämnar utbildningsnämndens arbetsutskott på delegation yttrande.  

Yttrande: 

Tillgång till attraktiva hyreslägenheter är en avgörande faktor för Skövdes tillväxt 
och möjlighet att locka till sig fler invånare. 

Utbildningsnämnden har tre saker att yttra sig om i Boendestrategiskt program. 

Tillresande gymnasieungdomar som önskar boende   

 I avsnittet om studenter och högskolan bör även elever till gymnasieskolan från 
andra kommuner beaktas. 

Samlingslokaler   

Utbildningsnämnden saknar mötesplatser i planen för gamla och unga i nya bo-
stadsområden  

Förnyande av äldre fastighetsbestånd 

Befintlig bebyggelse vid en eventuell förändring av centrumnära infrastruktur där 
t. ex en skola, ett företag eller Resecentrum behöver flytta eller byggas ut. Möjlig-
heten av ett framtida behov av att förändra och utveckla centrumkärnan och vilka 
konsekvenser och möjligheter som uppstår bör finnas med i programmet. 
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 Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-03-26 
  

 
Utbildningsnämnden vill tillägga att soldater/soldatfamiljer inte nämns i planen, 
då dessa kommer att utgöra en stor inflyttningsgrupp inom närmsta åren. 

 

Handlingar 

Remisshandling Boendestrategiskt program för Skövde kommun 

Boendestrategiskt program 

Bostadsmarknadsanalys Skövde 2011 
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  Sida 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Fritidsnämnden 2011-04-11  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

FRN § 34 Dnr 12.11.009 
 

Remiss boendestrategiskt program 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande. 

Det är viktigt att det i boendestrategiskt program klart och tydligt framgår att det 
ska finnas goda möjligheter till friskvårds- och spontanidrottsaktiviteter i de nya 
bostadsområden som planeras. 

Bakgrund 

Skövde ska växa till en välkomnande stad med 60 000 invånare i enlighet med 
Vision Skövde 2025. Skövde kommun vill med Boendestrategiskt program  
tydliggöra sina ambitioner när det gäller att utveckla attraktiva boendemiljöer för 
befintliga och nya invånare. I programmet anges långsiktiga mål och riktlinjer för 
bostadsplaneringen i Skövde kommun. 
 
Programmet är nu ut på remiss. Under denna period finns möjlighet att komma 
med synpunkter på dess innehåll. Efter remissperioden kommer programmet att 
bearbetas till en slutgiltig beslutshandling som är planerad att fastställas av  
kommunfullmäktige i september 2012. 
 
Under 2012 kommer även en åtgärdsplan, med tillhörande lista över tänkt ut-
byggnadsordning av nya bostadsprojekt, att fastställas. Därtill pågår ett arbete 
med att ta fram nya ägardirektiv för Skövde kommuns allmännyttiga bostadsbo-
lag, AB Skövdebostäder. 
 
Remissperioden pågår fram till och med 2012-05-11. Handlingarna finns till-
gängliga på Skövde kommuns webbplats www.skovde.se/byggabo 

Delges 

KS 

 
 

32



 PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum 

Omvårdnadsnämnden 2012-03-22 1(1) 
 
 

Ordförande Justerare Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande  

Ann-Katrin 
Jönsson 

Börje 
Johansson 

  Eva Lotta 
Elovsson 

 

 

 
OVN § 35   dnr 12/0037 

Yttrande över boendestrategiskt program för Skövde kommun 
2012-2015 

Beslut 

Omvårdnadsnämnden antar bifogat yttrande enligt bilaga (d nr 12/37) som svar 
till Kommunstyrelsen. 

Beslut till kommunstyrelsen 

Omvårdnadsnämnden beslutar att kapitel 7 – Ansvarstagande för utsatta grupper - 
bör tillskrivas med text  

”Kommunen har ett ansvar för insatsen bostad med särskild service som regleras i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är att betrakta 
som en rättighetslag vilket karaktäriseras av att den är preciserad och utkrävbar. 
Insatsen är överklagningsbar och föreläggande om dom får förenas med vite. 
Behovet av bostad med särskild service som regleras i LSS är tio lägenheter per år 
under planperioden”. 

Omvårdnadsnämnden beslutar att i övrigt tillstyrka boendestrategiskt program för 
Skövde kommun 2012-2015, dock med nedanstående kompletteringar; 

- vikten av att samtliga flerbostadshus är tillgängliga för alla kommunens 
invånare, dvs att hiss är nödvändigt för kvarboendeprincipen, 

- det bör finnas tillgång till hyresfastigheter även i kommunens 
ytterområden, samt 

- parkeringsbehov för hemvårdens personal bör beaktas vid utvecklande av 
boendemiljöer i kommunen. 

Bakgrund 

Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012-2015 har skickats på remiss 
till bl a Omvårdnadsnämnden för yttrande. 
Skövde kommun vill med Boendestrategiskt program tydliggöra sina ambitioner 
när det gäller att utveckla boendemiljöer för befintliga och nya invånare. 

Handlingar 
Boendestrategiskt program 
Yttrande 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Socialförvaltningen 
Enhet/Handläggare 

Lena Ludvigsson 

 
Datum Beteckning 
2012-04-11  
Ert datum Er beteckning 

  

 
 

\\srv-cl02-fs01\hemmakatalog\haan0307\desktop\17. socialnämnden.docx 
Postadress  Besöksadress Telefon Telefax E-post adress 
SKÖVDE KOMMUN 
Fredsgatan 4 
541 83  SKÖVDE 

 0500-49 80 00 vx 
Direkttelefon 
0500-498000 

 
Mobiltelefon 
 

socialnamnden@skovde.se 
Handläggarens E-post adress 
 

 

Socialnämnden 

Remiss svar boendestrategiskt program 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lämnar yttrande angående det boendestrategiska programmet en-
ligt upprättat förslag. 

Bakgrund 

Skövde kommun har under 2011 arbetat fram ett förslag till Boendestrategiskt 
program för åren 2012-2015 som nu är ute på remiss. I programmet anges långsik-
tiga mål och riktlinjer för bostadsplaneringen i Skövde kommun. Under 2012 
kommer även en åtgärdsplan fastställas för de insatser som vi vill satsa på under 
den aktuella perioden. Det boendestrategiska programmets syfte är att skapa för-
utsättningar för att alla kommuninvånare ska kunna bo i attraktiva boendemiljöer 
och att Skövde kan växa med nya bostäder i enlighet med tillväxtmålen i Vision 
Skövde 2025. 
 
Programmets uppgift: 
 

• Det ska synliggöra och ge en samlad redovisning av kommunens ambitio-
ner och åtgärder rörande bostadsbyggande och därtill relaterade frågor. 

• Det ska utgöra ett av kommunens övergripande styrdokument för att uppnå 
Vision Skövde 2025 avseende frågor som rör boende. 

• Det ska utgöra ett planeringsinstrument för kommunen när det gäller pla-
nering och beslut kring bostäder och boendeplanering. 

• Det ska fungera som ett informationsmaterial till olika intressenter på bo-
stadsmarknaden såsom byggherrar och förvaltare, investerare, finansie-
ringsinstitut och mäklare med flera. 
 

Mål och riktlinjer för utsatta grupper 

Bostäder för utsatta grupper ska så långt möjligt integreras bland övriga kom-
munmedborgare och vara väl fördelade i hela Skövde kommun. Människor som 
har särskilt behov av hjälp till bostad på den reguljära bostadsmarknaden får stöd 
av socialförvaltningen och ska få hjälp till eget boende inom 3 månader. Skövde 
kommuns kontakt med bostadsförvaltare i dessa frågor ska vara långsiktig och 
informativ och det ska finnas effektiva rutiner för det löpande arbetet med stödin-
satser till människor som behöver hjälp att få en egen bostad. 
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   2 (2) 

Socialnämnden anser att det boendestrategiska programmet som helhet är bra och 
tar hänsyn till socialnämndens målgruppers behov. Dock är det nödvändigt att av-
tal upprättas med hyresvärdar för att målet om bostad inom tre månader ska upp-
nås. 

 

Delges  

KS 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Saeed Ardané 
Förvaltningschef 
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 Kommunstyrelsens stab 
Enhet/Handläggare 

Christina Nettelbladh Malm 

 
Datum 
2012-05-14 

 

\\srv-cl02-fs01\hemmakatalog\haan0307\desktop\1\18. ungdomsforum.docx 

 
 
 
Yttrande gällande boendestrategiskt program Skövde kommun 2012-2015 
 
Jag har tagit del av det boendestrategiska programmet och ser positivt på  pro-
grammets inriktning, "att underlätta ungas möjlighet till eget boende."  
 
Det boendestrategiska programmet har beaktat det ungdomspolitiska programmet 
samt tillgodosett ungdomars delaktighet genom att samhällsstrategen, under fram-
tagandet av programmet, träffat och haft dialog med ungdomsforum inom Ung i 
Skövde.  
 
Därför föreslår jag att programmet antas och genomförs.  
 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Christina Nettelbladh Malm 
Ungdomsstrateg 
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Folkhälsorådet 
kommun och region i samverkan 
 
Enhet/Handläggare 

Rebecka Thilén 

 
Datum  
2012-04-13  
  

  

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon Telefax E-post adress 

SKÖVDE KOMMUN 
Kommunstyrelsens stab 
541 83 SKÖVDE 

Stadshuset 
Fredsgatan 4 
SKÖVDE 

0500-49 80 00 vx 
Direkttelefon 

0500-49 79 65 

0500-41 49 60 
Mobiltelefon 

 

kommunstyrelsen@skovde.se 
Handläggarens E-post adress 

rebecka.thilen@skovde.se 

 

 

 

 

 

 

Yttrande gällande boendestrategiskt program för Skövde kom-

mun 2012-2015  

 

Beslut 

Folkhälsorådet beslutar att ställa sig bakom boendestrategiskt program för Skövde 

kommun 2012-2015 och vill särskilt framhålla värdet av att; 

 Programmet har ett tydligt folkhälsoperspektiv genom de två perspektiven 

välfärd och tillväxt.  

 Skövde kommun genom en process som präglats av delaktighet arbetat 

fram ett boendestrategiskt program.  

 

 

Bakgrund 

Skövde kommun har en central roll i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor 

och omgivande livsmiljöer för skövdeborna. Att skapa förutsättningar för  

attraktiva bostadsmiljöer är en del i det arbetet. God hälsa bland invånarna stärker 

påtagligt förutsättningarna för tillväxt, sambandet mellant tillväxt och hälsa är ge-

nom forskning väl känt idag. Det vill säga en god hälsa bland invånarna påverkar 

tillväxten liksom god tillväxt påverkar människors hälsa i positiv riktning.  

 

I programförklaringen för Skövde 2011-2014 som är beslutad av kommunfull-

mäktige i januari 2011 står det att folkhälsa tillsammans med mångfald, och jäm-

ställdhet är perspektiv som ska genomsyra nämndernas arbete under mandatperio-

den. Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012-2015 belyser vikten av 

god planering för att nå uppsatta mål ur ett folkhälsoperspektiv.  

 

 

 

FOLKHÄLSORÅDET 

 

 

 

Mikael Wendt     Rebecka Thilén 

Ordförande     Folkhälsoplanerare 
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Datum 
120212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 Kommunstyrelsen 
 
 
Remissvar angående boendestrategiskt program för Skövde kommun 
2012-2015. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor är positiv till att det tas fram ett boendestrategiskt pro-
gram för Skövde kommun och även till själva programmet som har bra välfärdsinriktade 
mål för bostadsplaneringen. I mål och riktlinjer står bland annat följande: ”Skövdes boen-
demiljöer ska vara trygga, tillgängliga och stimulerande för alla Skövdes invånare och 
skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa”  
 
Rådets särskilda uppgift är att uppmärksamma funktionshinder i boendemiljön och det är 
därför viktigt att skilja på begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning och att 
även detta blir synligt i texten i det boendestrategiska programmet. 
Funktionshinderperspektivet skiljer funktionshinder från funktionsnedsättning. En funk-
tionsnedsättning är kopplat till en person och behöver inte innebära ett hinder för delak-
tighet. Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funktionshinder. Det är funktions-
hinder som hindrar personer från att delta i samhället. 
 
Ur ett funktionshinderperspektiv ska en tillgänglig bostadsmiljö också vara användbar och 
det innebär enligt boverkets definition: ”att den byggda miljön ska kunna användas både 
av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator 
eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra 
orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.” 
 
För att säkerställa att Skövdes boendemiljöer blir både tillgängliga och användbara för 
alla föreslår Rådet för funktionshinderfrågor att riktlinjer och en checklista tas fram. 
Checklistan ska användas av planerare, byggherrar med flera. Funktionshinderförening-
arnas kunskap och erfarenhet bör tillvaratas om ett sådant material utarbetas. 
 
Frågeställningar som särskilt bör belysas kan vara följande: 
Är alla lägenheter i flerbostadshus tillgängliga och användbara för personer med funk-
tionsnedsättningar? (Under senare år har många flerbostadshus byggts i 2-2½ plan utan 
hiss vilket är tillåtet enligt Plan och bygglagen, men det ska vara förberett för ev hiss) 
Är tvättstuga, soprum och gemensamhetslokal tillgängliga för alla? Avstånd? 
Är uteplats tillgänglig och är det lätt för funktionsnedsatta att ta sig ut i naturen? 
Avstånd till kommersiell service som livsmedelsbutik? 
Är lekplatsen tillgänglig för alla barn? 
 
Olika krav ställs på tillgänglighet beroende på vilken målgrupp som man vänder sig. 
 
Tillgängligheten i ett trygghetsboende för äldre måste vara generös men även studentbo-
staden eller den första bostaden måste fungera för en ung person med funktionsnedsätt-
ning. 
 
 Det är viktigt att den boendestrategiska gruppen använder sig av de Råd som finns i 
kommunen. Rådet för funktionshinderfrågor bör därför ges möjlighet att även i fortsätt-
ningen få lämna synpunkter i boendefrågor sett ur ett funktionshinderperspektiv. 
 
RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR I SKÖVDE 
 
 
Mikael Wendt Ann-Charlotte Ström 
Ordförande Handikappsekreterare 
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Från: Ann-Katrin Jönsson  
Skickat: den 10 maj 2012 13:17  
Till: FUNK-KOS-Kommunstyrelsen  
Ämne: remiss Boendestrategiskt program  
 
   
 
Här kommer synpunkter från den Kristdemokratiska gruppen  
 
 på Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012-2015  
 
   
 
Vi ser gärna att man där så är lämpligt skriver något om det goda kulturlivet som finns i 
Skövde och som berikar boendekvalitén.  
 
Att flerbostadshus som byggs i framtiden utrustas med hiss, så att man kan bo kvar i sin lä-
genhet även som äldre och funktions hindrad.  
 
Även i kommunens ytterområden bör det finnas hyresfastigheter.  
 
Vid utveckling av boendemiljöer bör det finnas parkeringsplats för hemvårdspersonal, med 
tanke på att många äldre vill bo kvar hemma så långt det är möjligt,  
 
kan akuta situationer uppstå och då skall personal lätt kunna ta sig fram till den drabbade eller 
av andra orsaker, för skapa en tillgänglig och säker miljö för våra invånare.  
 
   
 
Med vänliga hälsningar  
 
Ann-Katrin Jönsson  
 
Gruppledare för Kristdemokraterna i Skövde 
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Från: Orvar Eriksson [mailto:orvareriksson@telia.com]  
Skickat: den 22 maj 2012 21:02  
Till: Annelie Bjerkne  
Ämne: boendestrategisk program  
 
    
 
Något försenad får du nu Centerpartiets yttrande över det Boendestrategiska programmet.  
 
   
 
Centerpartiet anser att programmet väl täcker in och beskriver kommunens framtidsfrågor 
beträffande blivande bostadsproduktion i kommunen på ett bra sätt.  
 
Vi har dock synpunkter på några justeringar för att ytterligare öka tydligheten i dokumentet, 
enligt nedan;  
 
   
 
Beträffande efterfrågan på bostäder kan texten missförstås. Någon kö på nyproducerade lä-
genheter finns inte i praktiken, du kan teckna dig för inflyttning inom tre månader, utan att 
tidigare stått i kö.  
 
Kön gäller attraktiva, i första han centrala lägenheter till relativt låg hyra.  
 
Beträffande efterfrågan på lägenheter så gäller just detta, centralt läge och välplanerad lägen-
het till låg hyra. Detta oavsett storlek på lägenheten. Då mindre lägenheter oftast har lägre 
hyra blir efterfrågan främst på tvåor och treor.  
 
Sista synpunkten gäller kommunens framförhållning på byggbar mark, två års framförhållning 
beträffande byggbar mark kan anses vara något kort. Beträffande klara detaljplaner kan den i 
vissa fall vara för lång då förhållandena förändras snabbt på två år.  
 
Kanske texten istället skall innefatta att klara planprogram för byggbar mark skall finnas för 
tre års tänkt bostadsproduktion.  
 
   
 
Med vänlig hälsning  
 
Centern i Skövde  
 
Genom Orvar Eriksson 
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   120507 

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående Boendestrategiskt 
program för Skövde kommun 2012 - 2015! 

Vi vill inledningsvis framhålla att vi gillar till stora delar det arbete som sker för att ta fram 
detta Boendestrategiska program! Hela Skövde ska leva, vi ska kunna bo i staden, på landet 
och i de mindre tätorterna. Bra bostäder och kommunikationer är då två viktiga delar för det 
goda livet i Skövde. Vi ska ha blandade boendeformer och blandade upplåtelseformer. Vi 
måste också slå vakt om och följa boendekostnaderna och hyrorna så det är möjligt för alla 
invånare, de som vill bosätta sig i kommunen, speciella grupper utifrån deras behov, att kunna 
bo bra i Skövde kommun! Ökad rörlighet får inte bli något självändamål utan det är en större 
byggvolym som gäller! Myten om rörlighet genom s.k. flyttkedjor har inget stöd i 
bostadsforskningen och bör mönstras ut från alla program och planer. Vi måste bygga efter 
behov och inte för ökad rörlighet! Därför måste all uppföljning av byggande särredovisas i 
vilka upplåtelseformer som bostäder tillkommer inom.  
Situationen för unga vuxna och studenter som vill hyra sin första bostad måste ses över 
särskilt. Tillgången på lägenheter är mycket liten och många gånger så är boendekostnaderna 
för höga! För detta krävs särskilda strategier och här har Vänsterpartiet förslag i vårt yttrande! 

Skövde kommun behöver ett kraftigt bostadsbyggande, inte med målet om 300 bostäder per 
år, vi behöver bygga och ha målet att bygga 300 hyresrätter per år utöver det byggande av 
andra upplåtelseformer som sker kontinuerligt. Naturligtvis behövs tydliga spelregler för 
byggandet i Skövde och landet men om det inte byggs hyresrätter i den omfattning som 
behövs så måste Skövde kommun genom Allmännyttan bygga! Kommunen har det ansvaret 
genom sitt bostadsförsörjningsansvar och det allmännyttiga bostadsbolaget! 
Det allmännyttiga syftet med kommunala bostadsaktiebolag: ”Det bakomliggande motivet till 
att ett kommunalt företag bildas är att tillgodose ett allmännyttigt syfte. Det övergripande 
allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i 
kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för 
grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på 
bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som 
kan attrahera olika hyresgäster. Detta är också orsaken till att företagen en gång bildades.” 
(Prop. 2009/10:185 sid. 40 Lagen om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) 
Det är ett statligt och nationellt ansvar ihop med kommunens Allmännytta och privata 
byggare/byggherrar som gemensamt måste bygga och utveckla bostadsmarkanden i Skövde! 

Bostäder och bebyggelse är ett av de viktiga områdena för att utveckla Skövde! Bostäder och 
bebyggelse är också ett av de viktiga områdena för att uppnå det fossilfria samhället! Det 
officiella övergripande målet här är att energianvändningen ska vara 20 % lägre 2020 än år 
2009. Detta är också Skövde kommuns mål. Energieffektivisering och energiomställningen är 
ett viktigt fortsatt arbete för att ställa om till alternativen. 
Här anser vi att det borde vara möjligt att ha tuffare målsättning då bostadssektorn utgör ca 40 
% av den totala energiproduktionen. Vi anser att energiomställningen inom bostadssektorn 
ska fullföljas så fossil förbränning avvecklas helt.  
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Dessutom måste vi påverka för att få fram resurser och rikta resurserna som finns till 
kraftfulla energieffektiviseringar inom bostadssektorn. För det tredje så måste vi ställa om 
bostadsbyggande och övrigt byggande till så kallad passivhusbyggande. Tekniken i 
passivhusbyggande kan utvecklas så att bostäder och lokaler som byggs är nettogivare av 
energi och därmed inte behöver någon extern värmekälla.  

En tanke och förslag, från oss i Vänsterpartiet i Skövde, är att avsätta ett område för 
innovativt byggande av hyresrätter där möjligheten att bygga billigare och 
energieffektivt där också boendedemokratin prövas. Skövde kommun bör besluta i 
detaljplan om att avsätta detta område som det ska byggas med dessa innovativa 
hyresrätter på! Någon form av utmaning till byggherrar/byggföretag att pröva och 
utveckla ett billigare byggande! Ett varierat bostadsbyggande för hyresrätter med 
kvalité men också ett utvecklat byggande till lägre byggkostnader! En utmaning för 
byggare att bygga experimentellt med syften att bygga billigare och syftet att hålla 
hyrorna lägre! Detta vore en viktig del i den större och utökade sortimentskatalog 
avseende hyresrätter i Skövde! 

Vänsterpartiet anser att vi ska bevara Aspö- och Karstorpsområdet och avstå från att bebygga 
detta område. Förtätning av staden Skövde är möjligt men vi måste spara de gröna lungorna. 
Det finns andra områden att bebygga och förtäta som t ex området Fyren med centrumnära 
boende. Andelen hyresrätter i framtidens byggande i Skövde måste också öka i andel. Vi 
anser att vi behöver bygga minst 300 hyresrätter per år i Skövde. 

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om kommunala bostadsförmedlingar! Till vår glädje 
finns dessa tankar med i programmet. Förmedling av bostäder är en viktig del i en fungerande 
bostadsmarknad. De förslag som finns i programmet är en bit på väg och lyfter problemen 
men det bästa vore en kommunal bostadsförmedling! 

Avslutningsvis måste framhållas att Skövde ska byggas jämställt, jämlikt, grönt, fossilfritt, 
energieffektivt, ekologiskt, hållbart, socialt, kulturellt och i god samklang med övriga 
kommuner och grannarna i Skaraborg! 

Vänsterpartiet i Skövde 

Egon Frid (V) 
gruppledare 
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MODERATA SAMLINGSPARTIET I SKÖVDE KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN 
REMISSVAR: BOENDESTRATEGISKT PROGRAM 
 
 

SKOVDE@MODERAT.SE SKOVDEMODERATERNA.SE 0500 – 41 37 00   

Remissyttrande över förslaget till boendestrategiskt program 

 

Övergripande synpunkter 
Moderaterna ställer sig mycket positiva till att Skövde kommun nu tar ett långsiktigt grepp om strategin 
för boendet i Skövde. Det gynnar utvecklingen av att göra Skövde till en attraktiv plats att leva på och 
därigenom uppfyllande av vår vision. 

Förslaget till boendestrategiskt program är överlag bra och framåt syftande. Det finns dock i förslaget ett 
flertal möjligheter till språkliga förbättringar och förtydliganden vilket vi förutsätter kommer att arbetas 
igenom innan slutlig version fastställs av fullmäktige. 

Specifika synpunkter 

Boendeplanering en utvecklingsfråga 

Det är angeläget att det kommunala bostadsbolaget inte uppträder på ett sätt som kan uppfattas vara i 
motsatts till affärsmässiga principer. Bostadsproduktionen måste alltid bygga på att efterfrågan finns. 
Det är viktigt att det tydligt framgår även när det gäller allmännyttans produktion av nya 
hyreslägenheter.  

Under rubriken ”Ledning, genomförande och uppföljning” nämns att planen ska revideras vartannat år. 
Det är en synnerligen kort tid i frågor som rör bostäder och produktion av dessa. En harmonisering med 
mandatperiodens vart fjärde år är önskvärt för att få både en bättre långsiktighet samt koppla planen till 
mandatperiodens politiska viljeinriktning. Revideringar bör ske av kommunfullmäktige eftersom planen 
är ett strategiskt dokument. 

Välfärdsinriktade mål 

8. Förmedling av bostäder 
Det är oklart vad som egentligen avses med punkten avseende att allmännyttans bostadskö ska vara 
öppen för alla sökande. Så sker redan idag.  

10. God mark och planberedskap. 
Två års framförhållning är en relativt kort tid. Det är önskvärt att den ökas. 

 

Skövde den 11 maj 2012 

_____________________________ 
Johan Åsbrink 
Vice gruppledare 
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Remissvar ang. Boendestrategiska programmet. 
 
Programmet redovisar följande: ”Stor tillgång till naturnära boende, den viktigaste kvalitén 
enligt Skövdeborna själva”. Detta är givetvis mycket glädjande men dock ej någon överrask-
ning för oss Socialdemokrater som drivit denna tes under en längre tid. Förhoppningen är 
dock att när detta så tydligt bevisats och satts i pränt så skall det också manifestera sig i kom-
munens framtida markplanering. 
 
Varje avsnitt åtföljs av mål och riktlinjer där orden ska och skall används frekvent. Om lag-
stöd eller dylikt inte finns bör man nog hålla sig till just ordet bör så att programmet inte ris-
kerar att betraktas som dogmatiskt. 
 
Under ”Tillväxtinriktade mål” önskar vi att Skövdebostäders roll som ett kommunalt verktyg 
lyfts fram på ett tydligare sätt. 
 
Avsnittet ”Landsbygd” bör utvecklas i sin helhet. Dessutom anser vi att meningen ”Kommu-
nen skall ha en tillåtande inställning till bygglov utanför detaljplanelagt område” helt skall 
strykas. Denna formulering kan annars komma att åberopas i eventuella konflikter med BN. 
 
Socialdemokraterna i Skövde. 
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Folkpartiet Liberalerna 2012-05-11  

i Skövde 

 

 

Kommunstyrelsen Skövde 

2012-05-11 

Remissvar 
Boendestrategiskt program 
 

Folkpartiet Liberalerna i Skövde säger ja till ”Boendestrategiskt program”.  

 
Framtagningen av det boendestrategiska programmet har präglats av delaktighet, 
öppenhet och en alltigenom bra demokratisk process. Nu återstår det politiska beslut som 
slutligen ska tas av fullmäktige, varefter programinnehållet ska omsättas, utvärderas och 
reformeras. Ett levande boendestrategisk program är ett bra och efterfrågat 
inriktningsdokument för utveckling av Skövderegionen.   
 
Skövde är en av nyckelkommunerna för en positiv utveckling av Västra Götalandsregionen. 
Attraktivitet skapas genom ett aktivt medvetandegörande som bygger på att relevanta 
faktaunderlag speglas och visualiseras i politiska ambitioner och mål för det goda livet. 
 
Vi tror på Skövde och dess invånare. Här finns en stark framtidstro bland våra företagare. 
Försvarsmaktens satsning på Skövde, nya investeringar inom ”Volvo-sfären” och växande 
handelsområden ställer krav på ett varierat, modernt bostadsutbud. 
 
Genom att belysa såväl välfärds- som tillväxtinriktade mål har ett intressant 
helhetsperspektiv anlagts i programmet.   
 
Vi ser möjligheten som ligger i att kommunen antar detta program och hoppas därför på en 
bred politisk förankring i denna fråga för ett positivt beslut av Skövde fullmäktige. 
 
Folkpartiet i Skövde säger ja till programmet utifrån vår bedömning att detta är nödvändigt för 
nuvarande och nya invånarna i Skövde, arbetsmarknadsutveckling och förstärkning av vår 
delregion.  
 
Vi anser att framtidens strategiska varumärkesbyggnad, med fokus på attraktion, 
uppmärksamhet och upplevelse kommer att ha allt större betydelse. Enbart genom tillväxt 
kan vi skapa de rätta ekonomiska förutsättningarna för god skola, vård och omsorg även i 
framtiden. Det boendestrategisk programmet är en av de nödvändiga byggstenarna för att nå 
Vision Skövde 2025. 
 

 

För Folkpartiet Liberalerna i Skövde 2012-05-11 

 

 

 

Mikael Wendt 

Gruppledare och ordförande 

46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



Från: Hans-Olof Carlson [mailto:hans-olof.carlson@ch-arkitekter.se]  
Skickat: den 16 mars 2012 09:02  
Till: FUNK-KOS-Kommunstyrelsen  
Ämne: Synpunkter på boendestrategiskt program  
 
   
Synpunkter på förslag till boendestrategiskt program för Skövde kommun.  
 
Att kommunen tar fram ett bostadsstrategiskt program är mycket lovvärt och som ett av sta-
dens ledande arkitektkontor vill vi förstås vara en del av Skövdes fortsatta utveckling. Det 
förslag som nu är ute på remiss är dock väldigt allmänt hållet och riskerar därmed att bli ett 
slag i luften. Enligt vår uppfattning bör det konkretiseras och tydligare peka ut inte bara målen 
– bra bostäder för alla i attraktiva boendemiljöer – utan hur och var* man vill bygga för att nå 
de uppsatta målen.  
 
Det finns också andra mervärden i ett ökat invånarantal än välfärd och tillväxt som det talas 
om i remisshandlingen. Vi saknar begrepp som stadsliv och ”puls”, vilket vi ser som några av 
den större stadens största tillgångar och som mycket viktiga pusselbitar för att tillväxten skall 
bli till en delvis självgenererande uppåtgående spiral. Ett rikt utbud av nöjes- och kulturliv, 
restauranger mm bör vara ett givet mål i en stad med ambitioner att växa och än mer ta rollen 
som regionens centrum och motor – i synnerhet för att kunna konkurrera med storstadsregio-
nerna om kvalificerad arbetskraft och attraktiva företag.  
 
För att nå dit behövs en större ”kritisk massa” i centrala Skövde. För att stadslivet skall ta fart 
krävs att många människor bor i eller nära centrum (=inom promenadavstånd). Det skall vara 
enkelt att slinka ner på cafeet runt hörnet för en fika, det blir inte alls samma sak om man först 
måste ta bilen och leta parkeringsplats.  
 
Nya bostäder bör därför byggas både på lediga centrala tomter, som i anslutning till Arena 
Skövde och utmed Badhusgatan i slänten mot Nyströms kulle, och på central mark som ev. i 
framtiden kan komma att frigöras från annan användning, t ex vid Västerhöjd om den pågåen-
de gymnasieutredningen leder till att skolan flyttas eller vid Volvos äldre delar. Vi skall natur-
ligtvis värna om stadens karaktär och kulturvärden, men lika självklart finns det också bygg-
nader i centrala Skövde som utan problem skulle kunna ersättas med ny bostadsbebyggelse – 
att en stad förändras med tiden är en naturlig del av dess utveckling. Mindre hus har ersatts av 
större, lägre av högre, annars skulle dagens städer inte existera överhuvudtaget.  
 
En tätare stadsbebyggelse ger också stora fördelar i omställningen mot ett mer hållbart sam-
hälle, med minskat bilåkande, fler som bor nära allmänna kommunikationer och inom gång- 
eller cykelavstånd från arbetsplatser, skolor mm.  
 
Självklart skall byggande på landsbygden underlättas och lika självklart är närheten till natu-
ren något som skall tillvaratas, men vår slutsats är att Skövdes tillväxt inte primärt bör ske 
som en ”urban sprawl”, där staden tillåts breda ut sig över omkringliggande landsbygd, utan i 
stor utsträckning genom förtätning av staden och att detta samt målet om stadsliv och ”puls” 
bör skrivas in i det boendestrategiska programmet.  
 
   
 
CH arkitekter AB  
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(* Vi menar naturligtvis inte att programmet skall peka ut enskilda tomter utan det är förtät-
ningen och målsättningen att bygga centralt som bör skrivas in.)  
 
   
 
   
 
mvh /Hans-Olof Carlson  
 
hans-olof.carlson@ch-arkitekter.se  
 
0500-44 60 77 / 0705-48 00 42  
 
Beskrivning: Linje  
 

 
 
  CH arkitekter AB  
  Karlsgatan 3, 541 50 Skövde  
  Tel. 0500 – 44 60 70 
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Synpunkter till Skövde kommuns Boendestrategiska program 
 

Det är oerhört viktigt att infrastrukturen fungerar väl för att kunna skapa en attraktiv 
arbetsplats och en attraktiv kommun.  
Som en av Skövdes kommuns största arbetsgivare har det stor betydelse för 
rekrytering, hur möjligheterna att pendla till och från arbetet fungerar. 
Detta gäller såväl inom kommunen som in till kommunen. Viktigt är att det finns en 
logistik mellan lokaltrafik och läns -regionstrafik som är synkroniserade med de 
starttider respektive sluttider som finns på arbetsplatsen. Detta skulle öka 
kollektivresandet betydligt. 
 
Då Skaraborgs Sjukhus står inför stora rekryteringsbehov är tillgången till bostad en 
viktig framgångsfaktor. Det är i dag svårt att få bostad med kort varsel genom 
allmännyttan. Det bör finnas en möjlighet att för svårrekryterade kompetensgrupper 
att kunna få bostadserbjudande snabbt då det kan vara avgörande för om rekrytering 
ska kunna fortgå med lyckat resultat.  
 
Det finns även ett behov av ”bostadshotell” eller liknande. Skaraborgs Sjukhus står 
inför att få delar av läkarutbildningen från Göteborgs Universitet till Skövde. Det 
innebär att det kommer inom närmaste åren behövas studentboende för 40 – 60 
läkarstudenter/år under olika delar av terminerna.  
Att få hit läkarutbildningen och bli en del av Göteborgs universitet bidrar till att stärka 
Skövdes kommuns varumärke. 
 
 
 
Inger Levin 
HR strateg 
Personal och kompetensförsörjning 
Skaraborgs Sjukhus    
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