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I mars 2017 antog kommunfullmäktige mandatpe-
riodens bostadsförsörjningsprogram och ett arbets-
sätt för bostadsförsörjning. Utifrån antagen budget 
arbetar bostadsförsörjningsgruppen fram åtgärder 
som ingår i respektive internbudgetar och verksam-
hetsplaner. Den här behovsanalysen ska ses som ett 
underlag för budgetprocess och verksamhetsplane-
ring. I behovsanalysen beskrivs ingående nuläget, 
framtidsläge och behoven, samt eventuella konse-
kvenser av att behoven inte tillgodoses

Bostadsmarknaden styrs huvudsakligen av privata 
aktörer som agerar på en rådande efterfrågan. Växjö 
kommun styr delvis utbudet av bostäder genom 
byggnation i allmännyttan, genom markanvisningar 
eller tilldelning av kommunal mark till byggaktörer. 
För att få en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning 
beaktas i analysen demografiska förändringar, 
rådande bostadsbrist, framtida bostadsbyggnationer, 
planberedskap, med mera. Hänsyn tas också till 
grupper som av olika skäl har svårt att etablera sig 
på bostadsmarknaden.
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Växjö har enligt Boverkets beräkningar under flera 
år haft ett bostadsunderskott. Under 2018 ökade 
utbudet av bostäder beroende på ett rekordartat 
byggande. Sammantaget byggdes nästan 1600 nya 
bostäder. Det har medfört att det bostadsunderskott 
som Boverket menade fanns vid ingången av 2018 
minskade med 50 - 55 procent. Det är viktigt att 
förstå att nybyggnation av bostäder inte självklart 
innebär att efterfrågan minskar. Efterfrågan av 
bostäder är inte självklart detsamma som utbudet. 
Situationen för studenter i Växjö under 2018 har 
förbättrats. Bland annat har 248 nya studentbostä-
der tillkommit. Indikationer början av 2019 visar 
på att utbud och efterfrågan av studentbostäder kan 
vara i någorlunda balans, men situationen kommer 
behöva analyseras djupare framöver. Tidigare har 
beräkningar visat på ett underskott av studentbostä-
der i Växjö.
Det finns ett behov att kunna erbjuda boende i 
avvaktan på en mer permanent lösning för personer 
som med kort varsel fått lämna sin bostad. Det finns 
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Boendeform Nuvarande antal platser Nuvarande antal i kö Beräknat behov om 5 år* Trend framtida behov
Gruppboende LSS (Oms) 182 5 något ökande
Gruppbostad LSS (AoV) 16 7 30
Servicebostad LSS (Oms) 52 3 något ökande
Bostad med särskild service LSS (AoV) 31 7 55
Särskilt boende SoL (AoV) 49 (+13 på entreprenad) 8 75
Tillfälliga platser för äldre (Oms) 65‐75 5 70‐80
Tillfälliga platser LSS (Oms) 31 3 ökande
Särskilt boende (Oms) 780 32 840
Lågtröskelboende (AoV) 0 10 12
Skyddat boende (AoV) 4 0 4
Korttidsplatser för Socpsyk tillhandahålls av Oms (AoV) 0 0 5
Tillfälliga platser för personer med nedsatt funktionsförmåga (AoV) 3 0 5
Ensamkommande (stödboende) (AoV) 38 0 10
HVB boende (AoV) 8 0 8

ett 10-tal personer som är stadigt återkommande 
till akuta boende. Det är personer som står utan-
för bostadsmarknaden, eller har de haft boende i 
perioder, men ej klarat av att sköta detta boende över 
tid. Denna mindre grupp är resurs och tidskrävan-
de för en rad olika förvaltningar/avdelningar inom 
kommunen. Ett kostnadseffektivt sätt att hantera 
återkommande akuta placeringar är ett bemannat 
(lågtröskel)boende för cirka 10 personer. Detta be-
hov finns idag och det kommer med största sanno-
likhet se likadant ut 2019 - 2020 och på längre sikt. 

Idag bor 180 funktionsnedsatta personer i gruppbo-
stad och 60 personer i servicebostad. Kösituationen i 
december 2018 är att fem personer väntar på grupp-
bostad och tre personer på servicebostad. Enligt So-
cialstyrelsens senaste lägesrapport fortsätter antalet 
personer som får insatser enligt LSS att öka. I det 
korta perspektivet finns behov av ytterligare 10 ser-
vicebostäder för personer med nedsatt funktionsför-
måga. Nytt gruppboende, friliggande från grannar, 
behöver byggas de närmsta två åren och byggklar 
tomt bör alltid finnas för att möta uppkommande 
behov. Trycket ökar på platser för korttidsvistelse, 
främst vad gäller barn som har nedsatt funktionsför-
måga. I Växjö kommun finns totalt cirka 800 platser 
på särskilt boende, varav cirka 750 nyttjas. Utifrån 

att behovet av särskilt boende de närmaste åren 
endast är svagt ökande finns ett kostsamt överutbud 
av särskilt boende.

Kommunen behöver stimulera byggandet av/
omvandling till så kallade seniorlägenheter eller 
trygghetsbostäder i servicenära läge för att bidra 
till möjligheten för äldre att bo kvar hemma och 
därmed minska behovet av ytterligare platser inom 
särskilt boende. I vissa fall bör äldre personer med 
kort varsel kunna erbjudas en tillgänglig bostad i 
det ordinarie beståndet för att undvika att flytt till 
särskilt boende behövs.
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Kommunfullmäktiges budget för 2019

Utveckla och förvalta växande stad, tätorter 
och landsbygd
Delar av strategisk inriktning som berör bostadsförsörjning.

Växjö växer och vi ska fortsätta vara en kommun 
bland Sveriges främsta när det gäller nyproduktion 
av bostäder. För att möta bostadsbrist och skapa 
goda förutsättningar för målet om 100 000 invåna-
re behöver vi bygga mer, högre och snabbare i alla 
olika upplåtelseformer. För att dämpa växtvärken 
behövs strategiska investeringar i infrastruktur, 
grönstruktur och samhällsservice i hela kommunen, 
samtidigt som finansieringen av vår tillväxt kräver 
nya åtgärder.

En hållbar kommun kräver att segregationen pressas 
tillbaka. Personer och grupper med svag etable-
ring på bostadsmarknaden, med låg inkomst, unga 
och/eller nyanlända, ställer krav på nya lösningar. 
Bostadsbolagen ska eftersträva att etableringsbo-
enden, för anvisade enligt bosättningslagen, finns i 
olika delar av kommunen och undvika segregerade 
områden. Nya områden ska planeras med blan-
dade upplåtelseformer och förhållandet mellan 
olika ägandeformer i befintliga områden ska stärka 
integrationen.

Bostadsförsörjningsprogram för  
Växjö kommun
Kommunfullmäktige 2017-03-21

Växjö kommuns målsättningar för bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningen ska bidra till en hållbar 
samhällsutveckling
Våra insatser för bostadsförsörjningen ska sättas i 
ett helhetsperspektiv som leder till en samhällsut-
veckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar. Genom att insatserna stäms av mot över-
siktsplanen sätts bostadsförsörjningsåtgärderna i 
ett sammanhang och helhetsperspektiv. Exempel 
på åtgärder som anses leda till en hållbar samhälls-
utveckling; att Europas grönaste stad genomsyrar 
bostadsbyggandet, att hög arkitektonisk kvalitet 
utmärker byggandet, att vi skapar blandade upplå-
telseformer, gemensamhetsboenden, bostadsstorle-
kar och kostnadsnivåer.

Ett hållbart samhälle består i att vi skapar en fan-
tastisk plats att bo, verka och leva för våra invånare, 
företag och besökare. Både nu men även i framtiden.
En väl fungerande bostadsförsörjning med bostä-
der åt alla är kanske det mest grundläggande i ett 
hållbart samhälle men även möjlighet till utbildning 
och arbete ingår.

Bostadsbyggandet ska motsvara efterfrågan
Vi ska i kommunen se till att vi tillsammans med 
privata aktörer tillhandahåller ett varierat bo-
stadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika 
människor där även särskilda behov ska beaktas. 
Målsättningen är att alla som så önskar har tillgång 
till bostad, oavsett ekonomiska förutsättningar. 
Genom att analysera utbudet av olika upplåtelsefor-
mer, storlekar och kostnadsnivåer i förhållande till 
efterfrågan ser vi till att tillskapa det som behövs.
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Landsbygdsprogram Växjö kommun
Kommunfullmäktige 2013-12-17

Strategier viktiga för bostadsförsörjning

• Att på olika sätt marknadsföra den livskvalitet som 
livet på landsbygden medför och därmed också 
stimulera till inflyttning. 

• Att identifiera och tillhandahålla attraktiva områ-
den för nya bostäder, rekreation och verksamheter.

• Att den kommunala handläggningen av plan-, 
mark, miljö- och byggrelaterade ärenden löper 
snabbt och smidigt, bland annat genom ökad sam-
ordning mellan berörda instanser.

• Att på olika sätt uppmuntra och underlätta ny-
byggnation av såväl villor som hyres- och ägande-
rätter så att fler människor får möjlighet att välja 
boendeform.

• Att genom Vidingehem noggrant följa och analy-
sera efterfrågan på lägenheter på orterna och vid 
behov bygga nytt.

Framtidens boende för äldre
Kommunstyrelsen 2015-03-03

Riktlinjer 
för Växjö kommun vad gäller bostadsförsörjning för 

den bostadssociala gruppen äldre:
• Eftersträva ett varierat och anpassat bostadsutbud 

för skiftande bostadsbehov.
• Erbjuda seniorbostäder i samtliga stadsdelar och 

tätorter.
• Prioritera befintligt kommunalt bostadsbestånd.
• Tillgängliggöra delar av det existerande beståndet.
• Successivt omstrukturera tillgängliga bostäder med 

närhet till service till seniorbostäder.
• Tillskapa nytt kommunalt bostadsbestånd genom 

nybyggnation av ordinarie bostäder såväl som seni-
orbostäder.

• Stimulera privata initiativ.
• Utforma tydlig kommungemensam bostadsinfor-

mation.
• Utveckla det särskilda boendet Hovslund till ett 

Seniorernas Hus.

Ett hållbart samhälle består i att det  
skapas goda livsvillkor för människor  
som bor och verkar i vår kommun. En  
väl fungerande bostadsförsörjning med 
bostäder åt alla är kanske den mest  
grundläggande i ett hållbart samhälle [...]
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BOSTÄDER MED  
KOPPLING TILL PERSONAL
Kapitlet Bostäder med koppling till personal är framtagen utifrån de behov som finns i kommunen som upp-
står i våra respektive verksamheter. Analysen har gjorts för att kunna möta våra kommuninvånares behov med 
utgångspunkt i gällande lagstiftning. 

PERMANENT BOSTAD 

Gruppbostad 
En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora 

behov av tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt 

att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostaden 

består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring 

gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka 

de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella 

intressen.

Nuläget 
Idag bor 180 personer med nedsatt funktionsförmå-
ga i gruppbostad. Merparten av personerna har en 
nedsatt kognitiv förmåga. Kösituationen i december 
2018 är att fem personer väntar på gruppbostad. 

Framtiden
Enligt Socialstyrelsens senaste lägesrapport fortsät-
ter antalet personer som får insatser enligt LSS att 
öka. År 2017 fick 72 900 personer i landet insatser 
vilket är en ökning med 24 procent sedan 2008. I 
ett nationellt perspektiv är de insatser som ökar mest 
boende för vuxna, personlig assistans och daglig 
verksamhet.

Totalt sett är den totala mängden personer med 
nedsatt funktionsförmåga som beviljats LSS i 
Växjö kommun tämligen konstant sedan ett antal 
år tillbaka. Insatserna är i många fall komplexa och 
sammansatta.

Not: Nedgången vuxna LSS 2014 och barn beror på att psykisk funktionsnedsättning började särredovisas och nedgången barn LSS 2016-2017 beror på 
övergången av socialpsykiatrin till AoV.
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Behov
I nuläget råder nästan balans mellan tillgång och 
behov av gruppbostad för personer med nedsatt 
funktionsförmåga. Ett nytt boende som ersätter 
Allmogevägen, friliggande från grannar, behöver 
byggas de närmsta två åren.Byggklar tomt måste 
alltid finnas. Omsorgsförvaltningen har inventerat 
samtliga gruppbostäder och klargjort vilka av dem 
som är möjliga att bygga till med ytterligare några 
lägenheter.

Konsekvenser
En gruppbostad kostar cirka 1000 tkr om året. 
Tillgång till byggklar tomt är viktigt för att kunna 
möta framtida behov och samtidigt undvika viten 
från Socialstyrelsen.  

Servicebostad 
Servicebostäder ligger spridda i vanliga flerfamiljshus och 

personal finns i närområdet. I servicebostaden får brukaren 

hjälp och stöd i sin  vardag så att brukaren ska känna dig 

trygg och kunna leva så självständigt som möjligt. Stödet 

planeras tillsammans med brukaren och utgår alltid från 

dennes önskemål, intressen och behov.

Nuläget 
Det bor cirka 60 personer med nedsatt funktionsför-
måga i servicebostad, flertalet har nedsatt kognitiv 
förmåga.ösituationen i december 2018 är tre perso-
ner för servicebostad.

Behov
I det korta perspektivet finns behov av 10 servicebo- 
städer för personer med nedsatt kognitiv förmåga. 
Ett antal lägenheter planeras för på Vikaholm. Yt-
terligare några kan behövas, nära befintliga service-
bostäder på Teleborg och Västra Esplanaden.

Konsekvenser
Om inte servicebostäder finns till hands behövs be-
tydligt dyrare lösningar användas. En servicebostad 
kostar ca 500 tkr om året. 

SoL-boende 
Bostad med särskild service enligt SoL är för de personer 
som har psykiska funktionsnedsättningar som inte längre 
kan få behovet om omvårdnad tillgodosett i det egna 
hemmet. Personerna har ett eget kontrakt på sin lägen-
het, bostäderna har tillgång till gemensamhetsutrymmen 
inom huset, men inte direkt utgång mot gemensamhets-
utrymmen som i en gruppbostad. Boendet är bemannat 
dygnet runt. Trapphuslösningar är lämpliga.

Nuläge
Det finns 8 SoL-boenden spridda i kommunen.

Framtid
Två byggnader med särskild service enligt LSS, med
minst 10 lägenheter i varje hus, anvisades mark un-
der våren 2018 och ska förhoppningsvis stå färdigt 
under 2019-2020.

Behov
Det finns idag 7 stycken personer med beslut om 
särskilda boenden per bostad med särskild service 
för funktionsnedsatta som ej kan verkställa. Social-
psykiatrin Avd Vuxna har idag en kö om 23 perso-
ner som är beviljade särskilt boende enligt framför 
allt LSS men även enligt SoL. Ytterligare boende-
platser kommer att behövas framöver då ansökning-
ar om särskilt boende stadigt inkommer. 

För en del personer skulle det passa med vanliga 
lägenheter med tillgång till personal (vid behov) 
och gemensamma utrymmen, till exempel satel-
lit-boende. I en uppstart av ett sådant boende skulle 
personallägenheten med gemensamhetsutrymme 
samt ytterligare 3-4 mindre lägenheter behövas. 
Allteftersom det blir ytterligare lägenheter lediga i 
området kan fler lägenheter 5-6 stycken knytas till 
boendet. 

Konsekvenser
Det finns idag 30 stycken personer med beslut om 
särskilda boenden/bostad med särskild service för 
funktionsnedsatta som det finns beslut för som ej 
kan verkställas. Det medför att Växjö kommun 
riskerar vite.
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Växjö kommun kan inte verkställa beslut för grup-
pen som behöver mindre stöd av personal, det finns 
risk att de hamnar tillsammans med grupper med 
större personalbehov än vad gruppen egentligen 
behöver och personernas självständighet minskar 
och kommunens kostnader ökar.

Särskilda boenden för äldre 
Samhällsservice med vård och omsorg dygnet runt för äldre, 

det vill säga särskilt boende. Kan innefatta demensboende.

Nuläge
I Växjö kommun finns totalt cirka 800 platser på 
särskilt boende, varav cirka 750 nyttjas. Diagram-
met nedan visar behov av insatser för olika  
årskullar. Som synes klarar sig över 90 procent av 
personerna upp till 75 år utan någon av insatserna. 
Därefter ökar takten och vid 85 år har närmare en 
tredjedel stöd i någon form. Vid 90 års ålder har 
över hälften stödinsatser.

Framtid och behov
I Växjö har LOV i särskilt boende införts vilket 
innebär att företag kan etablera särskilt boende, bli 
godkända att bedriva verksamhet och därefter vara en 
del av utbudet. Utifrån att behovet av särskilt boende 
de närmaste åren endast är svagt ökande upp- står 
ett kraftigt överutbud av särskilt boende. Befolk- 
ningsprognoser anger att behoven av särskilt boende 
kommer att bli större från mitten av 2020-talet.

Konsekvenser
En plats i särskilt boende kostar cirka 700 tkr årligen. 
En tom plats i kommunal regi kostar ca 500 tkr, 
medan en tom plats i den privata regin inte kostar nå-
gonting alls för Växjö kommun. Utifrån att valfrihet 
gäller kommer tomplatser uppstå vid olika boenden, 
med ökande kostnader som följd. Beroende på utfall 
och tilldelad budget får omsorgs- förvaltningen möta 
med lämpliga strategier.

Behov av insatser för olika årskullar
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TILLFÄLLIGA BOENDE

Akuta boende/Lågtröskelboende
Nuläge
Det finns ett behov att kunna erbjuda korta pla-
ceringar/boende i avvaktan på en mer permanent 
lösning för personer som med kort varsel fått lämna 
sin bostad. Växjö kommun har idag cirka 40 individer 
boende vid tillfälliga lösningar. Socialtjänsten har 
inget ansvar att ordna ett akut boende. Dock har man 
enligt SoL i vissa fall en skyldighet att ordna tak över 
huvudet. Det finns ett 10-tal personer som är stadigt 
återkommande till akuta boende, personer som står 
utanför bostadsmarknaden eller har de haft boende i 
perioder men ej klarat av att sköta detta boende över 
tid. 

Framtid
Vi ser en fortsatt stor inflyttning till Växjö kommun 
och bör därför ta hänsyn även till grupper som av 
olika skäl har svårt att etablera sig på bostadsmark-
naden. 

Behov
Det finns ett behov att kunna erbjuda korta pla-
ceringar/boende i avvaktan på en mer permanent 
lösning för personer som med kort varsel fått lämna 
sin bostad. 

Ett kostnadseffektivt sätt att hantera återkommande 
akuta placeringar är ett bemannat (lågtröskel)boende 
för cirka 10 personer. Detta behov finns idag och det 
kommer med största sannolikhet se likadant ut 2019-
2020 och på längre sikt.

Konsekvenser
De akuta kostnaderna med vandrarhem och tillfälliga 
dyra lösningar uppkommer då det råder bostadsbrist 
och vi har ett lagstyrt ansvar att ge utsatta grupper, 
främst barnfamiljer, våldsutsatta, samt psykiskt sjuka, 
ett skäligt boende. 

Om vi inte möjliggör boende för personer som står 
utanför bostadsmarknaden kommer personerna fara 
illa med risk för hemlöshet och otrygghet. Ansvaret 
för uppkomna renoveringskostnader då individer 

missköter sitt boende ligger på hyresgästen men då 
kommunen har förstahandskontraktet kan det, om 
individen saknar betalningsförmåga, innebära att 
kommunen får ta på sig kostnaderna.

Ungdomsgruppens stödboende
Med stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten 

som tar emot enskilda i åldern 16-20 år i eget boende med 

individanpassat stöd, 3 kap 1 § a SoF. Inom Arbete och Väl-

färd bedrivs stödboende inom två olika verksamheter.

Nuläge
Ungdomsgruppens stödboende är ett stödboende för 
ungdomar 17-20 år som av olika anledningar inte kan 
bo hemma och är i behov av ett mindre placeringsal-
ternativ. Syftet är att under trygga former träna den 
unge för ett självständigt vuxenliv. Stödboende kan 
vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera 
som utslussning efter avslutad vård utanför det egna 
hemmet, till exempel i familjehem eller på HVB. 

Idag har Ungdomsgruppens stödboende sex platser. 
Verksamheten ser ett behov av att utöka antal platser 
då efterfrågan är stor på platserna och ungdomar 
står i kö. En placering på stödboende kostar cirka en 
fjärdedel mot en placering på HVB och är därmed ett 
mycket kostnadseffektivt alternativ. Dessutom finns 
tendens till att ungdomar inte kommer vidare ut på 
bostadsmarknaden efter avslutad vård på stödboende 
och det leder till ”proppar” i verksamheten.

Behov
Ungdomsgruppens stödboende ser ett behov av fler 
boende, upp till fem stycken under 2018. Gruppen 
behöver boende av mindre storlek anpassade efter de 
enskilda individernas ekonomiska förutsättningar. 
Längre fram kommer behovet av nya boende bero på 
rörligheten av de redan inskrivna i stödboendet, om 
de har möjlighet ett etablera sig på ordinarie bo-
stadsmarknad eller blir kvar och upptar stödboendets 
bostäder en längre tid än nödvändigt.

Konsekvenser
Om ungdomar som har vårdbehov som kan tillgodo-
ses på stödboende bor kvar på institution på grund av 
att verksamheten inte har tillgång till lägenheter kan 
kostnaden uppgå till miljontals kronor under ett år. 
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En konsekvens för den unga individen är att perso-
nen tvingas vara kvar på institution trots att vården 
avslutats vilket kan leda till att personen hämmas i sin 
vidare utveckling som självständig medborgare. Även 
om den unge inte kan flytta vidare från stödboendet 
blir konsekvensen att den unge upptar en kostsam 
plats trots att vårdbehovet blivit tillgodosett och att 
individen upptar en plats som skulle möjliggjort ett 
mer kostnadseffektivt alternativ för någon annan ung 
individ.

Stödboende för målgruppen ensamkommande
Med stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten 

som tar emot enskilda i åldern 16-20 år i eget boende med 

individanpassat stöd, 3 kap 1 § a SoF. Inom Arbete och Väl-

färd bedrivs stödboende inom två olika verksamheter.

Nuläge
Inom Arbete och Välfärds verksamhet finns också 
stödboende som placeringsalternativ för ensamkom-
mande unga 17-20 år. Idag finns cirka 45 platser och 
verksamheten finns i Växjö och Lammhult. Stödbo-
endet består både av korridorsboende och utspridda 
lägenheter i Växjö tätort och Lammhult. 

Behov
Även stödboende för ensamkommande behöver utöka
antal platser, upp till 10 lägenheter under 2018 och
fem lägenheter under 2019. Lägenheterna behöver
vara mindre till storlek, variera i hyresnivå och ligga i
anslutning till goda kommunikationer. Även rum är
ett bra alternativ.

Konsekvenser
Stödboende är ett kostnadseffektivt alternativ till
placering på HVB. Inom ensamkommande-verksam-
heten finns ett extremt stort antal inskrivna ungdomar
till följd av flyktingsituationen 2015 vilket leder
till att det blir svårt att möjliggöra stödboendeplatser
till den stora grupp ungdomar som blir i behov av
detta 2018-2019. Konsekvensen av att det inte finns
möjlighet till stödboende till denna målgrupp blir
att de bor kvar på HVB och upptar en betydligt
dyrare plats utan att ha vårdbehovet. Att bo kvar på
HVB trots att vårdbehovet är tillgodosett hämmar
individernas utveckling på längre sikt, då de inte får
möjlighet att träna

Utslussningslägenhet
En vanlig lägenhet där du lever så självständigt som möjligt 

med ett minimum av stöd från personal efter exempelvis en 

institutionsplacering. En individuell bedömning har gjorts 

utifrån individens behov för att minska risken för återfall.

Nuläge
Idag finns 3 stycken lägenheter som UAE använder 
för sina klienter på Storgatan 51 och en som Ung-
domsbasen använder på Framnäsvägen.

Behov
Fler individer har ett ökat behov av ett mellansteg 
mellan behandling och vanlig bostad.

Konsekvenser 
Det jobbas aktivt för att hitta alternativa lösningar för 
den grupp som idag befinner sig på  institutioner, när 
det enda de behöver är en lägenhet. Det finns eko-
nomiska vinster att göra om man kan hjälpa denna 
grupp.

Skyddat boende 
Det finns skyddade boende inom kommunen idag 
och ytterligare boende behövs inte i nuläget.

Tillfälliga platser för socialpsykiatrin 
Om brukaren är helt okänd, utreds om vederbörande klarar 

ordinärt boende eller behöver särskilt boende. Det kan 

handla om en vanlig lägenhet eller rum på bemannade 

boende där personen kan bo tillfälligt. 

Nuläget
Vi har idag ingen möjlighet att hjälpa denna grupp 
med ett lämpligt boende. Det finns ett 10 tal indi-
vider som vi hade behövt utreda vidare för att hitta 
lämplig lösning.

Behov
Det finns behov av 10 lägenheter/rum för korttids-
boende spridda i eller i anslutning till bemannade 
boende. Dessa boende bör ligga i tätorterna, dock viss 
avskildhet (robust omgivning). Det måste finnas goda  
kommunikationer.
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Konsekvenser 
Tillgodoses inte behoven kommer denna grupp fort-
satt vara resurskrävande.

Tillfälliga platser för äldre
Nuläge
Det finns cirka 70 tillfälliga platser i form av kort-
tidsplatser, växelvård och palliativ vård. Platserna 
är framför allt lokaliserade till två platser, Evelid 
och Ingelshov, men några är fördelade till Birka och 
särskilda boenden på landsbygd. Platserna har alltid 
hög beläggning.

Framtid
En lag kring utskrivningsklara från sjukhus skärps 
från 2018 där kommuner behöver ta hem patienter/ 
omsorgstagare snabbare än tidigare. Detta kräver 
skärpa i logistik, arbetssätt och styrfilosofi. I februari 
2019 beslutades att samla alla tillfälliga platser på 
Evelid.

Behov
Med ändamålsenlig användning av befintligt antal 
platser bedöms dessa ligga i linje med behovet.

Konsekvenser
Utan ändamålsenlig hantering av tillfälliga platser 
finns flera risker, som kostnader för utskrivningskla-
ra, större belastning på anhöriga och ökat behov av 
särskilt boende. 

Tillfälliga platser för personer med nedsatt 
funktionsförmåga
Nuläge
Platser för korttidsvistelse enligt LSS finns på Söder, 
Teleborg, Norr, totalt 17 platser för vuxna och 14 
platser för barn och unga. Antalet omsorgstagare är 
betydligt fler än platserna. 

Framtid och behov
Trycket ökar på platser för korttidsvistelse, främst vad 
gäller barn. Korttidsboende med tre platser öppnar 
på Vasavägen våren 2019. Behovet och utbudet är då 
i nuläget i balans. Utvecklingen följs noga. Sam-
ordningsvinster skulle uppnås genom att samla all 
korttidsvistelse för barn och vuxna i samma byggnad 
på Teleborg. Detta bland annat med anledning av 
närheten till särgrundskolan.

Konsekvenser
En plats för korttidsvistelse kostar cirka 800 tkr. De 
ekonomiska konsekvenserna av att samla korttidsvis-
telse på Teleborg har ännu inte beräknats. En första 
bedömning, oaktat lokalkostnaderna i sig, är att en 
effektiv resursanvändning skulle kunna uppnås. 
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NULÄGE OCH FRAMTID

Befolkningstillväxt och bostadsbrist 
Trots att antalet färdigställda nya bostäder legat på 
en historiskt sett mycket god nivå i Växjö kommun 
under 2016 och 2017 råder fortfarande ett visst 
underskott på bostäder.1 I en rapport från Boverket 
2018 hade Växjö kommun ett underskott på 1614 
bostäder under 2016. En positiv befolkningstillväxt, 
som till stor del skett i form av ett positivt flyttnetto 
från utlandet, har fått behoven av boende att stiga, 
speciellt för nyanlända. För många kommuner i 
länet, och så även i Växjö, så råder ett underskott av 
bostäder för denna grupp. En annan grupp som mö-
ter svårigheter på bostadsmarknaden är ungdomar, 
studenter och unga vuxna. Dessa individer är ofta
nya på bostadsmarknaden, saknar kontakter och har 
generellt sett en mer begränsad betalningsförmåga. 
I Växjö har det tidigare rått en brist på studentbo-
städer trots att antalet studentbostäder ändå varit 
relativt gott i jämförelse med andra universitetsor-
ter.2 Under 2018 har det tillskapats ytterligare 
bostäder för Växjös studenter. I skrivande stund kan 
en något avmattad efterfrågan noteras. Det är svårt 
att säga om denna förändring innebär att bristen på 
studentbostäder har försvunnit. Det kommer krävas 
ytterligare analyser och bedömningar under 2019. 
Antalet så kallade långsiktiga boendelösningar, där 
kommunen anordnar boende till personer som av 
olika anledningar inte får tillgång till den ordinarie 
bostadsmarknaden, har också ökat i länet och så 
även i Växjö kommun. Ett generellt underskott på 
bostäder, framför allt på hyreslägenheter, samt ett 
underskott på bostäder i rimlig storlek och med en 
hyresnivå anpassad till individers förutsättningar 
kan anges vara de främsta orsakerna till detta.

Demografi
Efterfrågan på bostäder påverkas av förändringar i 
demografin. För att få en långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknad, där olika konsumenters efterfrågan 
möter ett utbud av bostäder som svarar mot beho-
ven, behöver man titta på hur befolkningen föränd-
ras över ett längre perspektiv.

Befolkningstillväxten för Växjö kommun har i 
genomsnitt legat på 1,3 procent per år under den 
senaste tio-års perioden (2008–2017). I och med 
de senaste årens starka migrationsströmmar har 
emellertid takten i befolkningstillväxten ökat. Mot 
slutet av 2018 uppgick Växjö kommuns befolkning 
till drygt 92 500 personer vilket innebar en befolk-
ningstillväxt på 1,6 procent.3 Motsvarande siffra för 
riket låg på 1,3 procent. Växjö kommuns senaste 
befolkningsprognos pekar också på att befolkning-
en når 100 000 invånare redan 2024. Från 2017 
till slutet av 2025 beräknas befolkningen ökat med 
nästan 10 100 personer vilket ger en genomsnittlig 
tillväxttakt på 1,3 procent per år.

Efterfrågan på bostäder 
påverkas av förändringar  
i demografin. För att få en 
långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknad [...] behö-
ver man titta på hur befolk-
ningen förändras över ett 
längre perspektiv.  

1. SCB, Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region och år, 2010-2016.  2. Antalet studentbostäder i Växjö är ca 3 900 st.  
3. Jämf med föregående år.

VANLIGA BOSTÄDER
Kapitlet analyserar läget på den rådande bostadsmarknaden. I stort styrs bostadsmarknaden av privata aktörer 
som agerar på en rådande efterfrågan. För att få en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning beaktas demografis-
ka förändringar, rådande bostadsbrist, framtida bostadsbyggnationer, planberedskap m.m.  Hänsyn tas även 
till grupper som av olika skäl har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden så att de i framtiden ska kunna 
bidra till kommunens konkurrenskraft, minskade kommunala utgifter samt en hållbar social utveckling.
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Bostadsmarknaden och framtida bostads-
byggande
Bostadsbyggnationen i Växjö kommun har legat 
på ett snitt av drygt 450 färdigställda bostäder per 
år under de senaste fem åren.4 Under 2017 landade 
siffran på 718 bostäder, vilket antalsmässigt pla-
cerade Växjö på 17:e plats av landets samtliga 290 
kommuner. Bostadsproduktionen tog ytterligare ett 
rejält kliv framåt under 2018 då antalet färdigställda 
lägenheter blev 1567.5 Det är drygt 2 gånger mer 
jämfört med 2017. Bostadsprognosen är fortsatt god 
även framöver om än i en något lugnare takt jämfört 
med 2018. Under 2019 planeras för cirka 800 bo-
städer. Vi vet dock att denna siffra är något tilltagen 
i överkant sett i relation till antalet faktiskt färdig-
ställda lägenheter. Brist på arbetskraft, överklagan-
den i byggprocessen, okända markförhållanden eller 
andra förseningar/hinder vid byggnation kan få 
delar av ovanstående siffror att skjutas på framtiden 
eller i värsta fall ej genomföras alls. Med anledning 
av detta har planeringskontoret tagit fram ett anta-
gande på genomförandegrad av bostadsprognosen.6 

Med bakgrund till detta bedöms takten på färdig-
ställda bostäder ligga på cirka 700-800 under 2019.7 

Något som kan komma att påverka en framtida 
byggtakt och beaktas i bostadsplaneringen är den 
förändring som skett på bostadsmarknaden från 
hösten 2017 fram till nu.
 Under våren och sensommaren 2017 kom indikatio-
ner på att bostadsmarknaden var på väg att mattas 
av något, framför allt

i storstäderna. Objekt låg ute till försäljning allt 
längre, intresset för nyproduktion tycktes svalna 
och nyproducerade bostadsrätter omvandlades till 
hyresrätter. I oktober påbörjades sedan en nedgång 
på bostadsmarknaden med fallande priser på fram-
förallt bostadsrätter. Sedan nedgången under hösten 
2017 har emellertid prisbilden för både villor och 
bostadsrätter mer eller mindre stabiliserats. Statistik 
från både Svensk mäklarstatistik och Valueguards 
HOX-index visar på att nedgången planat ut under 
2018 (se diagram nedan).

Källa: Valueguard HOX index, bearbetning av Boverket

 Det råder dock fortfarande osäkerhet på bostads-
marknaden. Genomförda och aviserade räntehöj-
ningar, en förväntad konjunkturavmattning samt 
skärpta kreditrestriktioner för hushållen gör det 
svårt att sia om utvecklingen på den framtida bo-
stadsmarknaden. 

4. Beräknat på färdigställda lägenheter i nybyggda hus mellan 2012-2016, SCB, BO0101A5.  5. Enl SCB, Nybyggnad av bostäder.  6. Genomförande-
graden har räknats fram som ett genomsnitt av de 5 senaste årens antal prognostiserade bostäder dividerat på antalet färdigställda bostäder för det 
antagna året enl SCB. Genomförandegraden ligger på 49 % för n+2år och på 62% för n+1år.  7. förutsatt att faktorer som konjunktur, tillgången på 
byggarbetskraft, ränteläge, regelverk eller politiska beslut mm inte förändras drastiskt. 

Nedan ges en uppskattning av hur olika grupper i  
kommunens befolkning kommer att växa fram till 2025. 

+9,2%
Ungdomar 19–29 år, 
gruppen tillväxer med 
1 400 personer (+9,2%) 

fram till 2025.

+11%
Förvärvsarbetande 
20–64 år, gruppen 
tillväxer med 5 615 

personer (+11%)  
fram till 2025.

+44%
Äldre 75–84 år,  

gruppen tillväxer med 
2 278 personer (+44%) 

fram till 2025.

+22%
Befolkningen 85 år 
och äldre, gruppen 

tillväxer med 498  
personer (+22%)  

fram till 2025

Nyanlända med uppehållstillstånd anländer till kommunen i årliga kvoter. →

Småhus- och bostadshus
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För att få en hållbar bostadsmarknad i Växjö 
kommun måste hänsyn tas till nuvarande läge 
på bostadsmarknaden, kommande demografiska 
förändringar samt tidigare bostadsunderskott. För 
att bygga socialt hållbart över tid bör också extra 
hänsyn tas till de grupper som har svårt att kom-
ma in på bostadsmarknaden eller som har en låg 
betalningsförmåga (nyanlända, ungdomar, studenter 
och äldre).

Planberedskap
För att ovanstående framtida bostäder ska kunna ge-
nomföras inom den tidsplan som angetts behövs en 
grov uppskattning av kommande byggrätter. Växjö 
kommun har en god planberedskap där färdig-
planlagd mark för ca 4000 bostäder finns i nuläget 
(planlagd mark finns bland annat inom Växjö stad, 
Braås, Rottne, Ingelstad med mera). Detaljplanering 
pågår för ytterligare cirka 3000 bostäder i bland an-
nat Växjö stad, Gemla, Ingelstad, Rinkaby, Tävelsås 
med mera.

Upplåtelseformer
En av kommunens målsättningar är att, i såväl nya 
stadsutvecklingsprojekt som befintliga stadsdelar, 
sträva efter att bygga med en så god blandning av 
upplåtelseformer som möjligt.

Det totala bostadsbeståndet i Växjö kommun upp-
gick mot slutet av 2017 till drygt 44 300 bostäder.8 
Växjö kommun har vid en jämförelse med Krono-
bergs län en betydligt lägre andel äganderätter men 
ligger nästan i nivå med rikssiffran. Andelen hy-
resrätter är emellertid betydligt högre i kommunen 

jämfört med både länet och riket. Växjö kommun 
är också den enda kommunen i Kronobergs län där 
andels siffran för bostadsrätter överstiger 10 procent. 
I staden Växjö ligger en stor del av fördelningen 
på hyresrätter om man jämför med kommunen 
som helhet. I tabellen nedan kan man också utläsa 
att den nybyggnation som sker mycket väl följer 
målsättningen om att bygga för att uppnå en så god 
blandning i upplåtelseform som möjligt.

Behov
I Boverkets senaste behovsanalys för bostadsbyggan-
de i Sverige anges att det behöver färdigställas cirka 
67 000 nya bostäder per år fram till 2025. Det mot-
svarar cirka 7 bostäder per 1000 invånare och år. En 
stor del av befolkningstillväxten förväntas att ske i 
storstadsregioner eller centralorter vilket i praktiken 
betyder att antalet nya bostäder per 1000 invånare 
behöver vara markant högre i många av landets 
tillväxtkommuner, medan byggbehovet i genomsnitt 
är lägre bland de mindre kommunerna. Om en lik-
nande beräkning görs för Växjö kommun skulle det 
innebära att det behöver byggas cirka 630 bostäder 
per år för att ligga i paritet med den prognostiserade 
befolkningstillväxten.9 Utöver ovanstående behovs-
siffra gjorde Boverket under 2016 en beräkning som 
visade att Växjö kommun vid tidpunkten också hade 
ett underskott på cirka 1 600 bostäder. Under 2017 
byggde Växjö kommun bostäder i takt med befolk-
ningsutvecklingen men underskottet kvarstod.9 Som 
tidigare nämnts ökade byggtakten ytterligare under 
2018 då det färdigställdes nästan 1600 bostäder i 
kommunen. Det motsvarade en byggtakt på cirka 17 
bostäder per 1000 invånare,  vilket gjorde Växjö till 

8. Undantaget 11 st poster där uppgift saknas. 9.  Bostadsmarknadsanalys 2017, Länsstyrelsen, Kronobergs län
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Figur 1. Fördelning av upplåtelseformer i Växjö kommun, Kronobergs län och Riket.

Växjö kommun Kronobergs län Riket
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den 4:e bästa kommunen i landet sett till byggtakt 
per capita under 2018. Givet det underskott som 
Boverket menade fanns 2016 har den starka bygg-
takten under det senaste året minskat underskottet 
med cirka 50 - 55 procent, förutsatt att utbudsök-
ningen matchar den befintliga efterfrågan. Om så 
är fallet skulle det i teorin innebära att underskottet 
i början av 2019 ligger på cirka 880 bostäder enligt 
Planeringskontorets beräkningar.9  

Konsekvenser
Förändringar i regelverk, en tidigare låg nivå på 
nyproduktionen i förhållande till den höga efter-
frågan samt en allt snabbare befolkningstillväxt är 
några förklaringar till den bostadsbrist som finns. 
Hyrorna har under senare tid också ökat mer än in-
flationen vilket fått priset på boende att stiga. Även 

om situationen är värst i storstäderna i dag uppger 
nu nästan 84 procent av landets 290 kommuner 
att man upplever ett underskott på bostäder enligt 
bostadsmarknadsenkäten 2018. Detta får givetvis 
effekter för befolkningen och dess möjligheter till 
att skaffa sig ett långsiktigt boende. Särskilt an-
strängd är situationen för de grupper som vi tidigare 
beskrivit i detta avsnitt. För nya på Växjö kommuns 
bostadsmarknad, så som unga och nyanlända är 
det extra svårt att finna en bostad trots ett ökat 
bostadsbyggande. Även äldre som vill flytta till en 
mer tillgänglig bostad upplever det som allt svårare. 
Detta skapar en segregation på bostadsmarknaden 
där den yttersta konsekvensen av en långt gående 
bostadsbrist är en ökad hemlöshet. Bostadsbristen 
står dock givetvis inte ensam som förklaring till ett 
stigande antal hemlösa.13 Ett ökat antal hemlösa och 

10.  Antaget att det bor i genomsnitt 2-2,1 personer per lägenhet. 11. SCB, Färdigställda lägenheter och befolkning 2016-12-31 12. Växjö kommun, 
Bostadsprognos och genomförandegrad samt Befolkningsprognosen 2016

Figur 2. Fördelning av upplåtelseformer för Växjö stad och för ett urval  
av samtliga planerade bostäder under 2018–2019.  

Stadsdel Växjö Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Växjö kommun 48% 15% 37%
Växjö Stad 55% 19% 26%
Araby 92,6% 0,0% 7,4%
Centrum 73,4% 26,2% 0,3%
Hov 56,3% 18,2% 25,5%
Hovshaga 27,1% 29,8% 43,1%
Högstorp 13,6% 6,8% 79,6%
KronobergEvedal 45,4% 0,0% 54,6%
Norr 45,4% 38,4% 16,3%
Regementstaden 37,7% 60,4% 1,9%
Räppe 24,2% 16,4% 59,5%
Sandsbro 20,3% 25,8% 53,9%
Sandsbro 2019-2020 42% 58% 0%
Söder 49,8% 32,1% 18,1%
Söder 2019-2020 6% 94% 0%
Teleborg 69,7% 10,4% 19,9%
Teleborg/Vikaholm 2019-2020 40% 52% 8%
Väster 44,0% 32,9% 23,1%
Väster 2019-2020 35% 56% 9%
Öjaby 18,5% 10,1% 71,4%
Öster 72,0% 12,1% 16,0%
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en allt större brist på lägenheter gör det dock svårare 
att lösa olika gruppers behov av bostäder. En annan 
effekt som kan ske i spåren av bostadsbristen är 
att kraven från hyresvärdarna på de bostadssökan-
de ställs allt högre, vilket ytterligare försvårar för 
ovanstående grupper att komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden.

I förlängningen kan bostadsbrist även få negati-
va konsekvenser för kommuners arbetsmarknad 
eftersom en brist på bostäder minskar arbetskraf-
tens rörlighet. Det rapporteras frekvent i media 
om hur bostadsbristen gör det svårt för företagen 
att rekrytera arbetskraft vilket i förlängningen då 
skulle kunna innebära en nedgång i kommunens 
ekonomiska aktivitet. Det finns dock relativt få 
studier som kartlagt den direkta kopplingen mellan 
bostadsmarknaden och den regionala ekonomiska 
tillväxten. En internationell studie av OECD visar 
emellertid på att befolkningen är rörligare där det 
byggs mer.14   
 
I Boverkets marknadsrapport från 2013 under-
söks även huruvida en ökad boendetäthet minskar 
kommunernas ekonomiska tillväxt på lång sikt.15 

Rapporten visar på att det finns ett negativt sam-
band mellan en ökad boendetäthet och den ekono-
miska tillväxten för en inflyttningskommun, så som 
Växjö, när det är högkonjunktur.16 För inflyttnings-
kommuner i en lågkonjunktur kan det inte påvisas 
ett liknande samband. Det kan förklaras genom att 
efterfrågan på arbetskraft är större i högkonjunktur 
och därför bör det produktionsbortfall som uppstår 
för att företagen inte kan rekrytera öka när konjunk-
turen är starkare. Om en inflyttningskommun ar-
betar långsiktigt och sänker sin boendetäthet är det 
således främst under högkonjunktur som frukterna 
skördas av detta.

Frågan är då om bostadsbristen har hämmat/ 
hämmar tillväxten för bruttoregionalprodukten för 
Växjö kommun. Enligt ovanstående resonemang 
talar mycket för det. Det finns dock inga beräkning-
ar gjorda för att visa på hur bruttoregionalprodukten 
för just Växjö kommun påverkats. Swedbank har 

emellertid gjort beräkningar på vad bostadsbristen 
kostar för ett antal större städer där Luleå finns
med och som är en god referens till Växjö kommun. 
Enligt denna analys skulle bostadsbristen kosta 
Luleå cirka 675 miljoner per år under de närmsta 
20 åren. Vid en jämförelse är Luleå kommun något 
mindre än Växjö sett till både befolkning och antal 
sysselsatta. Det skulle kunna tala för att effekten av 
en motsvarande bostadsbrist skulle få kostnadssiff-
ran att ligga något högre i Växjö kommun. Man bör 
dock ha i åtanke att Växjö kommun, sett från 2010 
till 2018, hållit en högre takt i antalet färdigställda 
bostäder jämfört med Luleå.17

STORA VÄXANDE  
BEFOLKNINGSGRUPPER

Äldre
Nuläget
En plats i särskilt boende kostar cirka 700 tkr 
årligen. En tomplats kostar cirka 500 tkr om den är 
i egen regi, medan tomma LOV-platser inte ersätts 
alls. Utifrån att valfrihet gäller kommer tomplatser 
uppstå vid olika boenden, med ökande kostnader 
som följd. Beroende på utfall och tilldelad budget får 
omsorgs- förvaltningen möta med lämpliga strate-
gier.

Definitionen av seniorbostad i Växjö kommun är 
full tillgänglighet, med utökad service såsom närhet 
till särskilda boenden, träffpunkt för äldre, matser-
vering samt övrig service som vårdcentral, matva-
rubutik, apotek och kollektivtrafik. De drygt 100 

13. Stora mörkertal i grupperna som undersöks, förändringar i undersökningen och i andra regelverk, ej kopplade till bostadsmarknaden, förändringar 
i definitionen av hemlös, förändring i migrationsmönster samt konjunkturella förändringar påverkar även resultaten. 14. Caldera Sanches A. och 
Andrews, D. (2011), Residential Mobility and Public Policy in OECD Countries, OECD Journal: 2011 Economic Studies, Årgång 2011/1. 15. Boverket, 2013, 
Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt. 16. Enl Konjunkturinstitutets definition av högkonjunktur med ett positivt BNP-gap. 17. Växjö har legat på 
ett genomsnitt av 3,8 färdigställda bostäder/1000 inv jämf med 2,8 för Luleå sedan 2010

I förlängningen kan  
bostadsbristen även få  
negativa konsekvenser  
för kommunens arbets-
marknad eftersom en  
brist på bostäder minskar 
arbetskraftens rörlighet.
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seniorbostäder som Växjö kommun har är uthyrda. 
I nuläget är det 340 personer som markerat att de 
är intresserade av en seniorbostad i den kommunala 
bostadskön. Därtill har Viktoria Park tagit över cir-
ka 100 seniorbostäder. Köerna är inte samordnade. 
Med dagens antal äldre och seniorbostäder innebär 
detta cirka 90 äldre per seniorbostad. Som jämförel-
se har Örebro 20 äldre per seniorbostad. Kvoterna 
ger en fingervisning om att området är eftersatt i 
Växjö. Inga trygghetsboenden finns ännu i Växjö 
kommun. Det finns en problematik med att man 
tackar nej till erbjudande om seniorbostad pga för 
hög hyra. De seniorbostäder som erbjuds i dagsläget 
ligger i befintligt bestånd och är inte nyproduktion.

En genomlysning av 50 ärenden som beviljats 
särskilt boende det senaste tre åren visar att över 
hälften av personerna bodde i en otillgänglig bostad. 
Exempel som beskrivs är att hiss saknas i lägenhets-
byggnaden, man bor i villa med trappsteg inom- 
och utomhus, förekomst av höga trösklar, trångt 
badrum. Hälften av Växjös befintliga småhusbe-
stånd bebos av åldersgruppen 55 år och andelen 
ökar över tid. Den otillgängliga bostaden anges 
försvåra individens möjlighet att klara sig i hemmet.  
I grunden är dock detta inte ett kriterium för att bli 
beviljad särskilt boende (där funktionsoförmågan 
står i centrum). Genomlysningen pekar på behovet 
av att med kort varsel kunna erbjuda äldre personer 
en tillgänglig bostad i det ordinarie beståndet via 
bostadsbolagen. 

Framtiden
Vidingehem planerar att bygga 19 st seniorlägenhe-
ter på Lancastervägen, Sandsbro, Växjö i storlekarna 
1,5 rok, 2 rok, 2,5 rok och 3 rok.

Vidingehem utreder vidare möjligheten
att skapa trygghetsboende på landsbygden. Trygg-
hetsboende och seniorbostäder planeras byggas
i privat regi på Hofs Park samt ett trygghetsboende 
vid Hovshaga centrum.

Behov 
Kommunen behöver stimulera byggandet av/om-
vandling till tillgängliga bostäder i servicenära läge 
för att bidra till möjligheten för äldre att bo kvar 
hemma och därmed minska behovet av ytterligare 
platser inom särskilt boende. I vissa fall bör äldre 
personer på kort varsel kunna erbjudas en tillgänglig 
bostad i det ordinarie beståndet för att undvika att 
flytt till särskilt boende behövs.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med ”Fram-
tidens boende för äldre”, Dnr 2013–00830, om ett 
antal uppdrag till VKAB och kommunchefen. Det 
handlade bland annat om att omstrukturera delar av 
befintligt bostadsbestånd till seniorbostäder, i tidiga 
planeringsskeden lyfta in behovet av bostäder för 
äldre, ta fram en gemensam informations- och kom-
munikationsstrategi för äldres boende tillsammans 
med kommunikationsenheten. Uppdraget framti-
dens boende för äldre pågår genom viss omvandling 
till seniorbostäder och seniorlotsprojekt.
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Äldre efterfrågar att bo i områden de redan känner 
till, tryggt och servicenära, lättskött och tillgäng-
ligt, där det finns sociala mötesplatser, mellanstora 
lägenheter med bra kvalitet och en grön utemiljö till 
rimliga kostnader. Äldre vill helst inte flytta om om-
vårdnadsbehovet blir större. Då äldres flyttmönster 
är lokalt bör seniorbostäder erbjudas i olika områden.

För att nå ut med information om de möjligheter 
som finns på bostadsmarknaden behöver åldersgrup-
pen 55+ lockas med livsstilsförändring och möjlig-
heter av typen ”Ditt framtida boende”. För att Växjö 
kommun ska verka med en röst utåt är det viktigt 
att samordna kommunala bostadsbolag, omsorgs-
förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och 
kontaktcenter.  Den nya seniorlotsen kan bli en vik-
tig brygga mellan medborgarna och bostadsbolagen.

Göteborgs stad har tagit fram en kommunövergri-
pande strategi för äldres boende. Strategin har fyra 
delar: öka kunskapen hos kommunen, öka normali-
seringen kring kvarboende hos medborgarna, öka  
tillgängligheten i bostäderna och öka antalet mellan- 
 boenden. Stora delar av strategin har nu genomförts 
framgångsrikt.

I SOU 2015:85 ”Bostäder att bo kvar i” ställs tre  
frågor: Hur ska behovet av bostäder för äldre männ-

iskor kunna tillgodoses framöver? Vilka hinder finns?  
Vilka möjligheter har kommunerna att möta efter-
frågan på bostäder från en åldrande befolkning? 
Utredningen föreslår ett paket med åtgärder bland 
annat att: 1. förbättra tillgängligheten i befintliga 
bostadsbeståndet, 2. få fram fler bostäder för äldre, 
även på svaga marknader, med fokus på boendefor-
mer som ger möjligheter till gemenskap, 3. under-
lätta för seniorer att flytta till – eller bo kvar i – en 
bostad som det går att åldras i.

Konsekvenser
Om inte fler ordinära, väl anpassade, lägenheter för 
äldre skapas enligt ovan kommer verksamheten inte 
att klara av att hantera den ökande målgruppens be-
hov med den nuvarande tillgången på bostäder inom 
särskilt boende. Konsekvensen kan bli att ytterligare 
bostäder inom ramen för särskilt boende tillskapas 
till en kostnad om cirka 700 tkr per plats och år. Ett 
enkelt räkneexempel är att 50 personer på grund av 
otillgänglig bostad söker och beviljas särskilt boen-
de. Det ger en merkostnad om cirka 35 mkr om året.

Unga vuxna och studenter
Nuläge
Ungdomar är den grupp som har svårast att få 
bostad i många av landets kommuner. Aldrig har en 
så liten del av de unga vuxna i Sverige haft en egen 

Befolkningsprognoserna ovan visar på ett ökat behov av alla former av bostäder för äldre på sikt. Störst ökning av äldre kommer på 
Teleborg, Hovshaga, Araby och Söder. 

Befolkningsutveckling 75–84 år (+44%)

Befolkningsutveckling 85–w år (+22%)
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bostad.18 I Kronobergs län uppger mer än hälften 
av kommunerna att de har brist på de lägenheter 
som ungdomar efterfrågar. Ungas utsatta situation 
på bostadsmarknaden påverkas till stor del av att de 
ofta är nya på bostadsmarknaden, saknar kontak-
ter samt att de generellt sett har en mer begränsad 
betalningsförmåga. Förutom detta har många unga 
vuxna inte en stabil förvärvsinkomst och därför 
svårt att betala hyran. En allmän bostadsbrist med 
ett underskott av framförallt lediga hyresrätter har 
fått gruppens efterfrågan på bostäder med rimlig 
hyra i förhållande till deras inkomst att öka kraftigt. 

En annan grupp, som till viss del kan ses som en 
delgrupp av gruppen unga, och som ofta upplever ett 
underskott på bostäder är studenter. Sett till univer-
sitetskommunen Växjö är antalet studentbostäder ändå 
relativt stort.19 Under 2018 har det tillskapats ytterliga-
re bostäder för Växjös studenter. I skrivande stund kan 
en något avmattad efterfrågan noteras. Det är svårt att 
säga om denna förändring innebär att bristen på
studentbostäder har försvunnit. Det kommer krävas 
ytterligare analyser och bedömningar under 2019.

Framtiden
Breddar vi begreppet ungdomar till att omfatta åld-
rarna 19–35 år så förväntas gruppen växa med 2 677 
personer (+12%) fram till 2025. Ett fortsatt stigande 
söktryck till landets universitetsutbildningar sätter 
också allt större krav på utbudet av bostäder för 
unga. Under 2018 byggde Växjöbostäder ca 250 nya 
studentbostäder i Växjö kommun.

Behov
För gruppen unga är hyresrätten den mest popu-
lära boendeformen. Omkring 40 procent föredrar 

att flytta till en hyresrätt som första bostad utanför 
föräldrahemmet.20 Det gruppen ofta efterfrågar är 
mindre boende anpassade efter de enskilda indivi-
dernas ekonomiska förutsättningar. Små lägenheter 
i centrala delar kommer också att bli än mer efter-
traktade i samband med att antalet unga förväntas 
öka. Små hyreslägenheter bör därför förtäta och 
komplettera centrum i Växjö stad för att möte denna 
förändring.

Konsekvenser
I takt med att unga får det allt svårare att etablera 
sig på bostads- och arbetsmarknaden tar det allt 
längre tid innan de blir självförsörjande och tar plats  
i samhället. Det är också det som är ett av de största 
problemen med att unga vuxna inte kan flytta hem-
ifrån: att de därmed inte har möjlighet att ta ansvar 
för sin egen ekonomi fullt ut och får därför svårare 
att forma och ta ansvar för sitt eget liv. I takt med 
att möjligheterna till att skaffa ett långsiktigt eget 
boende minskat för gruppen så har i stället de osäk-
ra boendeformerna ökat. Att bo i andra och tredje 
hand, hyra enskilda rum eller flytta runt mellan 
kompisar har blivit allt vanligare. En fördjupad bo-
stadsbrist skulle i förlängningen också kunna hindra 
gruppen unga att snabbt ta sig in på arbetsmark-
naden (trots att ungdomar i många fall är de första 
som tar del av en uppgång i konjunkturen på grund 
av sin relativa mobilitet). En sådan utveckling skulle 
också kunna få till följd att rörligheten på arbets-
marknaden minskar vilket leder till att matchningen 
försvåras och företagen i regionen får det svårare 
att expandera. Problemen med ungdomars bostads-
situation påverkar alltså inte enbart individen utan 
samhället i stort. 

18. Hyresgästföreningen, Unga vuxnas boende, 2017. 19. Antalet studentbostäder i Växjö är ca 3 600 st. 20. Hyresgästföreningen, Unga vuxnas boende, 2017

Befolkningsutveckling 19–35 år 
Ungdomar/studenter (+12%)
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PERSONER MED LÅG  
BETALNINGSFÖRMÅGA

• Personer med ekonomiskt bistånd
• Ensamkommande 
• Anvisade enligt bosättningslagen 
• Nyanlända (självbosatta), personer har ofta dålig 

bostadslösning eller ingen bostad efter ett tag

Inledning 
Kvotlägenheter (6%)
Arbete och Välfärd och till viss del omsorgsförvalt-
ningen erhåller i dag 6 procent av det bestånd som 
omsattes vid Växjöbostäder samt Vidingehem före-
gående år. Detta renderar i cirka 50–60 lägenheter. 
Dessa används i vårt förtursförfarande till individer, 
familjer som ej kan ordna lägenhet själva på grund 
av särskilda skäl. De grupper som är prioriterade är 
våldsutsatta (främst kvinnor och barn), familjer med 
små barn som är helt bostadslösa, familjer som är 
placerade via Arbete och Välfärd, klienter vid av-
delningen missbruksvård som behöver bostad efter 
genomförd behandling. Vi har också sett en ökning 
av ansökningar från Region Kronoberg då det är 
många rena omsorgs/habiliterings ärenden som 
söker förtur till lägenhet. Det förekommer också att 
vi använder dessa lägenheter till barnfamiljer som 
helt saknar bostad, detta har blivit vanligare efter 
flyktingkrisen 2015. 

Ekonomiskt bistånd
Högsta godtagbara hyra godkänns enligt förvaltning-
ens riktlinjer motsvarande vad en låginkomsttagare 
på orten skäligen har råd med, för dem som är be-
rättigade försörjningsstöd. En utredning pågår kring 
vad som får anses som rimliga hyresnivåer.

70 är ensamstående, 47 föräldrar varav 44 föräldrar 
med barn i hushållet, 69 är sammanboende varav 68 
föräldrar med barn i hushållet.

1–2 barn 26 hushåll, 10,16

3–5 barn 50 hushåll, 18,14,18

6–8 barn 17 hushåll, 8,7,2

9– fler barn 4 hushåll

Behov
Gruppen behöver bostäder i olika storlekar och 
hyresnivåer, särskilt större boende med utrymme för 
stora familjer.  

Konsekvenser
Det riskerar att få allvarliga konsekvenser för inte-
grationen, folkhälsan och skolresultaten om vi inte 
löser problematiken med trångboddhet. 

Ensamkommande 
Lägesbeskrivning
Växjö kommun har sedan 2008 bedrivit HVB-verk-
samhet för ensamkommande barn och ungdomar. 
Under 2015 anvisades Växjö kommun att ansvara 
för boende och omsorg för 258 ensamkommande 

Ekonomiskt bistånd med fokus på trångboddhet

693
hushåll bodde  

i egen hyresrätt  
med förstahands-

kontrakt 

109
hade andrahandskon-

trakt genom Arbete och 
Välfärd eller annat giltigt  

andrahandskontrakt

131
hade annat bo- 

ende, till exempel 
institution, vand-

rarhem,  
stödboende

32
bostadslösa 

162
inneboende

Nuläge | Hösten 2016 genomförde dåvarande avdelningen för ekonomiskt 
bistånd en kartläggning som visade att 1126 hushåll hade ekonomiskt bistånd.

RESULTATET VISADE ATT:
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barn och ungdomar och HVB-verksamheten utöka-
des i stor utsträckning. Under 2016 och 2017 har an-
talet anvisade barn minskat kraftigt, Växjö kommun 
anvisades enbart åtta barn under första halvåret 2017.  
Snabba förändringar på området gällande asyllag-
stiftning, nästan halverade statliga ersättningsnivåer 
och möjlighet till ny placeringsform stödboende  
under 2016 har lett till att verksamheten för ensam-
kommande barn och ungdomar genomgår en omfat-
tande omställning. Den tillfälliga asyllagstiftningen 
och Migrationsverkets utdragna handläggningstider 
gör det svårt att prognosticera hur många barn och 
ungdomar som kommer beviljas uppehållstillstånd 
i Sverige och därmed bosätta sig i Växjö kommun. 
För närvarande har Växjö kommun ansvar för cirka 
200 barn och ungdomar varav cirka hälften har 
uppe hållstillstånd i Sverige. Ytterligare cirka 70 
ensamkommande barn och ungdomar är bosatta i 
Växjö, placerade av andra kommuner. Antalet barn 
och ungdomar minskar och deras behov av boende 
och stöd skiftar utifrån ålder. 

Ensamkommande ungdomar är en sårbar grupp 
när det gäller etablering på bostadsmarknaden på 
grund av flera faktorer. De saknar ett socialt nätverk 
som skulle kunna hjälpa dem till ett tillfälligt eller 
permanent boende. De är en ekonomiskt svag grupp 
då de försörjer sig genom försörjningsstöd så länge 
de studerar på gymnasienivå. Deras etablering på 
bostadsmarknaden kan också hämmas av bristande 
språk- och samhällskunskap. Ensamkommande 
unga placerar sig i bostadskö vid 17-års ålder men 
poängen räcker inte till att få egen bostad. 

Framtid
Beroende på Migrationsverkets handläggningstid 
och beslut om uppehållstillstånd kan antalet barn 
och ungdomar som Växjö kommun ansvarar för 
att variera kommande år. Utifrån Migrationsver-
kets prognoser görs följande uppskattning av antal 
ensamkommande ungdomar som fyller 18 år som 
blir aktuella för bosättning i Växjö kommun och blir 
därmed i behov av eget boende: 

Under 2018: Ca 30 individer
Under 2019: ca 20 individer
Under 2020: ca 20 individer
2021 och framåt 5–10 per år

Behov
Lägenheter/rum för ungdomar 18–21 år, cirka 30 
under 2018 och 20 under 2019. Till 2020 minskar 
behovet till 10-tal.

Gruppen behöver boende av mindre storlek anpassade 
efter de enskilda individernas ekonomiska förutsätt-
ningar. 

Konsekvenser
Om de ensamkommande ungdomarna inte kan flyt-
ta ut från verksamhetens lokaler uppstår konsekven-
sen att de bor kvar på HVB eller stödboende och 
upptar kostsamma platser, exempelvis till en kostnad  
av 2000 kronor per dygn, beroende på boende. Med 
anledning av att ungdomarna är många till antalet 
kan det handla om mångmiljonbelopp. 

En annan uppmärksammad konsekvens är att ung-
domarna måste avsluta placeringar vid 21 års ålder 
och då väljer att hyra del av rum i andra eller tredje 
hand, inte sällan under informella omständigheter. 
Denna typ av trångboddhet och social utsatthet kan 
leda till annan mer omfattande social problematik 
och ökat slitage på bostäderna. 

Nyanlända 
Lägesbeskrivning
Begreppet nyanlända syftar på före detta asylsökande 
som beviljats uppehållstillstånd, samt deras anhöriga 
som beviljats uppehållstillstånd på anknytningsskäl. 
Flera olika myndigheter samverkar kring bosättning 
och etablering av nyanlända. Före detta asylsökande 
med uppehållstillstånd i anläggningsboende (ABO) 
och vidarebosatta (kvotflyktingar) har rätt till stöd 
med anvisad bosättning i en kommun. Personer som 
bott i eget boende under asyltiden (EBO) förutsätts 
ordna fortsatt boende själv efter beviljat uppehålls-
tillstånd.21

Storleken på kommunernas mottagande av nyanlän-
da beror i första hand på hur många personer som 
söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sveri-
ge. Migrationsverket har i den senaste prognosen 
nedreviderat sina antaganden något vad det gäller 
antalet asylärenden i Sverige. Sammantaget beräknas 
förändringarna medföra att totalt cirka 3 000 färre 
asylsökande. Totalt väntas omkring 26 000 asylsö-
kande under 2019.

21. Migrationsverket, P5-17.  
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Nyanlända, anvisade enligt bosättningslagen: Asyl-
sökande i anläggningsboende (ABO) som beviljats 
uppehållstillstånd har möjlighet till anvisad bo-
sättning i en kommun. Bosättningslagen trädde i 
kraft 1 mars 2016. Den innebär att alla kommuner, 
enligt ett fördelningssystem, har ett ansvar för att 
ta emot och ordna bostäder till de nyanlända som 
blir anvisade att bosätta sig i en särskild kommun. 
Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot 
beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, 
det sammantagna mottagandet av nyanlända och 
ensamkommande barn samt hur många asylsökande 
som redan vistas i kommunen. 2017 fick Kronobergs 
län ett anvisningstal på 323 personer. För Växjös 
del innebar det ett anvisningstal på 197 personer för 
2017. 2018 låg motsvarande siffra på 65 personer.

Nyanlända, Självbosatta (EBO, get boende): Många 
asylsökande som har fått uppehållstillstånd ordnar 
själva sitt boende. Det gäller framförallt de som bott 
hos släktingar eller vänner som redan bor i kom-
munen i väntan på beslut, men också de som bor i 
Migrationsverkets anläggningsboenden. Ser man till 
det totala mottagandet i Sverige kan kommunen 
uppskatta antalet självbosatta. Utifrån anvisningsta-
len och ett antagande om hur många som själv väljer 
att ordna sitt boende22 kan ett antal för självbosatta 
räknas fram. Denna siffra är förstås än mer generell 
än de kommunala anvisningstalen och ska därför ses 
som ett grovt riktmärke på hur många asylsökande 
som kan tänkas bosätta sig i kommunen.

Framtid och behov
Växjö kommun antas få 19 anvisade enligt bo-
sättningslagen under 2019 vilket är en betydande 
minskning jämfört med åren innan. Det är i stället 
talen för egenbosatta och anhöriginvandring som 
antas vara höga de närmsta åren. Enligt länsstyrel-
sernas lägesbild är situationen avseende nyanländas 
bosättning fortsatt ansträngd i många av landets 
kommuner och så till viss del även i Växjö. Växjö 
kommun har ingen skyldighet att hjälpa grup-
pen egenbosatta med bostad då den enskilde själv 
har ansvaret, men vi behöver dock ta hänsyn till 
gruppen vid planering av bostadsförsörjning. Ett 
oförutsett stort antal personer som söker bostad i 
kommunen leder förstås till en snabbt stigande kon-
kurrens om bostäderna men kan också få till följd 

att trångboddheten för gruppen ökar samt att allt 
fler bor i tillfälliga lösningar. 

Migrationsverket har som grund inför regeringens 
beslut tagit fram länstal kring självbosatta. För 
Växjös del är skattningen ca 270 självbosatta för 
2019 (utifrån 19 anvisade enl bosättningslagen). 
Detta ska ses som en grov uppskattning eftersom 
det inte går att exakt beräkna antalet som på egen 
hand flyttar till kommunen. Skattningen baserar sig 
på resultat av mottagandet under tidigare år samt 
Migrationsverkets prognos om antal nya asylsö-
kande. En grupp som ej räknas in i ovan nämnda 
anvisningstal till kommunen är ensamkommande 
barn och unga. Denna grupp möter en särskilt svår 
situation på bostadsmarknaden då de påverkas av 
andra lagar än bosättningslagen.

Konsekvenser
En allmän bostadsbrist i kombination med en hög 
efterfrågan på bostäder anpassade till individers oli-
ka ekonomiska förutsättningar riskerar att ytterliga-
re försvårar mottagandet av gruppen nyanlända. En 
följd till detta är att behovet av tillfälliga bostads-
lösningar förväntas öka. Om antalet nyanlända 
personer i osäkra boendeformer ökar stiger dock 
också risken med att tillfälliga lösningar permanen-
tas vilket i framtiden kan göra det allt svårare för 
gruppen att komma in på bostadsmarknaden, öka 
trångboddhet etcetera. 

22. ”självbosatta” antas utgöra cirka 60 procent av det totala mottagandet i en kommun 
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