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1 SMEDJEBACKENS BOSTADSFÖRSÖRJNING  

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
I Mars 2021 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska få uppdrag 

att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram i samband med revideringen av kommunens 

översiktsplan. Kommunen jobbar aktivt med bostadsförsörjning för att skapa förutsättningar som 

möter efterfrågan och behovet av olika typer av bostäder för dagens och morgondagens medborgare 

i Smedjebackens kommun. Bostadsförsörjning handlar om att planera för att nya bostäder byggs och 

se över hur det befintliga bostadsbeståndet ska utvecklas. Bostadsförsörjningsprogrammet är 

kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Programmet presenterar kommunens mål för 

bostadsförsörjningen och vilka åtgärder som behövs för att nå målen.  

De riktlinjer som presenteras i bostadsförsörjningsprogrammet fungerar som ett stöd när nya 

detaljplaner upprättas, underlag för diskussion i översiktsplanen och som underlag för beslut om 

åtgärder som rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter. Programmet ska också kunna ge 

information till marknaden och allmänheten om hur bostadsmarknaden ser ut och hur framtidens 

behov ser ut.  

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för 

att medborgarna ska kunna leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Programmet ska innehålla riktlinjer som ska antas av 

kommunfullmäktige under varje mandatperiod.  

Kommunens riktlinjer ska innehålla följande uppgifter: 

 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

 Kommunens planerade insatser för att uppnå målen. 

 Hur hänsyn tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 

betydelse för bostadsförsörjningen. 

Kommunens uppdrag handlar om insatser för att skapa balans mellan behov och efterfrågan samt att 

inga målgrupper ska exkluderas från bostadsmarknaden. Arbetet ska särskild grundas på en analys av 

den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna, och vilka bostadsbehov som inte 

tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.  
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1.2 LAGAR AV BETYDELSE FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN  
 

§ Bostadsförsörjningslaget SFS 2000:1383  
Bostadsförsörjningslagen säger att varje kommun ska ange riktlinjer för bostadsförsörjning för att 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.  Den första oktober 2022 skedde 

en ändring i bostadsförsörjningslagen, syftet med ändringen är att förbättra förutsättningarna för 

regeringens uppföljning av riksdagens mål för bostadsmarknaden och för kommunernas planering av 

bostadsförsörjningen. Det som är nytt i lagen är en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses 

på den lokala bostadsmarknaden. I den upphävda lagstiftningen fanns en beskrivning om 

bostadsbehovet för särskilda grupper som är borttagen, ansvaret kvarstår enligt annan lagstiftning. 

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommuner med, annat 

underlag får användas för analysen.  

 

§ Plan- och bygglagen SFS 2010:900  

Plan- och bygglagen säger att kommunen ansvarar för att planlägga sin mark- och vattenanvändning.  

 

§ Kommunallagen SFS 2017:725   

Kommunallagen säger att kommunen har rätt att skapa och driva bostadsföretag.  

 

§ Socialtjänstlagen SFS 2001:453  

Socialtjänstlagen säger att kommunen har ansvar för enskildes rätt till bostad 

1.3 KOMMUNENS VISION OCH MÅL  
 

En kommun för alla 

Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig 

delaktiga. Invånarnas fysiska och psykiska hälsa ska vara god, trygghet och framtidstro ska känneteckna 

vår sociala samvaro. Smedjebacken ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration, kommunen ska 

erbjuda invånarna samma möjligheter oavsett målgrupp.   

Jobb och innovationskraft 

Smedjebackens kommun ska vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar 

för företagande. För att främja tillväxt behöver näringslivet diversifieras till fler branscher. 

Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras.  

 

En ekokommun i framkant  

Smedjebacken ska fortsätta främja klimatsmart energi, miljövänliga transporter och giftutsläpp, 

kommunen och kommunala bolag ska vara goda förebilder i miljöarbetet.  
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Attraktivt boende  

Smedjebackens kommun ska erbjuda attraktiva boende, kommunen ska förtätat för de som vill bo i 

tätorterna och erbjuda tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredband 

ska användas för att öka attraktiviteten.  

Bra och effektiv kommunal service 

Kommunorganisationsarbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun ska 

ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstings kvalitetsmätningar. 

Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag.  

Smedjebacken kommuns vision är att vara välkommande kommun med engagemang, trygghet och 

framtidstro. I kommunens gällande översiktsplan (2018) finns följande ställningstagande gällande 

bostäder: 

1.4 ARBETSMETOD FÖR FRAMTAGANDE AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET  
Arbetet med att ta fram programmet har drivits av Miljö – och byggkontoret i samverkan med 

Omsorgsförvaltningen, Familj – och utbildningsförvaltningen, Tekniska kontoret samt Bärkehus AB.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kommunen skall ha en aktuell inventering av tillgänglig och byggklar mark för bostäder 

samt vara aktiva med att ta fram nya detaljplaner när behov uppstår. 

2. Kommunen skall uppmuntra och planera för ett varierat utbud av hyres- och 

ägandeformer. 

3. Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma i befintliga byar och stråk, genom 

komplettering och förtätning, för att förstärka underlag för service och underlätta en 

hållbar bostadsbebyggelse och en hållbar livsstil. 

4. Nya planerade bostads- och arbetsplatsområden ska anslutas till gemensamt VA och 

bredband. 

5. Byar och boendemiljöer skall ha möjlighet att utvecklas samtidigt som att byakaraktären 

och kultur- och naturvärden bevaras och beaktas. 

6. Nyproduktion av serviceboenden och flerbostadshus i kommunal regi kommer i första 

hand att ske i tätorterna Smedjebacken och Söderbärke. 

7. Kommunen skall uppmuntra och arbeta för att möjliggöra att befintliga områden för 

fritidshus utvecklas till permanenta bostadsområden. 

 

START

Juli 2022
SAMRÅD

Januari 2023
ANTAGANDE

April - Maj 2023
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2 NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL, PLANER OCH PROGRAM  

Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillsammans med nationella, 

regionala och kommunala mål skapar förutsättningen för kommunens arbete med bostadsförsörjning.  

2.1 NATIONELLA MÅL 
Det nationellt övergripande målet för boende och byggande samhällsplanering är att ge alla människor 

i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 

naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.   

2.2 EUROPEISKA LANDSKAPSKONVENTIONEN 
Konventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I 

landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, sociala och ekonomiska. 

Syftet med konventionen är att främja samarbetet kring landskapsfrågor i Europa och till att öka 

lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige 

efter att Sverige godkänt det, vilket innebär att konventionen ska tillämpas inom ramen för befintliga 

regelverk.  

2.3 AGENDA 2030 OCH SVERIGES MILJÖMÅL 
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som består av sjutton globala mål för en hållbar 

utveckling som ska nås 2030. Mål 11 Hållbara städer och samhällen handlar om att människor ska ha 

tillgång till säkra och bra bostäder. Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion är också av stor vikt som 

handlar om att planera för en bebyggelse som är hållbar.  

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål 

inom olika områden. Dessa miljömål är Sveriges nationella genomförande av den miljömässiga 

dimensionen av Agenda 2030. För att vi ska till kommande generationer kunna lämna över ett samhälle 

där stora miljöproblem är lösta krävs det engagemang både på internationell, nationell, regional och 

lokal nivå.  

Det relevanta miljömålet för bostadsförsörjningen är God bebyggd miljö som eftersträvar att 

byggnader och anläggningar utformas på ett miljöanpassat sätt och så att långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten och andra resurser främjas.  
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2.4 JÄMSTÄLLDHET  
Nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt för kommunen att skapa 

förutsättningar för blandade upplåtelseformer för att medborgarna oavsett kön, etnicitet, socio – 

ekonomisk status, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ha förutsättningen att erbjudas boenden 

som är goda att bo i. Vid utbyggnad av befintliga bostadsområden eller planering av nya bostäder är 

det viktigt att frågor som trygghet och tillgänglighet beaktas för att ur ett 

jämställdhetsperspektiv/genusperspektiv förbättra bostadsförsörjningen.  

 

2.5 FOLKHÄLSA 
Målet med folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 

hela befolkningen. Smedjebackens kommun strävar att i bostadsområden ge samhälleliga 

förutsättningar för en god social gemenskap samt motverka segregation. Vid planering av nya 

bostäder/bostadsområden tas hänsyn till att följa miljökvalitetsnormerna och motverka att 

befolkningen exponeras för skadliga miljöfaktorer. Smedjebackens goda tillgänglighet till natur och 

rekreation underlättar och främjar hälsosamma levnadsvanor.  

 

2.6 BARNKONVENTIONEN 
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling 

konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. 

Barnkonventionen är ett av de viktigaste verktyg för att 

hänsyn till barnets rättigheter ska tas. Av konventionen 

framgår att barn har rätt till skydd mot våld, trygghet samt 

rätt till utbildning. Av konventionen framgår det även att 

barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och att vid alla beslut 

som berör barn ska barnets bästa beaktas. Sedan 1 januari 

2020 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning 

genom Barnrättslagen (SFS: 2018:1197). Barnkonventionen 

utgår från 4 grundläggande och vägledande principer som ska 

uppmärksammas när det handlar om frågor som berör barn:  

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde  

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn  

• Alla barn har rätt till liv och utveckling  

• Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få den 

respekterad 

Smedjebackens kommun har upprättat en Barnchecklista som 

ska säkerställa att barn och ungdomsperspektivet 

uppmärksammas vid alla beslut som berör barn. 
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2.7 VISION SVERIGE 2025  
Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram underlaget Vision för Sverige 2025. Visionen visar vad 

som krävs att göra inom samhällsplanering för att Sverige ska kunna uppnå ett hållbart samhälle år 

2050. Visionen ska användas som underlag och inspiration både på nationell och lokal nivå.  

Visionen handlar främst om att Sverige 2025 ska ha en hållbar livsmiljö i och kring våra städer. Vilket 

innebär att ny bebyggelse ska vara klimatsmart och att äldre byggnader ska anpassas och renoveras 

till modern och vara energieffektiva. Småorter och landsbygden ska stärkas genom utveckling av 

fysiska och digitala kommunikationer. Kollektivtrafik ska utökas för att landsbygden ska kopplas till 

större städer vilket i sin tur leder till regional tillväxt och skapar möjligheter för näringslivet samt ökar 

resmöjligheterna både för gods – och persontrafik.  

 

”De svenska städerna förtätas på ett 

planerat sätt. Biltrafiken har minskat i 

innerstäderna och man har gjort plats för 

gång, cykel och mötesplatser. En utveckling 

av bostadsbeståndet i de större städerna 

samt i stationssamhällena och deras omland 

har gett alla möjlighet att välja ett boende 

och en bostadsort som passar deras behov.” 

(Boverket, 2012)  

 

”Befolkningen i småorter och i glesbygden 

utanför pendlingsstråken minskar 

fortfarande. Genom samverkan mellan 

kommuner, byar, mindre samhällen och den 

omgivande glesbygden har många områden 

kunnat öka sin attraktivitet och få en mer 

positiv utveckling. Alla orter utvecklas dock 

inte. Avvecklingen av dessa hanteras på ett 

planerat sätt.” (Boverket, 2012) 

 

”Allt byggande sker med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa 

och hushållning med resurser. Energianvändningen vid framställning, transport 

och användning har minskat. Nybebyggelsen är anpassningsbar för människors 

ändrade behov och för olika ändamål. Material återvinns oftast. De 

arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt 

byggande.” (Boverket, 2012) 
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2.8 DALASTRATEGIN  
I juni 2021 antogs den nya regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett 

hållbart Dalarna. Regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma 

regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. 

Strategin beskriver insatser inom tre områden: 

 Ett klimatsmart Dalarna 

 

 Ett konkurrenskraftigt Dalarna  

 

 Ett sammanhållet Dalarna 

 

För att uppnå de prioriteringar som beskrivs inom ovanstående områden har samhällsplanering på 

lokalnivå en viktig roll. För att uppnå Hållbar och resurseffektiv mobilitet kan fysisk planering på lokal 

nivå bidra till att resor mellan bostäder, arbets- och studiependling samt andra målpunkter ske 

kollektivt, till fots eller cykel. Bebyggelse av bostäder och lokalisering av dessa i anslutning till 

kollektivtrafik, gång- och cykelstråk och attraktiva platser ger förutsättningen till miljömässigt hållbara 

resor. 

För en god konkurrenskraft är stärkta arbetsmarknadsregioner av stor vikt, storleken på den 

arbetsmarknaden har betydelse då en alltmer kunskapsintensiv ekonomi kräver mer högutbildad 

arbetskraft. En förbättrad matchning mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens 

är nödvändig. Det behövs bättre samverkan mellan utbildningsanordnare, näringsliv och myndigheter 

för att kunna erbjuda ett flexibelt och brett utbud av utbildningar och för att kunna klara av 

kompetensförsörjningen. Människor och företag ska kunna nå varandra på ett hållbart sätt genom 

driftsäker infrastruktur. Det behövs ökad elektrifiering på väg och järnväg och tillgången till 

klimatneutrala bränslen. 

För ett sammanhållet Dalarna är fysisk planering ett redskap för att hantera de olika intressekonflikter 

som kan uppstå mellan täta och glesa miljöer. På lokal nivå kan fysisk planering bidra till att skapa 

platser för människor att mötas på som i sin tur bidrar till att människor möts och nya idéer uppstår. 

Gestaltning och medborgarnas delaktighet ger förutsättningen för ett hållbart, jämlikt och inkluderade 

samhällen. Det finns idag en efterfrågan i Smedjebackens kommun från både privatpersoner och 

mindre exploatörer efter tomtmark till villor och småhus. Det finns också flera pågående projekt 

gällande vägar och cykelvägar. På lokal nivå kan kommunen möjliggöra ett varierat bostadsbyggande, 

verka för ökad tillgänglighet för service för boende, företag och besökare, tillgänglighet till kultur och 

stärkt digital infrastruktur. För bostadsförsörjningen är främst insatsområdet Ett sammanhållet 

Dalarna av särskild betydelse. Insatsområdet lyfter behovet av att bygga varierande boendeformer 

som motverkar segregation och polarisering. Prioriteringar inom insatsområdet som är av relevans för 

bostadsförsörjningen är följande: 

 Utveckla en regionalt sammanhållen samhällsplanering som bidrar till goda och inkluderande 

livs- och boendemiljö  

 

 Möjliggöra ett varierat bostadsbyggande 

 

 Öka tillgängligheten till service för boende, företag och besökare 
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3 PLANERINGSVERKTYG  

Det kommunala planmonopolet är det främsta styrmedel för bostadsförsörjning som innebär att 

kommunen bestämmer hur mark och vattenområden ska användas och bebyggas.  

3.1 ÖVERSIKTSPLAN  
Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen, den ska spegla den politiska 

majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men 

ska ge vägledning för beslut om hur mark och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen har en viktig roll för att visa vägen för en långsiktig hållbar utveckling så väl inom 

bostadsförsörjningen som i andra beslut om mark och vattenanvändning. Översiktsplanen ger 

vägledning och är ett strategiskt dokument om hur kommunen ska tillgodose det långsiktiga behovet 

och är inte juridiskt bindande dokument. 

3.2 DETALJPLANERING 
Detaljplanering till skillnad från översiktsplanen är juridiskt bindande dokument som anger 

kommunens markanvändning inom ett specifikt område. För att privata markägare, exploatörer eller 

andra som avser att uppföra en byggnad eller bygga måste ansöka om bygglov, bygglovet prövas enligt 

detaljplan. Utanför detaljplaneområde ges bygglov utifrån stöd av översiktsplanen.  

När kommunen tar fram detaljplan utgår det utifrån regler som definieras i plan – och bygglagen. 

Under detaljplaneprocessen ges tillfälle för myndigheter, berörda närboende samt andra förvaltningar 

att lämpa synpunkter på planförslaget. Under planprocessen genomförs normalt sätt två 

remisstillfällen som samråd och granskning beroende på planförfarande. I Smedjebackens kommun är 

det kommunfullmäktige som beslutar om att anta en detaljplan, när planen är antagen följer tre 

veckors överklagandetid innan detaljplanen kan vinna laga kraft.  

3.3 PLANBEREDSKAP 
Begreppet planberedskap har använts sedan 1960 – talet och handlar om beredskap i kommunen i 

form av byggklara detaljplaner som väntade på att kunna genomföras av kommunen själv enligt en 

budgeterad plan med statlig delfinansiering. Det är viktigt att kommunen har en god planberedskap 

för att medvetet kunna styra orters utbyggnad.  

I Smedjebackens kommun har de flesta detaljplaner som tagits fram senaste åren inte initierats av 

kommunen, det är mindre exploatörer och privatpersoner som är de främsta beställare av detaljplaner 

vilket innebär att planarbetet är främst anpassad till marknadens kortsiktiga behov.  

Trots att det är marknaden som styr arbetar Smedjebackens kommun ständigt med att försöka 

effektivisera planprocessen.  Det handlar främst om att se över rutiner samt öka samarbetet mellan 

olika förvaltningar för att se arbetet som en helhet och ha framförhållning genom strategisk beredskap. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är en del av strategiska dokument som ska fungera som stöd i 

planeringen utöver översiktsplanen samt andra styrdokument.   
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3.4 ALLMÄNNYTTIG KOMMUNALT BOLAG 
Smedjebackens kommun har ett allmännyttigt bostadsbolag, Bärkehus AB som ägs av kommunen. 

Allmännyttig kommunal bostadsbolags uppgift är att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter, främja 

bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda bostäder för medborgarna. Kommunen kan genom 

Bärkehus AB säkerställa att bostäder renoveras, att bostäder sköts om och är attraktiva att bo i, att 

tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla och bidra till stabilitet på hyresmarknaden. 

Bärkehus AB har till föremål för sin verksamhet att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, 

äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva 

anordningar. Bolaget har också i uppdrag att förvalta Smedjebackens kommuns förvaltning, fritids och 

verksamhetsfastigheter.  

Verksamheten mål är följande: 

 Främja bostadsförsörjning i kommunen samt ansvara för att det över tid finns bostäder i 

tillräcklig omfattning.  

 Erbjuda prisvärda bostäder med både yttre och inre miljö som är tilltalande. 

 Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden.  

 Erbjuda ett varierat utbud av boendetyper och lokaler samt främja ägandeformer.  

 Medverka till att en god service finns och att förutsättningar för social gemenskap skapas i 

bostadsområdena.  

 Ta ansvar för att det finns bostäder anpassade för människor med särskilda behov.  

 Skapa och utveckla förutsättningar för de boendes inflytande och delaktighet i bolagets 

verksamhetsutveckling.  

Bärkehus AB har enligt årsredovisningen 2021 ett fastighetsbestånd bestående av 1 123 lägenheter, 

varav 129 är trygghetsboenden, särskilda boende och gruppbostäder.  

3.5 BOSTADSANPASSNING 
Bostadsanpassning är olika former av åtgärder i hemmet som möjliggör för äldre eller personer med 

funktionsnedsättningar att bo kvar i sina bostäder. Personer som har en funktionsnedsättning kan söka 

bostadsanpassningsbidraget som är ett kommunalt bidrag för personer med särskilda behov. Det kan 

handla om att ta bort trösklar, åtgärder i badrummet, i köket, eller exempelvis automatiserade dörrar. 

Kommunen arbetar aktivt för att alla medborgare ska ha boende som är anpassade efter deras behov 

så att de klarar av vardagliga livet samt att kunna fortsätta bo kvar i sina bostäder.  
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3.6 KOMMUNALT MARKINNEHAVET  
Smedjebacken kommuns markinnehav ligger framför allt i Smedjebackens tätort och Söderbärke. 

Marken som ägs av kommunen är till exempel allmän platsmark och mark för kommunal service, 

samtidigt som det finns potentiell lämplig mark för bebyggelse inom kommunala markinnehavet som 

är oexploaterad i dagsläget. I centrala delar av Smedjebackens tätort och centrala Söderbärke finns 

möjlighet att förtäta och exploatera mark som är i anslutning till befintlig infrastruktur.  
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4 BOSTADSMARKNADEN I SVERIGE OCH DALARNA  

Boverkets rapport Behov av bostadsbyggande – regionalt och 

nationellt till 2030 innehåller en beräkning över hur många nya 

bostäder som kan komma att behövas i landets olika regioner fram 

till och med 2030.  Bostadsbrist är en stor utmaning för hela landet, 

framför allt i storstäderna. Boverket har fastslagit att Sverige 

behöver bygga 600 000 bostäder, ca 60 000 årligen under perioden 

2021 – 2030 för att svara mot den förväntade framtida 

befolkningsökning samt bostadsbristen som råder idag 

4.1 BOVERKETS BOSTADSMARKNADSENKÄT 2022 
En sammanfattning av Boverkets bostadsmarknadsenkät 2022 

visar på att allt fler kommuner uppger att det är brist på bostäder, 

204 kommuner anger att det är underskott på bostadsmarknaden.  

Totalt är det 66 kommuner som anger att bostadsmarknaden är i 

balans. Målgrupper som har svårast på bostadsmarknaden är de 

som är nya på bostadsmarknaden som unga, studenter, nyanlända 

men även äldre personer och personer med funktionsnedsättning 

som är i behov av att byta bostad.   

4.2 LÄNSSTYRELSENS BOSTADSMARKNADSANALYS 2021 
Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2021 är en analys av läget 

på bostadsmarknaden i Dalarnas län.  Sveriges befolkning år 2040 

beräknas vara ca 11 miljoner invånare, vilket är en ökning med 

ungefär 900 000 personer. Dalarnas befolkning 2020 beräknades 

att vara 287 676 invånare och beräknas ha en befolkning på 

287 300 invånare år 2040.  Utifrån analysen konstateras det att 

folkmängden kommer att vara i balans och i stort sett oförändrad. Trots att bedömningen är att 

invånartalet kommer vara oförändrad är det viktigt för kommuner att kunna förutse olika scenarier för 

att ha tillräcklig beredskap för att hantera en eventuell befolkningsminskning. I Dalarna bedömer 10 

av 15 kommuner att det är underskott på bostäder i kommunen, det innebär att det är obalans på 

bostadsmarknaden i 2/3 delar av länets kommuner.  

Låga födelsetal och ökad livslängd är en annan utmaning som leder till allt äldre befolkning i Dalarna. 

Länet anses ha lägst andel personer i arbetsför ålder jämfört med andra län i Sverige. Denna trend 

bedöms fortsätta som kan innebära att Dalarna får ett ökat behov av välfärdstjänster samtidigt som 

arbetsbrist råder. 

Länsstyrelsens bostadsanalys av Smedjebackens kommun 

Särskilt boende för äldre  
Seniorbostäder                     

Balans 
Överskott 

Bostäder för ungdomar Balans 
Personer med funktionsnedsättning Balans 

Bostäder för nyanlända Balans 
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5 BEFOLKNING OCH BOSTÄDER  

5.1 HISTORIK OCH NULÄGE  
Smedjebackens kommun har sedan 1990 – talet haft en befolkningsminskning, detta är en trend i 

glesbygdsområden över hela landet. Det finns ingen allmän definition av vad som är landsbygd och vad 

som är glesbygd, utifrån Glesbygdsverkets definition klassificeras Smedjebacken som en Tätortsnära 

landsbygd vilket innebär att det är områden som finns inom 5 till 45 minuters bilresa från tätorter med 

fler än 3000 invånare. Nulägesanalysen visar att Smedjebackens kommun har haft en trend med 

minskande befolkning, samtidigt som vid vissa tillfällen ökat i befolkning under några år och har haft 

en balans de senaste 15 åren.  

 

Befolkningsminskningen mellan 1990 och 2000 ledde till omfattande rivningar av flerbostadshus i 

Smedjebackens tätort, ca 1000 lägenheter. Sedan 2005 stabiliserades befolkningsminskningen och 

kommunen har sedan dess upplevt balans av invånartalet och även haft en fas med ökat befolkning, 



 

 
15 

 
Bostadsförsörjningsprogram Smedjebackens kommun 2023 – 2026  

detta kan bero på inflyttningen av utrikes födda personer till kommunen samt bostadsbebyggelse i 

attraktiva lägen som har lockat nya invånare till kommunen. 

Smedjebackens kommun har daterat juli 2022 en befolkning på 10 950 personer. SCB:s prognos av 

befolkningen eller befolkningsframskrivning är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i 

framtiden, beräkningen går ut på antal födda, döda, inflyttning och utflyttning. Utifrån 

befolkningsframskrivningen mellan 2022 – 2050 konstateras det att befolkningen i Smedjebackens 

kommun kommer att i stort sett vara oförändrat.  

5.2 BEFOLKNINGENS ÅLDERSSTRUKTUR  
Befolkningsprognosen från SCB mellan 2022 – 2032 visar att det är framför allt åldersgruppen 15 – 24 

år och 35 – 44 år som successivt ökar. Åldersgruppen 55–64 år minskar något jämfört med dagens 

befolkning. De åldersgrupper som ökar mest är 75 – 84 år och 85 – 94 år, en ökning med 303 personer.  
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5.3 BOSTADSBESTÅNDET OCH UPPLÅTELSEFORM  
De flesta lägenheterna i flerfamiljshusen uppfördes under 1940 - 60-talet. Beståndet renoveras 

fortlöpande för att öka attraktivitet och tillgänglighet. Hissar har införts i äldre hyreshus, entréer och 

trapphus har gjorts tillgängliga. En tillgänglighetsinventering genomfördes och resulterade bland annat 

i ett nytt gruppboende med individanpassat stöd, ett så kallat LSS-boende med 10 lägenheter. 

Bostäderna var inflyttningsklara i början av 2021. Trygghetsboende erbjuds i en hyresfastighet med 53 

lägenheter med tillgång till gemensamhetsutrymme och restaurang. Därutöver finns ett antal mindre 

privata hyresvärdar i kommunen.  

I kommunen fanns det år 2015 ca 3799 småhus, 1269 flerbostadshus, 227 specialbostäder och 30 

övriga hus. Det har sedan 2015 skett en ökning av bostadsbeståndet, idag (2022) har kommunen 3831 

småhus, 1361 flerbostadshus, 229 specialbostäder och 30 övriga hus. Det största ökningen är bland 

flerbostadshus med en ökning på 92 lägenheter, näst störst ökning är bland småhus med en ökning på 

72 småhus. Specialbostäder och övriga hus är i stort sett helt oförändrat. Det fanns även 1977 

fritidshus i kommunen år 2021, fritidshus är avsett att användas som tillfällig bostad under semester 

och annan fritid.  

 

Det konstateras att 68 % av upplåtelseformen är äganderätt, 27 % är hyresrätt samt 5 % är bostadsrätt 

av totala bostadsbeståndet i kommunen. 

Inventeringen av respektive upplåtelseform visar att över 90 % av småhus är äganderätt, ca 80% av 

flerbostadshus är hyresrätt samt att specialbostäder och övriga hus är endast hyresrätter. 
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5.4 BOSTADSSTORLEKAR  
Bostadsstorlekar skiljer sig mellan flerbostadshus och småhus. Majoriteten av flerbostadshus har en 

bostadsarea mellan 51 – 60 kvm och passar för de som vill ha en mindre lägenhet dvs en större etta 

eller tvåa. Lägenheterna i flerbostadshus i kommunen består till största del av 2: or och 3: or, det är 

relativt få lägenheter som är större än 5 rum eller större än 80 kvm.  

Majoriteten av småhus har en bostadsarea mellan 100 – 130 kvm och det är fler personer som bor i 

småhus än i flerbostadshus. Det beror på att det ofta är större hushåll i en villa eller ett radhus än i 

lägenheter.  

5.5 HUSHÅLLSSTRUKTUR  
Antalet hushåll är viktigt för att kunna förutspå efterfrågan på bostäder därför att fördelningen över 

hushållstyper påverkar vilken typ av bostäder som efterfrågas. Upp emot 70 procent av Smedjebacken 

kommuns befolkning bor i småhus med äganderätt, som är den vanligaste boendeformen i kommunen. 

Endast 19 procent av boendeformen i kommunen är flerbostadshus som är hyresrätt.   

Ålder och livssituation påverkar oftast hur vi bor, under de första åren i livet flyttar barnfamiljer från 

flerbostadshus till småhus och detta beror oftast på att antal personer i hushållet växer. När barnen 

blir äldre flyttar de oftast till en lägenhet i flerbostadshus. Hushållsstrukturen påverkas av många olika 

faktorer som befolkningens ålder.  

Det går även att konstatera att för hushåll med två personer är den vanligaste boendeformen småhus 

med äganderätt och det är relativt få hushåll med två personer som bor i flerbostadshus. För hushåll 

med tre personer eller mer är den vanligaste boendeformen småhus med äganderätt och detta beror 

oftast på att det är barnfamiljer som bor i bostäder som är större och bekvämligare än flerbostadshus.  

För hushåll med en person är den vanligaste boendeformen flerbostadshus med hyresrätt och det 

beror oftast på att det är unga som har flyttat från sina familjer och är i behov av mindre bostad framför 
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allt ettor eller tvåor som har lägre boendekostnader. I Smedjebacken är det många äldre personer i 

kommunen som medför att det blir också många enpersonshushåll i småhus med äganderätt.  

Många äldre personer i kommunen tenderar att bo kvar längre i sina småhus i stället för att flytta till 

mindre lägenhet i flerbostadshus. Anledningen till detta kan vara bekvämlighet som personerna 

känner i sina småhus, att det känns svårt att byta boendeform, att de känner att det saknas en bostad 

som de är villiga att flytta till eller att priserna hyressättningen är inte anpassad för deras behov.  

5.6 HUSHÅLLENS EKONOMI  
År 2020 hade invånarna i Smedjebacken en medianinkomst på ca 289 137 kronor. Medianinkomsten 

för invånarna har ökat sedan 2012 från ca 257 759 kronor, en ökning med 31 378 kronor. I 

Smedjebackens kommun finns det stora skillnader mellan mäns och kvinnors förvärvsinkomst, år 2020 

var förvärvsinkomsten för män ungefär 341 000 kronor och för kvinnor ungefär 244 000 kronor.  

År 2020 låg hushållens disponibla inkomster i Smedjebackens kommun på ungefär 353 600 kronor och 

det är en ökning sedan 2012 då den disponibla inkomsten låg på 333 300 kronor, detta kan bero på att 

hushållens förvärvsinkomst har ökat under denna period som har bidragit till att hushållens disponibla 

inkomster ökat.  

Hushållens ekonomiska situation har en väldigt viktig betydelse för hur bostadssituationen ser ut och 

hur bostadsmarknaden utvecklas. Målgrupper som har lättast att få bostad är hushåll med högre 

socioekonomisk status som samboende personer, hög utbildade och resursstarka. Utifrån 

ovanstående tabell konstateras det att hushåll med två personer är den dominerande målgruppen som 

bor i småhus med äganderätt och detta kan bero på att det är ett par och deras gemensamma 

ekonomiska situation är god. En målgrupp som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden är 

oftast personer med svaga socioekonomiska situationer som kan både vara unga och vuxna.  
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5.7 LEDIGA TOMTER FÖR SMÅHUS  
Det finns ett flertal områden i kommunen med antagna detaljplaner som inte är exploaterade där 

det finns möjlighet att utveckla befintliga beståndet. Kommunen kan därmed redan idag erbjuda 

byggbar mark till privata personer som vill bygga småhus eller till intresserade exploatörer.    
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I samband med översikt av detaljplanerna konstateras det att det finns obebyggd detaljplanelagd mark 

till kommunens förfogande som möjliggör 19 nya småhus. Dessa planlagda obebyggda områden finns 

till största del i Smedjebackens tätort, samt även några fastigheter i Stora Tolvsbo. Områdets 

geografiska läge innebär att marken finns i attraktiva delar av kommunens tätort.  

5.8 LEDIGA TOMTER FÖR FLERBOSTADSHUS  
Det finns även ett flertal detaljplanelagd lediga tomter för flerbostadshus i kommunen. Kommunen 

har flera byggbara mark som är lämpliga för flerbostadshus och kan erbjuda det till intressenter eller 

eventuellt uppdra åt det allmännyttiga kommunala bolaget om behov och efterfrågan uppstår.  
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I samband med översikt av detaljplanelagt 

obebyggda platser konstateras det att det finns 

lediga tomter för flerbostadshus som kan 

användas om behov uppstår. Ur social hållbarhet 

är det viktigt att ta hänsyn till är att nya bostäder 

bör planeras så att det erbjuds olika boendeformer 

och även med blandade upplåtelseformer för att 

kunna tillgodose olika målgruppers bostadsbehov. 

Medborgarna ska kunna hitta bostad utifrån deras 

specifika behov, områden bör planeras på ett sätt 

som ökar tryggheten inom och utanför 

bostadsområden, samt att det ska finnas 

mötesplatser för människor att mötas på.  

Nya bostäder bör utgå utifrån de specifika 

förutsättningar för olika områden och utifrån dess 

karaktär.  

5.9 BOSTADSKÖN  
Bärkehus AB har fjärde kvartalet 2022 cirka 1612 personer i deras bostadskö, av dessa är det ungefär 

10 personer som lägger in intresseanmälan. Det behöver inte betyda att personer som står i 

bostadskön är i behov av bostad, det kan finnas olika anledningar till att de står i kön som exempelvis 

samla på fler kö poäng för framtida behov. Enligt Bärkehus prognoser får de flesta som söker bostad 

en lägenhet inom en till tre månader.  
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6 BEFOLKNINGENS BOSTADSBEHOV OCH EFTERFRÅGAN  

I tidigare avsnitt presenterades historisk överblick och nuläge av befolkningsutveckling samt 

bostadsbeståndet och dess struktur. Utifrån analysen av befolkningsförändringar kan man förutspå 

vilka typer av bostadsbehov det kan förväntas behövas i kommunen samt vilka åldersgrupper det är 

som det är viktigt att ha beredskap för. Detta avsnitt fokuserar på befolkningens bostadsbehov och 

efterfrågan samt vilka förutsättningar och utmaningar kommunen har för att möta behovet av 

efterfrågan av bostäder.  

6.1 BOVERKETS BEDÖMNING AV BOSTADSBRIST  
I samband med ändringen av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har 

Boverket tagit fram ett underlag som ska stödja kommunerna i arbetet med bostadsförsörjningen.  

Syftet med underlaget är att förbättra förutsättningarna för uppföljning av riksdagens mål för 

bostadsmarknaden, kommunernas planering för bostadsförsörjningen samt ge en bild av 

behovsbaserad bostadsbrist. Vilket innebär att identifiera om det finns bostäder som motsvarar 

behoven, eller att bostadsbeståndet inte stämmer överens med hushållens behov.    

Med Boverkets underlag kan man få en översikt av förutsättningarna i Smedjebackens kommun, 

underlaget innehåller åtta olika mått varav två är över ansträngd boendeekonomi, ett över 

trångboddhet, två kombinationsmått mellan trångboddhet och ansträngd boendeekonomi, ett mått 

över osäker boendesituation (flyttar ofta), hemmaboende vuxna barn samt om man har 

återkommande problem. Med återkommande problem ingår personer som har ingått i de andra 

måtten i två år i rad.  

Andel hushåll  År 2020 

Ansträngd boendeekonomi   3,9 % av hushåll har ansträngd boendeekonomi 

Ansträngd boendeekonomi (KALP) 24,7 % av hushåll har ansträng boendeekonomi (KALP) 

Trångboddhet  4,8 % av hushåll är trångbodda 

Trångbodda och ansträngd boendeekonomi 0,9 % av hushåll är trångbodda och har ansträngd 
boendeekonomi  

Trångbodda och ansträngd boendeekonomi 
(KALP) 

1,9 % av hushåll är trångbodda och har ansträngd 
boendeekonomi (KALP) 

Flyttar ofta 0,9 % av hushåll flyttar ofta 

Hemmaboende vuxna barn 3,1 % av hushåll är hemmaboende vuxna barn 

Återkommande problem 27,9 % av hushåll har återkommande problem 

 

 

Syftet med ovanstående diagram är att vissa en översikt av kommunens förutsättningar utifrån 

Boverkets underlag bedömning av bostadsbrist. Det som är intressant att undersöka närmare är 

uppdelning av ovanstående mått på hushållstyp, boendeform och ålder i tidsserien 2012 - 2020 för att 

kunna se hur utvecklingen sett ut över tid samt vilka grupper som bostaden inte motsvarar behoven.  

6.1.1 Ansträngd boendeekonomi 2012 - 2020 

Om man kollar på utvecklingen utifrån antal hushåll per hushållstyp över tid konstateras det att under 

2012–2020 har ansträngd boendeekonomi minskat från 243 till 199. För de grupper som har det har 
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minskat mest är ensamstående utan barn från 120 till 108. Kollar man i vilken boendeform 

minskningen har skett mest är det i hyresrätt i flerbostadshus från 107 till 99 samt även äganderätt 

småhus från 95 till 78. Om man kollar i vilken åldersgrupp som minskningen har skett mest är det 

åldersgruppen 18–24 år från 67 till 48 antal personer som har ansträngd boendeekonomi. Detta tyder 

på att det är unga som är på väg in på arbetsmarknaden och börjar få stabil ekonomi.  

6.1.2 Trångboddhet 2012 - 2020 

Under perioden 2012 – 2020 har trångboddhet ökat i Smedjebacken, om man kollar på utvecklingen 

utifrån antal hushåll per hushållstyp konstateras det att trångboddheten har ökat för gruppen 

sammanboende med barn från 89 till 140 hushåll, utifrån boendeform är det störst trångboddhet i 

hyresrätten i flerbostadshus där ökningen har varit från 104 till 123 hushåll, om man kollar på ålder 

konstateras det att det är många barn i åldrarna 0-17 år som är trångbodda vilket även är tydlig utifrån 

antal hushållstyp. Med tanke på att det är barn som är trångbodda så är även föräldrarna trångbodda, 

det är en tydlig ökning för gruppen 35–64 år men även 25–34 år.  

6.1.3 Flyttar ofta 

Det saknas data för åren 2012–2014 Boverket har valt att nolla vissa celler på grund av sekretesskäl 

där det finns för få observationer. Utifrån underlaget konstateras det att antal hushåll som flyttar ofta 

har minskat under 2014–2020 från 75 till 41 hushåll, utifrån boendeform är det jämn fördelning mellan 

hyresrätt i flerbostadshus och äganderätt i småhus. Om man kollar på ålder så är det åldersgruppen 

18–24 år som har minskat drastiskt från 60 till 19 individer samt även åldersgrupperna 25–34 år och 

35–64 år.  

Slutsatser av Boverkets bedömning av bostadsbrist är att andel hushåll som har haft ansträngd 

boendeekonomi minskat under perioden 2012–2020 från 4,9% till 3,9%. Trångboddheten har däremot 

ökat från 4,4% till 4,8%, kommunen har känt till att vissa hushåll är trångbodda och det kommunala 

allmännyttiga bolag Bärkehus AB har byggt över 100 nya lägenheter under senaste fem åren. 

Nyproduktionen har resulterat i önskvärda flyttkedjor i flera omgångar, samtidigt som det finns privata 

exploatörer som bygger i kommunen som också har lett och fortsätter att leda till flyttkedjor där flera 

större lägenheter blir lediga för att nya personer ska kunna flytta dit. Enligt Boverkets bedömning av 

bostadsbrist kan det även konstateras att andel hushåll som har osäker boendesituation (flyttar ofta) 

minskat under 2014–2020 från 1,6% till 0,9 % vilket kan tydda på att det är fler hushåll som har säkrare 

boendesituation jämfört med tidigare åren. Prognosen för andel av hushåll som har återkommande 

problem har minskat från 32% till 27%, det är en nedgång men fler åtgärder behöver göras för att fler 

andelar av hushåll ska ha säkrare boendesituation.  
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6.2 BOSTADSBEHOVET NU OCH I FRAMTIDEN  
Befolkningsprognosen och den scenarioanalys som genomförts visar att kommunen kommer att ha en 

åldrande befolkning, den åldersgruppen som prognoser visar ökar mest är 75–94 år. Demografin skiljer 

åt mellan olika kommuner, generellt är det tre olika generationer som präglar Sveriges demografi:  

  90-talister 

 

 

 60-talister  

 

 

 

 40-talister 

 

Dessa generationer kommer prägla även de bostadsbehov vi har på grund av att deras bostadsbehov 

förändras. Personer som är födda på 90-talet kommer med största sannolikhet bilda familj, 60-talister 

kommer börja gå i pension redan 2025, samt att 40-talister är pensionärer idag. Varje kommun ska 

planera sin bostadsförsörjning för att ge kommunens invånare förutsättningar för ett bra boende och 

för att ha framförhållning till att möta framtidens behov för alla invånare.  

6.3 BOSTADSBEHOV FÖR UNGA  
Ungas bostadsval påverkas av flera faktorer som till exempel inkomst men även bostad som är önskat 

av denna målgrupp. Denna målgrupp är nya på bostadsmarknaden och det är viktigt att det finns 

mindre bostäder som passar unga utifrån deras ekonomiska situation. Unga väljer oftast att bosätta 

sig i centrala delar av Smedjebacken och Söderbärke centrum och det kan bero på närhet till offentlig 

och kommersiell service samt även närhet till kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.  

Unga som söker sin första bostad söker främst hyresrätter i form av 1 – 2 rum och kök. I Smedjebackens 

kommun finns det många lediga lägenheter av denna form och förutsättningarna för unga är goda att 

kunna hitta en bostad. Utifrån den kommunala allmännyttan Bärkehus AB:s prognoser finns det 

tillräckligt många bostäder som kan passa ungas behov och efterfrågan, utifrån denna prognos 

konstateras det att ungas bostadsbehov kan tillgodoses både idag och även i framtiden.  

Det är väldigt viktigt ur flera synpunkter att attrahera unga att välja Smedjebackens kommun som 

bostadsort som kan bidra till det bristande kompetensförsörjningen i framtiden. För att unga ska 

fortsätta att välja Smedjebacken som bostadsort är det viktigt att stärka kommunikationen mellan 

Smedjebacken och Ludvika, men även Falun- Borlänge regionen. Genom att stärka kommunikationen 

kan unga bo i kommunen, plugga eller jobba i en annan kommun och ha aktiviteter i en annan.  

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) erbjuder många gymnasieutbildningar i Smedjebacken 

och Ludvika som kan vara en attraktionskraft för att behålla och locka till sig unga. Smedenskolan i 

Smedjebacken erbjuder unga att välja inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet, Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt ett flertal program i Ludvika.   
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VBU har även ett flertal yrkeshögskoleutbildningar och det är viktigt att det stärks då kunskapsintensiv 

ekonomi kräver mer högutbildad arbetskraft. Det behövs även bättre samverkan mellan 

utbildningsanordnare, näringsliv samt myndigheter för att kunna erbjuda brett utbildning och för att 

kunna klara av den framtida kompetensförsörjningen.  

Genom att erbjuda karriärmöjligheter, bra utbildningar, samt en bostad som passar ungas behov kan 

kommunen behålla och locka till sig denna grupp. Smedjebackens närhet till natur, sport och service 

kan stärka kommunen som en attraktiv bostadsort för unga. Det finns tillräcklig många mindre 

lägenheter och kommunens bedömning är att bostadsbehov och efterfrågan från denna målgrupp kan 

tillgodoses i det befintliga bostadsbeståndet.  

6.4 BOSTADSBEHOV FÖR FAMILJER  
Många familjer i Smedjebackens kommun väljer att bosätta sig i småhus, kommunens bostadsbestånd 

består till 70% av småhus vilket ger kommunen goda förutsättningar att erbjuda denna målgrupp en 

bostad utifrån deras behov. De viktiga faktorer när en barnfamilj väljer bostad kan vara närhet till 

kollektivtrafik, skolor, förskolor, vård, natur samt även trygghet.   

Bärkehus AB genomfört hyresgästundersökningar för att förbättra trivseln hos hyresgästerna samt 

identifiera förbättringsmöjligheter och planera för åtgärder utifrån hyresgästernas synpunkter. 

Hyreslägenheter i flerbostadshus som efterfrågas av barnfamiljer är framför allt 3 rok och större. 

Majoriteten av flerbostadshus har en bostadsarea mellan 51 – 60 kvm och passar för de som vill ha en 

mindre lägenhet, kommunen har relativt få lägenheter som är större än 80 kvm i flerbostadshus.  

Även om utbudet av större hyreslägenheter i flerbostadshus skulle vara högre än nuvarande 

bostadsbeståndet är bedömningen att barnfamiljer ändå kommer välja att bosätta sig i småhus, därför 

att månadskostnaden för nyproducerade lägenheter kan bli så pass hög att det inte uppfattas prisvärt. 

Efterfrågan av småhus är högst för denna målgrupp och det finns många småhus i bostadsbeståndet 

samtidigt som det byggs relativt många nya småhus i kommunen. Detta indikerar att bostadsbehovet 

för barnfamiljer kan tillgodoses med det utbud som finns på marknaden.  

6.5 BOSTADSBEHOV FÖR ÄLDRE  
I Smedjebackens kommun är det omsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens uppgifter inom 

de delar av socialtjänsten som rör äldre människor, personer med funktionsnedsättning och den 

kommunala hälso- och sjukvården.  

Andelen äldre kommer att öka i kommunen och det är viktigt att ha framförhållning för att kunna 

tillgodose efterfrågan av bostäder för den målgruppen. Äldre efterfrågar framför allt bostäder i 

centrala delar av tätorterna och i närhet till både offentlig och kommersiell service. Enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen ett ansvar för att underlätta för äldre och funktionshindrade att 

bo kvar hemma. Om personen är i behov av stöd och hjälp i hemmet kan en ansökan om hemtjänst 

lämnas till kommunen. Genom hemtjänst kan personerna få hjälp med bland annat personlig 

omvårdnad, lättare beredning av måltider och skötsel av hemmet.  

Under 2021 initierades omfattande satsningar för att förbättra äldreomsorgen och arbetsmiljön för 

personalen. Satsningen skapar förutsättningar för all personal att gå från deltid till heltid, förkortning 

av nattarbete, mer personal samt kompetensutveckling.  
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Vision 2030  

• Öka bemmaningstätheten 

• Fler tillsvidareanställda 

• Korta nattpassen 

• Höja kompetensen och erbjuda 

fler att läsa till undersköterskor 

• Administrativt stöd till chefer 

• Minska sjukskrivningstalet  

• Stärka upp teknikområdet 

 

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre 

människor och personer med olika former av funktionsnedsättning samt den kommunala hälso- och 

sjukvården. Den demografiska utvecklingen i Smedjebacken är en stor utmaning för omsorgen i 

kommande år, enligt befolkningsprognosen från SCB mellan 2022–2032 visar att det är framför allt 

åldersgruppen 75–94 år som kommer öka mest. Enligt Omsorgsförvaltningens egna prognoser 

beräknas målgruppen 80+ öka med ca 58% inom de närmaste 10 åren, som motsvarar ca 432 personer.  

Med hänsyn till att det är den äldre målgruppen i kommunen som växer mest och det är de äldre som 

är i störst behov av hjälp konstateras det att under kommande år kommer en kraftig ökning av ärende 

inom äldreomsorgen inom hälso- och sjukvården. Även inom LSS beräknas ökande 

ärendeinströmningar.  

I Smedjebackens kommun finns det fyra särskilt boende samt en trygghetsboende, denna form av 

boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Kommunen är enligt 5 kap 

5 § i Socialtjänstlagen skyldiga att tillgodose särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 

äldre som behöver särskilt stöd. Särskilt boende är en boendeform med lägenheter för äldre som 

behöver stöd och omvårdnad dygnet runt.  Trygghetsboende är anpassad för personer med 

rörelsehinder och för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och 

socialsamvaro.  

Allégårdens särskilda boende är en heldygnsboende och passar för personer som behöver stöd under 

hela dygnet. Hedgården och Solgården är anpassad för personer med demenssjukdom. Munkbogården 

passar för parboende och är anpassad för par. Gläntan ägs av kommunala allmännyttan Bärkehus AB 

Omsorgsnämndens mål 2030 

”Omsorgsförvaltningen är bemannad med rätt kompetens, 

på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning för att 

kunna möta varje omsorgstagare utifrån dennes individuella 

behov och förutsättningar” 
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och för att personerna ska kunna bo där måste de ha fyllt 67 år. Det finns även Solhöjden som är en 

seniorbostad och personer som har fyllt 65 år kan lämna intresseanmälan. 

För att kunna tillgodose efterfrågan på bostäder för äldre behöver kommunen planera för en 

utbyggnad och uppstart av ytterligare två demensavdelningar på Solgården med åtta platser på 

respektive avdelningen, dvs 16 nya platser. Även Allégårdens framtida användningsområden behöver 

utredas då kommunen har köpt fastigheten och äger numera det. Ett annat alternativ är att utöka 

omhändertagandet i hemmet med hjälp av utökat demensteam med speciell kompetens inom 

området för att tillgodose efterfrågan av fler demensvårdplatser.  

 

 

6.6 BOSTADSBEHOV FÖR SÄRSKILDA BEHOV  
Kommunen har särskilt ansvar för vissa grupper i samhället och främst inom omsorgsnämndens 

område för att skapa förutsättningar för medborgarna i kommunen att leva goda liv. Enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ska kommunen 

tillgodose särskilda boenden till personer som har särskilda behov. I Smedjebacken finns det fem 

servicebostäder för LSS och dessa är på Nordvalls väg, Hattmakaren, Värnbovägen, Korsnäbben och 

Granholmen.  

Kommunens nuvarande beredskap och befintliga resurser bedöms vara tillräckliga i dagsläget, 

däremot konstateras det att inom 5–10 år kommer det finnas behov av ytterligare en gruppbostad om 

fem lägenheter. Kommunen har inga LSS boende som är anpassade för barn.   

Personer som har funktionsnedsättning kan ansöka bidrag till bostadsanpassning, bidraget kan lämnas 

för anpassning av bostadens fasta funktioner som utbyte av trösklar, breddning av dörrar, automatiska 

dörröppnare, anpassningar i köket och badrummet samt lyftanordningar. Bidraget kan även lämnas 

för åtgärder utanför bostaden som ramper eller anpassning av uteplats.  

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag som syftar till att ge personer med 

funktionsnedsättning möjlighet till självständigt liv i det egna hemmet. Det är Miljö – och 

byggnadsnämnden som beslutar om bidrag och om utbetalningen av bidraget.  

 

 

Namn Antal lägenheter 

Allégården 16 lägenheter  

Hedgården 30 lägenheter 

Munkbogården 25 lägenheter 

Trygghetsboende Gläntan 52 lägenheter 

Solhöjden 26 lägenheter 

Solgården 32 lägenheter 
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6.7 BOSTADSBEHOV FÖR NYANLÄNDA  
Den som söker asyl i Sverige har rätt att få hjälp med en tillfällig bostad av Migrationsverket, efter att 

personen fått uppehållstillstånd anses den vara nyanländ. Efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 

februari 2022 har över 34 000 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige, prognoser visar att i 

nuläget kommer färre människor från Ukraina jämfört med när kriget börjades. Hur behovet av 

bostäder för nyanlända kommer att se ut under kommande år är svårt att förutse då utvecklingen är 

osäker och beror på hur utvecklingen kommer att se ut. Regeringen har gett Migrationsverket i 

uppdrag att ta fram en modell för att skapa en jämn fördelning mellan kommunerna vid anskaffning 

av boende för skyddsbehövande enligt massflyktdirektivet. Hur denna fördelning kommer att 

utvecklas och se ut diskuteras mellan Länsstyrelsen och kommunen.  Det kommunala allmännyttiga 

bolag Bärkehus AB har några lägenheter i beståendet som är tomma och kan användas ifall behov 

skulle uppstå, kommunen har även andra resurser i beståndet som kommunala fastigheter och inköpta 

varor för att vid akuta situationer kunna snabbt ordna sovplatser.   

Arbetsmarknad – och integrationsenheten erbjuder råd och stöd till nyanländ flykting, personen har 

möjlighet att få en egen handläggare som hjälper de och ger en introduktion om hur samhället och 

arbetsmarknaden fungerar.  

6.8 BOSTADSBEHOV FÖR SOCIALT UTSATTA  
Med socialt utsatta personer omfattas personer som av olika anledningar har svårt att komma in på 

eller på något annat sätt står utanför bostadsmarknaden. Det kan även vara personer som har dåligt 

ekonomisk situation, missbruksproblem, hemlösa, våld i nära relation eller av andra skäl kan behöva 

hjälp med att hitta boende. Dessa personer kan vända sig till individ – och familjeomsorgen (IFO) för 

att få hjälp, kommunen har tillgång till ett antal övergångsbostäder och det finns fastställda rutiner för 

tillvägagångsätt. Vid särskilda tillfällen kan sociala kontrakt upprättas med den kommunala 

allmännyttan Bärkehus AB.  

Smedjebacken deltar i en gemensam socialjour i Dalarna, socialjouren handlägger akuta sociala 

problem utanför kontorstid inom individ – och familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL) lag om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Socialjouren prioriterar barn som far illa, gör skyddsbedömningar samt bedömningar i 

kvinnofridsärenden.  

Kommunen kan i befintligt bestånd tillgodose skyddat boende som kan vara ett tillfälligt skydd i en 

akut situation, som även kan vara en långsiktig insats. Bostadsbehovet för socialt utsatta bedöms vara 

tillräcklig i befintligt bestånd och kan tillgodoses både på kort och långsiktigt, kommunens olika 

förvaltningar med ansvar inom respektive område har rutiner för hur en sådan situation ska hanteras.  

Bärkehus AB har samverkansavtal med individ – och familjeomsorg (IFO), syftet med avtalet är att IFO 

har rätt att i andra hand hyra ut lägenheter till individer som inte är godkända att få eget hyresavtal 

enligt Bärkehus uthyrningspolicy. IFO gör bedömningen av vilka personer som är berättigade till 

andrahandsavtal. Om personerna har skulder till Bärkehus finns det möjlighet att upprätta en 

avbetalningsplan, denna plan upprättas mellan andrahandshyresgästen och IFO upp till två år och med 

möjlighet till förlängning. Efter ett år görs en första prövning av lämplighet i att lägenhetsavtalet skrivs 

över på andrahandshyresgästen för att säkerställa att dessa personer får en stabil bostadssituation.    
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7 RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Smedjebackens kommun är utgångspunkten i kommunens 

strategiska arbete för ett hållbart byggande utifrån de mål, visioner och ställningstagande i 

översiktsplanen. I detta kapitel redovisas riktlinjerna och beskrivningen av dessa.     

  

 

 

 

 

 

 

1. Hållbar och effektiv 

nyttjande av det befintliga 

bostadsbeståndet  
Smedjebackens kommun ska 

säkerställa att befintliga beståndet 

nyttjas hållbart och effektivt  

Nyproduktion i kommunen ska 

möjliggöra inflyttning samt anpassa 

fastighetsbeståndet till den befintliga 

och framtida behov. Nyproduktion kan 

resultera i flyttkedjor, en flyttkedja kan 

uppstå när man bygger nya bostäder 

och de som flyttar in lämnar efter sig en 

annan bostad som kan nyttjas av någon 

annan. Genom att nyttja befintliga 

beståndet på ett hållbart och effektivt 

sätt kan en balans på behov och 

efterfrågan av bostäder uppnås.  

För att riktlinjen ska implementeras är 

det viktigt att arbetet sker 

förvaltningsövergripande samt i 

samverkan med kommunala och privata 

bolag samt andra aktörer inom 

bostadsmarknaden. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

2. Förvaltningsövergripande 

samverkan för att skapa 

förutsättningar som möter 

framtida bostadsbehov för 

olika målgrupper 

 

Smedjebackens kommun ska 

prioritera till att tillgodose bostäder 

för särskilda målgruppers behov 

Förvaltningsövergripande 

samverkan mellan nämnder, bolag 

och aktörer inom samhällsplanering 

för att kunna tillgodose de framtida 

bostadsbehov för målgrupper vars 

bostadsbehov förväntas vara störst.  

Smedjebacken kommer ha en äldre 

befolkning och det är viktigt att ha 

god planberedskap för att kunna 

genomföra åtgärder som behövs för 

att uppnå balans mellan behov och 

efterfrågan.  

Ny produktion av särskilda boenden 

bör lokaliseras i Smedjebacken och 

Söderbärke tätorter.  

Ansvar: Kommunstyrelsen 
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4. Nyproduktion bör främst 

koncentreras i anslutning 

till befintliga byar och stråk, 

samt möjliggöra för 

bostadsbyggande i 

strandnära lägen 

 

Smedjebackens kommun bör förtäta 

och koncentrera nyproduktion i 

anslutning till befintliga byar och 

stråk  

 

Genom att förtäta och bygga i 

anslutning till befintlig infrastruktur 

kan underlag för kommersiell och 

offentlig service förstärkas. Genom 

att koncentrera ny bebyggelse till 

befintlig infrastruktur kan även 

tillgängligheten till kommunalt VA, 

kollektivtrafik, skolan och omsorg 

förstärkas. Som i sin tur leder till 

attraktionskraft för att locka till sig 

personer i arbetsförålder.   

 

 

Ansvar: Kommunstyrelsen  

             

 

 

3. Skapa förutsättningar för 

ett varierat utbud av 

boendeformer  
 

Smedjebackens kommun ska skapa 

förutsättningar för ett blandat 

utbud av bostäder utifrån 

upplåtelseform och bostadstyp 

 

För att det ska finnas ett varierat 

utbud av boendeformer är det 

viktigt att befintliga områden 

kompletteras med andra 

upplåtelseformer och hustyp än de 

som redan finns i området, detta 

kan tillföra flera positiva effekter 

utifrån socio-ekonomiskt perspektiv, 

trygghet, integration, gestaltning 

och som i sin tur kan stärka 

kommunen som en bostadsort.   

 

En strategi för tätorterna bör 

upprättas för att styra utvecklingen 

genom att ha gemensam målbild.  

 

Ansvar: Kommunstyrelsen  
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8 UPPFÖLJNING AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET  

Bostadsförsörjningsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod, i 

samband med att programmet antas av kommunfullmäktige ska mål och riktlinjer uppföljas för att 

säkerställa att mål och riktlinjer är aktuella. Enligt bostadsförsörjningslagen ska nya riktlinjer 

upprättas och antas av kommunfullmäktige om förutsättningar förändras för de antagna riktlinjerna 

under mandatperiod.  

I januari 2014 skedde en förändring i bostadsförsörjningslagen som medförde att kommunens 

riktlinjer för bostadsförsörjning behövde redovisas separat, det kunde alltså inte beslutas som en del 

av översiktsplanen. Det här programmet är andra gången som kommunen tar fram, och det är första 

gången som kommunen upprättar programmet i sådan stor omfattning. Därför har kommunen inte 

sedan tidigare någon metod av systematisk uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet.  

Sammanfattningsvis ska uppföljningen omfatta: 

➢ Översyn av analys och uppdatera underlag om förutsättningar har förändrats 

➢ Översyn av mål och riktlinjer samt uppdatera underlag om förutsättningar har förändrats 

➢ Minst en gång per mandatperiod uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet  

➢ Fortsätta arbetet förvaltningsövergripande mellan kommunens förvaltningar, kommunala 

allmännyttan samt med andra aktörer inom bostadsmarknad 
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