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Arbetet med att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet har skett under 2015-2016 med bygg- 
och miljökontoret som projektgenomförare och kommunstyrelsens arbetsutskott som initiativ-
tagare. Projektgruppen har bestått av representanter från bygg- och miljökontoret och kommun-
ledningskontoret. Ledningsgruppen har bestått av kommunchefen samt förvaltningscheferna 
för bygg- och miljökontoret samt teknik- och serviceförvaltningen. I projektet har det också 
förekommit en bred referensgrupp med representanter från olika förvaltningar, mäklare och 
kommunens bostadsbolag.

Programmet har varit på remiss hos samtliga kommunens förvaltningar, grannkommuner och 
regionala myndigheter. 

Eftersom detta är det första bostadsförsörjningsprogrammet med riktlinjer för bostadsförsörjningen 
i kommunen är det naturligt att alla frågor inte blivit fullt utredda utan får kompletteras efterhand.

Riktlinjerna består av tre delar:

Del 1  MÅL OCH STRATEGIER    
 Ska i enlighet med lagstiftningen revideras en gång per mandatperiod. 
 Kommunfullmäktige beslutar.  
Del 2  HANDLINGSPLAN 
 Ska ses över varje år och nya åtgärder ska tas fram vid behov. 
 Kommunstyrelsen beslutar.  
Del 3 BOSTADSMARKNADSANALYS 
 Ska ses över vartannat år samt i löpande takt med hur bostadsfrågorna  
 utvecklas.  
 Kommunstyrelsen beslutar.

 
Projektledning:	 Sofia	Refsnes	 Layout:	Ing-Marie	Sjöblom	 
Foto:	Marks	kommun,	Sofia	Refsnes	och	Åsa	Svensson. 
BYGG-	OCH	MILJÖKONTORET		2016-07-26 
Dokumentet	antogs	av	kommunfullmäktige	2017-03-30	§29

LÄSANVISNING

Bostadsförsörjningsprogrammet för Marks kommun 
utgörs av tre delar. Del ett inleds med mål och stra-
tegier för bostadsförsörjningen i Mark. Detta avsnitt 
följs av markanvändningskartor för olika utveck-
lingsorter i kommunen. Därefter redovisas kommu-
nens framtida behov av bostäder; bostadsbehoven 
utgör grunden för de mål och strategier för bostads-
försörjning som tagits fram. Del två är en handlings-
plan som innehåller åtgärder kopplade målen.  Un-
derlagsmaterialet till del ett och två utgörs av del tre 
Bostadsmarknadsanalysen vilken bl.a inkluderar 
nationella, regionala och lokala mål med koppling 
till bostadsförsörjning, Marks befolknings- och bo-
stadsstruktur samt situationen för olika grupper på 
bostadsmarknaden. 
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Marks kommuns vision är att Mark ska vara känd som en attraktiv 
kommun att bo i, en kommun där det är bra att bo och verka, en 
kommun där livskvalitet står i fokus.

Vision och mål för Marks kommun 2015-2018 beslutades av kommunfullmäktige 12 decem-
ber 2014 och är en gemensam framtidsbild som ska genomsyra kommunens arbete och hur 
kommunen bör utvecklas de kommande åren. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjningsprogrammet ska ligga till grund för arbetet att ta fram att-
raktiva boendemiljöer. Målen och strategierna ska möjliggöra ett långsiktigt och strategiskt 
förhållningssätt till bostadsplaneringen i Mark.
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I december 2014 gav kommunstyrelsens arbets-
utskott bygg- och miljökontoret i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt 
lagen om bostadsförsörjning (SFS 200:1383). 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska, enligt 
lagen, antas av kommunfullmäktige varje man-
datperiod. De ska innefatta hela kommunen 
och redogöra för kommunens bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet, både med 
hänsyn till kommunens bostadsförsörjningsan-
svar och till marknadens behov. Riktlinjerna 
ska följa nationella, regionala och kommunala 
mål och riktlinjer. 

Detta bostadsförsörjningsprogram utgör Marks 
kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning och 
är framtagna enligt lagen om bostadsförsörj-
ning. Programmet innehåller Marks kommuns 
mål och planering för bostadsbyggandet i kom-
munen. Dokumentet anger dels vad som ska 
uppnås inom bostadsförsörjningen och dels 
tar ställning till hur det ska ske; dokumentet 
är därmed ett program i enlighet med kommu-
nens styrsystem.

Boendeplanering är en strategisk fråga för  kom-
munen. Bra bostäder och goda boendemiljöer 
är grundläggande faktorer som har betydelse 
för både tillväxt och välfärd. Bostadsförsörj-

INLEDNING OCH BAKGRUND

Figur 1: Översiktsplanen visar kommunens 
inriktning för mark- och vattenanvändningen i 
kommunen och utgår ifrån kommunens mål och 
vision. I arbetet med att ta fram en översiktsplan 
används också ett antal olika underlagsdoku-
ment för att ta fram strategier som speglar olika 
förvaltningars inriktningsdokument (underlagen 
till översiktsplanen i figuren är exempel, det 
finns många fler). Olika underlagsdokument 
kan samtidigt tas fram med översiktsplanen 
som grund. De olika dokumenten ska spegla 
varandra. I Marks kommun har riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen tagits fram utifrån kommu-
nens mål och vision samt den översiktsplan som 
håller på att tas fram. 

ningsprogrammet är en del i kommunens stra-
tegiska arbete att stärka Mark som en attraktiv 
boendekommun (se figur 1). 

För att kunna nå det befolkningsmål som fö-
reslås i översiktsplanen behövs förutsättningar 
för att fler människor ska välja att bosätta sig 
och bo kvar i Marks kommun. Om fler männ-
iskor flyttar till Mark leder det också till ökade 
möjligheter för företagare att etablera sig och 
underlag för service, kollektivtrafik med mera. 

En ny lag trädde i kraft för de allmännyttiga 
bostadsföretagen 2011. Företagen ska bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer, 
vilket innebär ett avsteg från kommunallagens 
självkostnadsprincip och förbud att driva före-
tag i vinstsyfte. Samtidigt klargörs att ett affärs-
mässigt perspektiv är förenligt med ett aktivt 
samhällsansvar. Förändringen innebär att tyd-
ligare riktlinjer för bostadsförsörjningen behö-
ver formuleras.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska 
kommunen samråda med berörda kommuner, 
länsstyrelsen samt aktören med ansvar för re-
gionalt tillväxtarbete i länet samt ge andra re-
gionala organ tillfälle att yttra sig. 

Kommunens mål 
och vision

ÖversiktsplanVA-plan

Materialför-
sörjningsplan

Naturvårds- 
program

Strategisk  
vattenförsörj-

ningsplan

Kulturmiljö-
program

Å

Å
Å

Å ÅÅ

Å

Å

Å

Å
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SYFTE OCH MÅL

förskolor, el- och värmeförsörjning samt vat-
ten- och avloppsförsörjning. 

Målet med detta dokument är att ge en samlad 
bild av befolknings- och bostadssituationen 
och de boendebehov som finns nu och i den 
närmsta framtiden. Förutsättningarna för bo-
ende ska kopplas till behov och framtidsutsik-
ter för skola, förskola och omsorg.

Målet är också att dokumentet ska hållas le-
vande genom rutiner för uppdatering av den 
statistik och fakta som redovisas så att det kan 
användas som ett aktuellt underlag i kommu-
nens planering.

I och med att bostadsförsörjningsprogrammet 
antas ger kommunfullmäktige plan- och bygg-
nadsnämnden i uppdrag att genomföra åtgär-
derna i handlingsplanen och planlägga de om-
råden som föreslås för utbyggnad i del 1. 

Syftet med programmet är att fungera som fak-
taunderlag och utgångspunkt för långsiktiga 
och strategiska ställningstaganden kring boen-
debehov, befolknings- och bostadsutveckling 
samt markinköp. Det ska också kunna använ-
das som underlag för kommunens övriga pla-
nering och som hjälp i det utåtriktade arbetet 
mot invånare, besökare, näringsliv och explo-
atörer. Om det märks att Mark satsar och om 
det är tydligt vilka områden kommunen avser 
utveckla kan Marks attraktivitet för exploatö-
rer, företag och nya invånare öka. 

Som stöd för detaljplanering och exploatering 
behövs ett samlat underlag som visar vilka bo-
stadsbehov som finns och var olika bostads-
former bör prioriteras i kommunen. Program-
met är också ett viktigt underlag för det vidare 
arbetet med fördjupningar av översiktsplanen 
för olika kommundelar och ett viktigt under-
lag för flera förvaltningar och bolag i arbetet 
att samordna samhällsservice, t.ex skolor och 
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MÅL OCH STRATEGIER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN  
I  MARKS KOMMUN

MÅL 1: Bygg totalt drygt 1430 bostäder i hela kommunen 2016-2030 

STRATEGIER

 
Olika delar av kommunen har olika karak-
tär och olika förutsättningar för utveckling. 
De lokala skillnaderna är en gemensam till-
gång.  Utvecklingen kommer att se olika ut 
i olika kommundelar, men målet är att alla 
kommundelar ska uppleva en positiv befolk-
ningsutveckling. Utveckling i en kommundel  
kan bidra till att upprätthålla service i en an-
nan. Utifrån hur utvecklingen ser ut idag och 
hur utvecklingen bör se ut enligt översikts-
planens strukturbild är målet att de drygt 
1430 bostäder som ska byggas till 2030 bör 
delas upp på följande sätt (se figur 2 för indel-
ning av kommunen i kommundelar. För mer 
exakta siffror se avsnitt Behov i bostadsför-
sörjningen):

Uppnå en positiv bostadsut-
veckling i alla kommundelar

ianspråkstagen mark, detta för att minska av-
ståndet till olika funktioner och öka tillgäng-
ligheten till vatten- och avlopp, bredband, 
kommunikationer, omsorg, service och kol-
lektivtrafik. Planeringen bör medverka till att 
bygga igen ”luckor”. Tillvägagångssättet kan 
också bidra till att skapa en mer energieffek-
tiv utbyggnad i kommunen.

Bygg tätare och närmare

 
Förtäta och koncentrera ny bebyggelse i an-
slutning till befintlig bebyggelse och redan 

Utöva en aktiv markpolitik

Centrala Mark   550 bostäder 
Mark Nordväst   660 bostäder 
Mark Nordost   70 bostäder 
Mark Sydväst   80 bostäder 
Mark Sydost   70 bostäder

Dessa bör fördelas så att det totalt byggs drygt 
95 bostäder per år i hela kommunen. Utbygg-
naden bör ske i etapper. Ungefärlig utbygg-
nad redovisas nedan.

Utbyggnadsetapper:  
 
2016-2020: 400 bostäder 
2021-2025: 480 bostäder 
2026-2030:  550 bostäder

Skapa en framåtsyftande och tydlig markpo-
litik där strategiska områden för utbyggnad 
köps in i tidigt skede och kommunens mark-
portfölj utökas. 

Skapa en god planberedskap

 

Agera proaktivt genom att planlägga strate-
giska och attraktiva utvecklingsområden för 
att kunna effektivisera byggprocessen. Med-
verka till att öka kommunens möjlighet att 
erbjuda byggklara tomter till intresserade ex-
ploatörer. För att möjliggöra detta bör arbetet 
med flexibla planer utvecklas.

i

R

V

n
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MÅL 2: Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor 
med olika ekonomiska möjligheter

STRATEGIER
Planera för en mångfald av upp-
låtelseformer, hustyper och stor-
lekar 

 
Arbeta mot målet att uppnå en total fördel-
ning på 60% småhus och 40% lägenheter i 
flerbostadshus i kommunen. Med dagens bo-
stadsbestånd som underlag bör andelen lägen-
heter i flerbostadshus öka för att uppnå målet. 
Storlekar på bostäder som det finns efterfrågan 
på idag är 2-4 r o k när det gäller hyresrätter 
och 3-5 r o k när det gäller bostads- och 
äganderätter. Behovet av 4 r o k är större än 
2 r o k. Radhus och parhus efterfrågas också. 
Bostäder med dessa storlekar och hustyper 
bör prioriteras. Nya områden bör kompletteras 
med fler hustyper, upplåtelseformer och 
storlekar på bostäder än de som redan finns 
i området.

B

Tillgodose olika gruppers behov i 
bostadsbeståndet 

Ta hänsyn till olika behov i bostadsförsörj-
ningen och integrera bostäder som tillgodo-
ser behoven i det ordinarie bostadsbeståndet. 

i

För att unga ska kunna flytta hemifrån och för 
att äldre ska kunna lämna sina småhus finns 
det behov av att bygga fler mindre lägenheter 
i centrala lägen i strukturbildens knutpunkt, 
utvecklingsnoder och länkade orter. För äldre 
bör tillgängligheten till service, kulturutbud 
m.m vara god. För gymnasiets verksamhet bör 
elevboende prioriteras. Bostäder bör också 
tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade 
i tidigt skede vid nybyggnation så att behoven 
inte behöver tillgodoses i efterhand.

Vid nybyggnation kan också bostäder med läg-
re boendekostnad frigöras och bli tillgängliga 
för människor med lägre betalningsförmåga, 
t.ex många äldre, unga, funktionshindrade 
och nyanlända. Det finns främst behov av 
boende i det ordinarie beståndet efter beslut 
om uppehållstillstånd. Nybyggnation ger ofta 
högre boendekostnad än befintliga bostäder. 
Förutom att befintliga bostäder tillgängliggörs 
i och med nybyggnation går det också att med 
koncepthus och modulbyggnationer få fram 
bostäder med lägre boendekostnad. 
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  MÅL 3: Utveckla och höj boendekvaliteten

Bygg bostäder med god tillgäng-
lighet till barnomsorg och grund-
skola och bygg ut i de orter där 
det finns behov för att försörja 
befintliga och nya bostäder 

Förskolan och skolan har utöver sitt hu-
vuduppdrag stor betydelse för ortens attrak-
tionskraft genom att bidra till en så komplett 
livsmiljö som möjligt. Nybyggnationer bör lo-
kaliseras nära befintliga enheter. I vissa orter 
kan det behövas större eller nya enheter för 
att kunna erbjuda befintliga och nya invånare 
goda barnomsorgs- och utbildningsmöjlighe-
ter. Mark för om- och utbyggnad bör avsättas i 
den fysiska planeringen. 

 

Tillgodose och stimulera behov 
av mötesplatser och offentliga 
rum 

O

Satsa på god estetisk kvalitet

Arkitektur är en konstform alla upplever vare 
sig man vill eller inte. För att locka entreprenö-
rer och invånare till kommunen bör attraktiva 
bostadsprojekt och spännande utvecklingsom-
råden prioriteras. Utformning vid byggnation i 
anslutning till kommunens natur- och kultur-
miljöer är också mycket betydelsefullt för att 
både kunna bevara och utveckla dessa miljöer.

9

STRATEGIER

Värna den allmänna platsmarken och utfor-
ma den till trygga och upplevelserika platser 
både i befintliga bebyggelseområden och i nya.  

Bibehåll och utveckla närhet 
mellan bostad och grönstrukturer

Närheten till naturen är en viktig del i arbetet 
att skapa attraktiva livsmiljöer. Större sam-
manhängande grönområden bör bevaras och 
inte skäras av med ny bebyggelse utan inte-
grera miljöerna i både befintliga bebyggelse-
områden och i nya utvecklingsområden samt 
tillgänglighetsgöra dessa.
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Skala 1:15 000

0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °
Blandad bebyggelse 

Skogsmark

Blandad bebyggelse

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING (fastighetskartan)

BOSTADSFÖRSÖRJNING

Jordbruk

SKENE, NORRA DELEN
Utredningsområde/förtätningsområde

Teckenförklaring

Vatten

SKENE

Karta från FÖP KINNA SKENE ÖRBY Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun  Antagen kf 2010-09-21. 
Laga kraft 2012-09-18

FÖRESLAGEN UTBYGGNAD PER UTVECKLINGSORT 
OCH KOMMUNDEL 
Nedan redovisas föreslagna områden för utveckling i Skene, Kinna, Örby, Sätila, Hyssna och 
Fotskäl. Samtliga utvecklingsnoder och länkade orter är inte representerade utan kommer en-
ligt del två Handlingsplan att kompletteras med kartor för resterande kommundelar och dessa 
utvecklingsnoder och länkade orter 2016-2017.

Skala 1:15 000

0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °
Blandad bebyggelse 

Skogsmark

Blandad bebyggelse

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING (fastighetskartan)

BOSTADSFÖRSÖRJNING

Jordbruk

SKENE, NORRA DELEN
Utredningsområde/förtätningsområde

Teckenförklaring

Vatten

SKENE

Norra Skene
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Karta från FÖP KINNA SKENE ÖRBY Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun  Antagen kf 2010-09-21. 
Laga kraft 2012-09-18

Södra Skene
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Skala 1:15 000

0 0,15 0,3 0,45 0,6 km °
Blandad bebyggelse 

Skogsmark

Blandad bebyggelse

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING (fastighetskartan)

BOSTADSFÖRSÖRJNING
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KINNA

Kinna

Skala 1:15 000
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BEFINTLIG MARKANVÄNDNING (fastighetskartan)
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SKENE, NORRA DELEN
Utredningsområde/förtätningsområde

Teckenförklaring

Vatten

SKENE

Karta från FÖP KINNA SKENE ÖRBY Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun  Antagen kf 2010-09-21.  
Laga kraft 2012-09-18
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Norra Örby 

Karta från FÖP KINNA SKENE ÖRBY Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun  Antagen kf 2010-09-21. 
Laga kraft 2012-09-18
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Skala 1:15 000
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Karta från FÖP KINNA SKENE ÖRBY Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun  Antagen kf 2010-09-21.  
Laga kraft 2012-09-18
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Sätila

Karta från förslag till FÖP MARK NORDVÄST Sätila 2016.
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Hyssna

Karta från förslag till FÖP MARK NORDVÄST Hyssna 2016
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Fotskäl

Karta från förslag till FÖP MARK NORDVÄST Fotskäl 2016
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BEHOV AV BOSTADSFÖRSÖRJNING 

BOSTADSFÖRSÖRJN ING  I  HELA  KOMMUNEN

Detta avsnitt baseras på behov som tydlig-
gjorts i del 3 Bostadsmarknadsanalys. I Bo-
stadsmarknadsenkäten 2016 bedömer Marks 
kommun att det är ett underskott av bostäder 
främst i centralorten och i kommunens västra 
delar, t.ex Hyssna, Sätila och Horred. Kom-
munen gör vidare bedömningen att det är un-
derskott av bostäder för nyanlända och äldre. 
Översiktsplanens mål om befolkningstillväxt 
på en procent per år 2030 innebär en utbygg-
nad av drygt 1520 bostäder tills dess. Sedan 
2012 då detta mål sattes har kommunen skrivit 
drygt 87 slutbesked. Det betyder att lika många 
bostäder stått färdiga inom detta tidsintervall 
(både småhus och lägenheter i flerbostadshus). 
Därmed behöver drygt 1430 bostäder byggas 
till 2030 för att kunna uppnå översiktsplanens 
befolkningsmål. Detta innebär en genomsnitt-

lig byggnation av ungefär 95 bostäder per år 
fram till 2030 (för ungefärlig etapputbyggnad 
som föreslås se kapitel Mål och strategier för 
bostadsförsörjningen i Mark). 

Ett annat av översiktsplanens mål är att varje 
kommundel ska ha en positiv befolkningsut-
veckling. I figur tre illustreras befolkningsut-
vecklingen mellan 2006 och 2012 i olika kom-
mundelar. Om utvecklingen tillåts fortsätta 
som idag kommer vissa delar av kommunen 
(sydvästra, sydöstra och nordöstra delen) upp-
leva en negativ befolkningsutveckling. För att 
undvika denna situation föreslår översiktspla-
nen ett befolkningsmål där samtliga kommun-
delar (se figur 2) får en positiv befolkningstill-
växt (se figur 3). 

Skala 1:350 000

0 3,5 7 10,5 14 km °

ÖP MARK
FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN

MARK NORDVÄST

MARK SYDVÄST
MARK SYDOST

MARK 
NORDOST

CENTRALA MARK

Figur 2: Indelning 
av kommunen i  
kommundelar med 
tätorter och småorter.

TÄTORT	en	tätort	skall	bestå	
av	sammanhängande	bebyg- 
gelse	med	högst	200	meter	
mellan	husen	och	ha	minst	
200	invånare.	
SMÅORT med	småort	avses	
sammanhängande	bebyggelse	
med	50-199	invånare	och	högst	
150	meter	mellan	husen.	
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MARK   NULÄGE   MÅLSCENARIO  NOLLSCENARIO  UPPDATERING 2015 
   Befolkn.	 Befolkn.	 Bostads-	 Befolkn.	 Befolkn.	 Antal	 Befolkn.	 Befolkn.	 Antal	 Byggt	 Att	bygga 
	 	 	 2006	 2012	 bestånd	 2030	 ökn/år	 nya	 2030	 ökn/år	 nya	 2012-	 2016- 
	 	 	 	 	 2012	 	 2030	 bost.	 	 2030	 bost.	 2015	 2030 
       i %   i %     
MARK	NORDVÄST	 6	950	 7	088	 3	222	 8	584	 2,10	 680	 7	706	 0,89	 281	 14	 666 
CENTRALA	MARK		 17	731	 17	925		 8	148	 19	290		 0,84	 620	 18	794	 0,55	 395	 69	 551 
MARK	NORDOST	 	 2	850	 2	780	 1	264	 2	933	 0,63	 70	 2	466	 -1,30	 -143	 0	 70 
MARK	SYDOST	 	 2	306	 2	235		 1	016	 2	389	 0,74	 70	 1	917	 -1,70	 -145	 2	 68 
MARK	SYDVÄST	 	 3	757	 3	735	 1	698	 3	911	 0,55	 80	 3	636	 -0,27	 -45	 2	 78

MARKS KOMMUN 33 594  33 763 15 347 37 106 1,0 1 520 34 520 0,25 344 87 1 433

Figur 3. Befolkningsutveckling i hela kommunen och per kommundel 2006 och 2012, prognos för framtida befolkningsutveckling i hela kommu-
nen och per kommundel fram till 2030 i enlighet med översiktsplanens mål för befolkningstillväxten samt förslag på antal bostäder per kommun-
del för att uppnå målet om befolkningsutveckling i hela kommunen. Källa SCB. Bearbetning av Pernilla Jacobsson.

När det gäller hustyper föreslår detta program 
en ungefärlig total fördelning på 60% småhus 
och 40% lägenheter i flerbostadshus i kom-
munen. Enligt statistiken har Mark ett litet 
överskott av småhus , 68 % (se del 3 Bostads-
marknadsanalys för detaljer). Fler lägenheter 
i flerbostadshus skulle behövas för att uppnå 
den balans som översiktsplanen rekommen-
derar. Behovet av hyresrätter och bostadsrätter 
behöver tillgodoses i den fortsatta planeringen, 
både för att möta olika gruppers behov och för 
att få igång flyttkedjor på bostadsmarknaden 
(se del 3 Bostadsmarknadsanalys för detaljer). 
Enligt bostadsmarknadsenkäten 2016 finns ett 
behov av hyresrätter med storleken 2-4 r o k 
samt bostads- och äganderätter med storleken 
2-5 r o k och större. Behovet av 4 r o k är större 
än behovet av 2 r o k. Parhus och radus efter-
frågas också också enligt den undersökning 
som HandelsConsulting genomförde 2013 (se 
del 3 Bostadsmarknadsanalys för detaljer) 
på uppdrag av Marks Bostads AB (MBAB).  
 
För att locka både entreprenörer och invå-
nare bör utformning och gestaltning priorite-
ras. Det är fördelaktigt att sticka ut i mängden 
och attrahera invånare samt entreprenörer 
med attraktiva projekt och spännande utveck-
lingsområden. Detta bör kommunen satsa på. 
 
Översiktsplanen betonar också att bebyg-
gelse bör lokaliseras i anslutning till be-
fintlig infrastruktur så att befintliga vägar 
och ledningar samt hållplatser för kollek-
tivtrafik kan användas i stor utsträckning 

som möjligt. Bostadsförsörjningsprogram-
met speglar detta. För att kunna skapa flexi-
bla planer och en god planberedskap är en 
lånsiktig planering av VA en viktig faktor. 
 
Prognosen är att andelen äldre i kommunen 
kommer att öka fram till 2030. För att uppfylla 
de behov som finns när det gäller boende för 
äldre bör bostäderna ha god tillgänglighet till 
service, kollektivtrafik, färdtjänst, hemtjänst 
etc. Därför bör mindre bostäder byggas i orter-
nas centrala delar i enlighet översiktsplanens 
strukturbild där tillgängligheten är god och 
kommer att bli ännu bättre (se del 3 Bostads-
marknadsanalys för detaljer).

Det finns behov av att tillgänglighetsanpassa 
kommunens befintliga bostadsbestånd för 
funktionshindrade, men ännu viktigare är att 
nybyggnationer görs tillgängliga för funktions-
hindrade redan från början. Det skulle gynna 
samhället i stort samt ge stora ekonomiska 
vinster eftersom man då inte behöver anpassa 
i efterhand (se del 3 Bostadsmarknadsanalys 
för detaljer). Integrering i det vanliga bostads-
beståndet är viktigt och boende i det vanliga 
bostadsbeståndet kan kompletteras med insat-
ser från boendestödjare som ger den enskilde 
stöd i dennes bostad.

Det är få orter i kommunen där utveckling av 
skola och/eller barnomsorg inte behövs vid 
planerad bebyggelseutveckling. Redan med 
dagens befolkningsmängd är främst enheterna 
i centralorten (Kinna, Skene, Örby), Fritsla, 
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Sätila och Hyssna fulla. Utveckling i någon av 
dessa orter kommer att kräva en utbyggnad av 
skola och/eller barnomsorg. Det kan handla 
om att bygga fler lokaler eller bygga om de som 
redan används. 

God tillgänglighet till skola och barnomsorg är 
en viktig faktor som gör ett område attraktivt 
(se del 3 Bostadsmarknadsanalys för detaljer).

Situationen för unga på bostadsmarknaden är 
idag svår. De är en resurssvag grupp och har 
svårt att flytta in i nybyggda lägenheter då hy-
ran är för hög. För att lösa problemen är det 
viktigt att bygga små bostäder med lägre boen-
dekostnader, att genom generella satsningar på 
bostadsbyggande gynna ungdomar eller om-
byggnad av bostäder som riktar sig mot ung-
domar. Studenter har precis som unga lägre 
betalningsförmåga och svårare att konkurrera 
på bostadsmarknaden (se del 3 Bostadsmark-
nadsanalys för detaljer). 

På samma sätt som för unga och studenter 
har nyanlända ofta låg betalningsförmåga och 
därmed bör samma strategi tillämpas även för 
denna grupp. Förutom ökad nyproduktion 
kan fler lägenheter göras tillgängliga för nyan-
lända genom ett utvecklat samarbete mellan 
kommunen, fastighetsägare och hyresvärdar. 
Om mindre lägenheter byggs centralt i or-
terna kan dessutom befintliga hus med lägre 
boendekostnader än nyproducerade frigöras.  
Eftersom antalet flyktingar som kommer till 
Sverige minskat kommer behovet av en god 
etablering av de som fått uppehållstillstånd att 

bli en betydelsefull fråga att hantera. Behovet 
av bostäder för nyanlända i det ordinarie be-
ståndet kommer troligen att öka. Det är viktigt 
att det finns tillräckligt med bostäder annars 
ökar risken för trångboddhet. Trångboddhet 
bidrar ofta till utanförskap och är en grund för 
fördomar och rasism (se del 3 Bostadsmark-
nadsanalys för detaljer). 

Det finns också behov av andra alternativa bo-
endeformer och av nya arbetssätt för att lösa 
situationen för personer som är bostadslösa 
och eller har speciella behov kopplade till sitt 
boende: 

•  Anpassade boendeformer för personer 
med psykiska funktionshinder samsjuk-
lighet eller missbruksproblematik.

•  Jourlägenheter för personer som blivit 
vräkta eller av andra skäl saknar bostad.

•  Lågtröskelboende, ett boende med högre 
tolerans för personer vars livsstil inte fal-
ler inom de ramar som kan anses accepta-
bla i ett vanligt boende. 

Behovet av äldreboende kan beräknas öka med 
ett 10-tal platser fram till 2020. Den stora ök-
ningen sker mellan 2020 och 2030 (se figur 4) 

Behovet av boende LSS och psykiatri är svårt 
att bedöma. En faktor som kan påverka är att 
överlevnaden för tidigt födda och personer 
som föds med svåra funktionshinder ökar. 

 
        
Ålder Antal	personer		 Antal	personer	 Andel	 Förväntad	 Antal	 Ökning	 Beräknat	 2030	 Beräknat
	 i	befolknings-	 i	åldersgruppen	 i	procent	 förändring	 2020	 	 behov	av	 	 behov	av
	 gruppen	 med	särskilda	 	 på	fem	år	 	 	 boende	 	 boende
	 	 behov	(säbo)	 	 i	procent 
65 till 79 år	 5	491	 	39	 0,71	 7,50	 5	903	 412	 42	 5	769	 41
80 år eller äldre 2	123	 256	 12	 3,20	 2	192	 68	 265	 3	059	 367

uppskattat	behov		 	 295	 	 	 	 	 307	 	 408
av	boendeplatser	  

Figur	4:	Behovet	av	äldreboende	kan	beräknas	öka	med		ett	10-tal	platser	fram	till	2020.	Den	stora	ökningen	sker	mellan	
2020	och	2030.	Förutsättningarna	i	denna	beräkning	är	att	samma	andel,	som	idag,	av	befolkningen	i	åldersgruppen	
behöver	denna	insats	.	Behovet	av	bostäder	för	nyanlända,	familjer	eller	ensamkommande		har	beräknats	till	mellan	63	
och	87	lägenheter	under	närmaste	åren	till	2018.	(uppgifter	från	Tomas	Strand	verksamhetschef	IFO		2016-03-30)	hur	
situationen	ser	ut	därefter	är	svår	att	beträkna.
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Även allvarligt skadade eller sjuka överlever 
i högre utsträckning. Detta medför ökat be-
hov av anpassat boende. Psykisk ohälsa ökar 
bland yngre vilket kan medföra bestående 
svårigheter och behov av stödboende.

Arbete med behoven som beskrivs ovan kan 
bidra till att öka attraktiviteten i enlighet med 
tabellen i del 3 Bostadsmarknadsanalys. 
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Skala 1:300 000
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ÖP MARK
FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN
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MARK NORDVÄST
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Fördjupningar som fortsätter att gälla
tills dess att en ny fördjupning av 
översiktsplan antas.
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FOTSKÄL

HAJOM

MARK NORDVÄST NULÄGE   MÅLSCENARIO NOLLSCENARIO UPPDATERING 2015 
   Befolkn.	 Befolkn.	 Bostads-	 Befolkn.	 Antal	 Befolkn.	 Antal	 Byggt	 Att	bygga 
	 	 	 2006	 2012	 bestånd	 2030	 nya	 2030	 nya	 2012-	 2016-2030	
	 	 	 	 	 2012	 	 bost.	 	 bost.	 2015	 	 	
SÄTILA	 	 	 974	 1	106	 503	 1	700	 270	 1	698	 269	 	  
HYSSNA	 	 	 569	 616		 280	 967	 160	 827	 96	 	  
UBBHULT	*	 	 164	 150	 68	 260	 50	 85	 -29	 	  
FOTSKÄL		 	 166	 176		 80	 243	 30	 221	 20	 	  
HAJOM	**	 	 206	 193	 88	 282	 40	 135	 -26	 	  
ÖVR.	ORTER,	LANDSB.	 4	871	 4	847	 2	203	 5	132	 130	 4	741	 -48	 	

MARK NORDVÄST 6 950 7 088 3 222 8 584 680 7 706 281 14 666
 
Figur 6.  Befolkningsförändring i de olika områdena i Mark Nordväst mellan 2006 och 2012, prognos för befolkningsökning 
fram till 2030 enligt översiktsplanens målscenario samt förslag till hur många bostäder som bör tillkomma i varje delområde 
för att uppnå översiktsplanens målscenario.   
*Kråkereds småortsområde    **Hajom by statistikområde   Källa SCB. Bearbetning: Pernilla Jacobsson.

Figur 2 illustrerar indelning av kommunen i kommundelar och figur 3 redovisar hur många 
bostäder som föreslås tillkomma i varje kommundel för att uppnå översiktsplanens mål och 
intentioner. De starkaste tillväxtområdena är Centrala Mark och Mark Nordväst. Nedan be-
skrivs föreslagen bostadsförsörjning per kommundel mer detaljerat.

MARK NORDVÄST

BOSTADSFÖRSÖRJNING PER KOMMUNDEL

För Mark Nordväst innebär översiktsplanens 
befolkningsmål att befolkningen i kommun-
delen växer med drygt två procent per år till 
2030. Detta innebär drygt 680 nya bostäder till 
2030 och totalt ungefär 8600 invånare i områ-
det samma år (se figur 3). Detta mål innebär en 
större tillväxt än idag, även för Mark Nordväst, 
men medför samtidigt att balansen mellan oli-
ka kommundelar blir bättre jämfört med dagens 
utveckling. I målscenariot växer befolkningen 
i Nordväst två gånger fortare (1,17 % per år) 
än i kommunen som helhet (0,55 % per år). 
 
På samma sätt som för olika delar av kom-
munen har teoretiskt planerad tillväxt för-
delats mellan olika delar av Nordväst för att 
ytterligare säkerställa möjligheten att uppnå 
översiktsplanens befolkningsmål. I fördjup-
ningen av översiktsplanen för Mark Nordväst 
som håller på att tas fram delas kommundelen 
upp i sex delar (se figur 5) fem huvudorter (Sä-
tila, Hyssna, Ubbhult, Hajom och Fotskäl) samt 
övriga orter och landsbygd. Eftersom förutsätt-
ningarna ser olika ut, kommer också planerings-

Figur 5. Kommundel Mark 
nordväst med huvudorter.
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målet att variera mellan de olika delarna. I figur 
6 illustreras fördjupningens förslag till vart de 
680 bostäderna i Mark Nordväst bör lokaliseras. 
 
I Hyssna har en detaljplan för ett område med 
drygt 60 nya bostäder precis vunnit laga kraft,  
vilket innebär att det behöver planeras för och 
byggas 100 bostäder till när detta område är 
utbyggt för att uppnå utbyggnadsmålet.

Majoriteten av nya bostäder föreslås tillkomma i 
någon av huvudorterna i enlighet med översikts-
planens strategier. En strategi handlar om att 
bevara en levande landsbygd. Detta möjliggörs i 
och med att ett antal bostäder per delområde fö-
reslås lokaliseras utanför huvudorten (se figur 6).  
 

Komplettering med flerbostadshus i huvudor-
terna kan ge både unga och äldre möjligheten 
att bo kvar i sina hemtrakter och därmed frigö-
ra friliggande småhus och få igång flyttkedjor. 
Även större lägenheter kan ge barnfamiljer som 
vill bo centralt möjlighet att göra det. Komplet-
tering med småhus bör också ske för att skapa 
en mångfald av miljöer som kan vara attraktiva 
för olika målgrupper. I de centrala delarna av 
orterna bör tätheten vara hög utan att några bo-
endevärden försvinner. Utformingen av utveck-
lingsområden kan se ut på olika sätt beroende 
på vilka förutsättningar som råder. Utbyggna-
den kan till exempel vara småskalig och tät el-
ler lite högre och glesare eller en kombination 
av detta.
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För Centrala Mark innebär översiktsplanens be-
folkningsmål att befolkningen i kommundelen 
växer med drygt 0,85 % per år till 2030 (se figur 
3), vilket är högre än i kommunen som helhet 
(0,55 %). Utvecklingen i Centrala Mark delas 
upp mellan huvudorterna centralorten (Kinna, 
Skene och Örby), Berghem och Rydal (se figur 
7). Centrala Mark är den kommundel som till-
sammans med Mark Nordväst bedöms ha för-
utsättningar att utvecklas mest. Totalt i kom-
mundelen behövs ca 620 bostäder för att uppnå 
översiktsplanens befolkningsmål, vilket inne-
bär att drygt 19 300 invånare kommer att bo i 
Centrala Mark 2030.  Eftersom cenralorten är 
knutpunkt enligt översiktsplanens strukturbild 
föreslås majoriteten av bostäderna tillkomma i 
Kinna, Skene eller Örby (se figur 8). 

En av översiktsplanens strategier är samtidigt 
att bevara och utveckla en levande landsbygd. 
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MARK NORDOST

Fördjupningar som fortsätter 
att gälla tills dess att en ny för-
djupning av översiktsplan antas.
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Figur 8.  Befolkningsförändring i de olika områdena i Centrala Mark mellan 2006 och 2012, prognos för befolkningsökning 
fram till 2030 enligt översiktsplanens målscenario samt förslag till hur många bostäder som bör tillkomma i varje delområde 
för att uppnå översiktsplanens målscenario. Källa SCB. Bearbetning: Pernilla Jacobsson.

Figur 7.  Kommundel Centrala Mark med huvudorter.

CENTRALA MARK

Detta möjliggörs i och med att ett antal bostäder 
föreslås lokaliseras i övriga orter eller på lands-
bygden utanför någon av huvudorterna (se figur 
8). I Kinna och Örby pågår detaljplanering av 
två områden med möjlighet att bygga drygt 100 
bostäder. För att uppnå utbyggnadsmålet för 
Kinna, Skene och Örby behövs därmed ytter-
ligare 450 bostäder byggas när dessa områden 
är utbyggda.

Centralorten bör fortsätta förtätas och Kinna,  
Skene och Örby bör fortsätta att byggas ihop 
och förenas. Därmed kan andelen lägenheter 
i flerbostadshus i kommundelen vara fortsatt 
hög. Utformningen kan se ut på olika sätt bero-
ende på platsens förutsättningar och karaktär. 
Det är också viktigt att komplettera bostadsbe-
ståndet med villor, parhus och/eller radhus för 
att skapa en mångfald av boendemiljöer. I de 
centrala delarna är det viktigt att tätheten är hög 
utan att boendekvaliteter byggs bort.

CENTRALA MARK  NULÄGE   MÅLSCENARIO NOLLSCENARIO UPPDATERING 2015 
   Befolkn.	 Befolkn.	 Bostads-	 Befolkn.	 Antal	 Befolkn.	 Antal	 Byggt	 Att	bygga 
	 	 	 2006	 2012	 bestånd	 2030	 nya	 2030	 nya	 2012-	 2016-2030 
	 	 	 	 	 2012	 	 bost.	 	 bost.	 2015	 	 	
KINNA-SKENE-ÖRBY	 15	771	 16	011	 7	278	 17	222	 550	 17	087	 489	 	  
BERGHEM	 	 369	 358		 163	 379	 10	 309	 -22	 	  
RYDAL	 	 	 444	 434	 197	 456	 10	 389	 -20	 	  
ÖVR.	ORTER,	LANDSB.	 1	147	 1	122	 510	 1	233	 50	 1	010	 -51	 	

CENTRALA MARK  17 731 17 925 8 148 19 290 620 18 794 395 69 551
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MARK NORDOST  NULÄGE   MÅLSCENARIO NOLLSCENARIO UPPDATERING 2015 
   Befolkn.	 Befolkn.	 Bostads-	 Befolkn.	 Antal	 Befolkn.	 Antal	 Byggt	 Att	bygga 
	 	 	 2006	 2012	 bestånd	 2030	 nya	 2030	 nya	 2012-	 2016-2030 
	 	 	 	 	 2012	 	 bost.	 	 bost.	 2015	 	 	
FRITSLA	 	 	 2	365	 2	316	 1	053	 2	448	 60	 2	096	 -100	 	  
ÖVR.	ORTER,	LANDSB.	 485	 464	 211	 485	 10	 370	 -43	 	

MARK NORDOST  2 850  2 780 1 264 2 933 70 2 466 -143 0 70

Figur 10.  Befolkningsförändring i de olika områdena i Mark Nordost mellan 2006 och 2012, prognos för befolkningsökning 
fram till 2030 enligt översiktsplanens målscenario samt förslag till hur många bostäder som bör tillkomma i varje delområde 
för att uppnå översiktsplanens målscenario. Källa SCB. Bearbetning: Pernilla Jacobsson.

Figur 9. Kommundel Mark nordost med huvudorter.

MARK NORDOST

För Mark Nordost innebär översiktsplanens 
befolkningsmål att befolkningen i kommun-
delen växer med drygt 0,55 % per år till 2030 
(se figur 3), vilket är lika mycket som tillväx-
ten i kommunen som helhet. För Mark Nord-
ost är Fritsla enda huvudort så majoriteten av 
utvecklingen föreslås ske här. För att kunna 
bevara och utveckla en levande landsbygd fö-
reslås också en viss del av utvecklingen ske 
i omgivande orter och landsbygd (se figur 
10). För att uppnå översiktsplanens befolk-
ningsmål behöver totalt 70 bostäder byggas 
i kommundelen, varav 60 bostäder föreslås 
tillkomma i huvudorten (se figur 10). 

Fritsla är en utvecklingsnod enligt struktur-
bilden så även här kan med fördel förtätning 
ske och andelen lägenheter i flerbostadshus 
(30 %) kan bibehållas, men det är också 
viktigt att komplettera med småhus. Vid ut-
veckling av bostadsbeståndet är det viktigt 
att bevara och främja Fritslas karaktär som 
en gammal bruksort och utnyttja detta för att 
skapa attraktiva livsmiljöer. 
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MARK SYDVÄST  NULÄGE   MÅLSCENARIO NOLLSCENARIO UPPDATERING 2015 
   Befolkn.	 Befolkn.	 Bostads-	 Befolkn.	 Antal	 Befolkn.	 Antal	 Byggt	 Att	bygga 
	 	 	 2006	 2012	 bestånd	 2030	 nya	 2030	 nya	 2012-	 2016-2030 
	 	 	 	 	 2012	 	 bost.	 	 bost.	 2015	 	 	
HORRED		 	 1	268	 1	238	 563	 1	326	 40	 1	104	 -61	 	  
BJÖRKETORP	 	 450	 463	 210	 529	 30	 521	 26	 	  
ÖVR.	ORTER,	LANDSB.	 2	039	 2	034	 925	 2056		 10	 2	012	 -10	 	  
 
MARK SYDVÄST  3 757 3 735 1 698 3 911 80 3 636 -45 2 78
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Figur 12.  Befolkningsförändring i de olika områdena i Mark Sydväst mellan 2006 och 2012, prognos för befolkningsökning fram 
till 2030 enligt översiktsplanens målscenario samt förslag till hur många bostäder som bör tillkomma i varje delområde för att 
uppnå översiktsplanens målscenario.  Källa SCB. Bearbetning: Pernilla Jacobsson.

MARK SYDVÄST

För Mark Sydväst innebär översiktsplanens 
befolkningsmål att befolkningen i kommunde-
len växer med drygt 0,55 % per år till 2030 (se 
figur 3), vilket är lika mycket som tillväxten i 
kommunen som helhet. För att nå översikts-
planens befolkningsmål behöver det byggas 
totalt 80 nya bostäder i området till 2030 (se 
figur 12). För att kunna bevara och utveckla 
en levande landsbygd föreslås också en viss 
del av utvecklingen ske i omgivande orter och 
landsbygd. 

Mark Sydväst har två huvudorter, Horred och 
Björketorp (se figur 11). Dessa har olika för-
utsättningar för utveckling. Även om Horred 

Figur 11. Kommun
del Mark Sydväst 
med huvudorter.

är en större ort än Björketorp har Björketorp 
en stark utvecklingstrend enligt nollscenariot. 
Därför föreslås nästan lika många bostäder i 
Björketorp som i Horred fram till 2030 (se fi-
gur 12). 

Fördelningen av upplåtelseformer i Mark Syd-
väst kan med fördel bibehållas (81 % småhus 
och 15 % lägenheter i flerbostadshus) vid 
framtida utbyggnad. Även här bör bostadsbe-
ståndet kompletteras med små lägenheter för 
unga och äldre som vill flytta till något mindre 
eller flytta hemifrån.
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MARK SYDOST  NULÄGE   MÅLSCENARIO NOLLSCENARIO UPPDATERING 2015 
   Befolkn.	 Befolkn.	 Bostads-	 Befolkn.	 Antal	 Befolkn.	 Antal	 Byggt	 Att	bygga 
	 	 	 2006	 2012	 bestånd	 2030	 nya	 2030	 nya	 2012-	 2016-2030 
	 	 	 	 	 2012	 	 bost.	 	 bost.	 2015	 	 	
TORESTORP	 	 362	 352	 160	 375	 10	 307	 -20	 	  
ÖXABÄCK	 	 388	 408	 185	 517	 50	 498	 41	 	  
ÖVR.	ORTER,	LANDSB.	 1	556	 1	475	 670	 1	497	 10	 1	112	 -165	 	 	  
 
MARK SYDOST  2 306 2 235 1 016 2 389 70 1 917 -145 2 68

Figur 14.  Befolkningsförändring i de olika områdena i Mark Sydost mellan 2006 och 2012, prognos för befolkningsökning fram 
till 2030 enligt översiktsplanens målscenario samt förslag till hur många bostäder som bör tillkomma i varje delområde för att 
uppnå översiktsplanens målscenario. Källa SCB. Bearbetning: Pernilla Jacobsson.

För Mark Sydost innebär översiktsplanens 
befolkningsmål att befolkningen i kommun-
delen växer med drygt 0,64 % per år till 2030 
(se figur 3), vilket är lite mer än i kommunen 
som helhet (0,55 %). För att nå översiktspla-
nens befolkningsmål behöver det byggas to-
talt 70 nya bostäder i området till 2030 (se 
figur 14).  För att kunna bevara och utveckla 
en levande landsbygd föreslås också en viss 
del av utvecklingen ske i omgivande orter 
och landsbygd. 

Figur 13.  Kommundel 
Mark Sydost med huvudorter.

Mark Sydost har två huvudorter, Öxabäck 
och Torestorp (se figur 13). Dessa har olika 
förutsättningar för utveckling. Öxabäck har 
en starkare utvecklingstrend än Torestorp en-
ligt nollscenariot. Därför föreslås majoriteten 
av bebyggelseutveckling fram till 2030 ske i 
Öxabäck (se figur 14). När det gäller bostads-
beståndet i området bör komplettering med 
mindre lägenheter för att få igång flyttkedjor 
övervägas.




