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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.

LÄSANVISNING

Bostadsförsörjningsprogrammet för Marks kom-
mun utgörs av tre delar. Del ett inleds med mål och 
strategier för bostadsförsörjningen i Mark. Detta 
avsnitt följs av markanvändningskartor för olika 
utvecklingsorter i kommunen. Därefter redovisas 
kommunens framtida behov av bostäder; bostads-
behoven utgör grunden för de mål och strategier 
för bostadsförsörjning som tagits fram. Del två är 
en handlingsplan som innehåller åtgärder kopp-
lade målen.  Underlagsmaterialet till del ett och två 
utgörs av del tre Bostadsmarknadsanalysen vilken 
bl.a inkluderar nationella, regionala och lokala mål 
med koppling till bostadsförsörjning, Marks be-
folknings- och bostadsstruktur samt situationen för 
olika grupper på bostadsmarknaden. 
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NATIONELLA,  REGIONALA OCH LOKALA MÅL MED 
KOPPLING T ILL BOSTADSFÖRSÖRJNING

EU-strategier och internationella initiativ

Sverige har åtagit sig att verka för att uppfylla 
FN:s Habitatdeklaration (1996) som omfattar 
följande mål:

•	 Utveckla en allmän social bostadspolitik 
efter nya förutsättningar

•	 Anpassa byggnader och byggda miljöer 
till kretsloppssamhällets krav och kraven 
på en sund inomhusmiljö och god till-
gänglighet för alla

•	 Skapa bättre livsvillkor i utsatta bostads-
områden

•	 Förbättra integrationen av invandrare i 
landets olika delar

•	 Konsolidera kommunens kapacitet och 
handlingsutrymme

•	 Förstärka olika orters attraktionskraft för 
människor och företag

•	 Utveckla markanvändningsmönster som 
främjar städernas kretsloppsanpassning

•	 Utveckla den lokala demokratin

Nationella mål för boende och byggande

Regeringens mål för boende och byggande är:

Det övergripande målet för samhällsplane-
ring, bostadsmarknad, byggande och lantmä-
teriverksamhet 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 utveck-
ling underlättas.

Regeringens målsättning är att det fram till år 
2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder i 
Sverige.

Bostadsmarknad 

Delmålet för bostadspolitiken är långsik-
tigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett ut-
bud av bostäder som svarar mot behoven. 
 
Byggande

Delmålet för byggandet är:

•	 Långsiktigt hållbara byggnadsverk.

•	 Effektiva regelverk och andra styrmedel 
som utifrån ett livscykelperspektiv verkar 

för effektiv resurs- och energianvändning 
samt god inomhusmiljö i byggande och 
förvaltning.

•	 En väl fungerande konkurrens i bygg- och 
fastighetssektorn.

 
Samhällsplanering

Delmålet för samhällsplaneringen är:

•	 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet 
för en hållbar utveckling av städer, tätorter 
och landsbygd.

•	 Ett regelverk och andra styrmedel som på 
bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 
samtidigt som rättssäkerhet och medbor-
gerligt inflytande säkerställs.

•	 Goda förutsättningar för byggande av bo-
städer och lokaler, etablering av företag 
och för annat samhällsbyggande samtidigt 
som en god livsmiljö.
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Folkhälsa

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sve-
rige är de elva övergripande målområdena för 
folkhälsa, vilka anger centrala bestämnings-
faktorer för hälsan. De mest relevanta områ-
dena för planeringen för bostadsförsörjning 
är:

•	 Delaktighet och inflytande i samhället

•	 Ekonomiska och sociala förutsättningar

•	 Barn och ungas uppväxtvillkor

•	 Miljöer och produkter

•	 Ökad fysisk aktivitet

Funktionshinder

Inom funktionshinderpolitiken är ett mål att 
samhället ska utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar ska bli del-
aktiga i samhällslivet. 

För att nå de politiska målen ska det funk-
tionshinderpolitiska arbetet, enligt En strate-
gi för genomförandet av funktionshinderpoli-
tiken 2011-2016, Regeringsstrategi 2011, bl.a 
särskilt inriktas på att identifiera och undan-
röja hinder för full delaktighet i samhället för 
människor och funktionshinder. 

Jämställdhet

Målet med jämställdhetspolitiken är att kvin-
nor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Delmål med sär-
skild relevans för bostadsförsörjningen är:

•	 En jämn fördelning av makt och inflytan-
de. Kvinnor och män ska ha samma rätt 
och möjlighet att vara aktiva medborgare 

•	 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter och vill-
kor i fråga om utbildning och betalt ar-
bete.

Integration och diskriminering

Målet för integrationspolitiken är Lika rät-
tigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund.

Delmål med koppling till bostadsförsörjning:

•	 Ett effektivt system för mottagande och 
introduktion av nyanlända

•	 En positiv utveckling i delar med brett 
utanförskap

Kulturmiljö och arkitektur

I Tid för Kultur (prop. 2009/10:3) anges bl.a 
målsättningar för hållbar stadsutveckling i 
förhållande till kultur-, miljö- och bostadspo-
litik. 

I Kulturarv-Kulturmiljöer och kulturföremål 
(prop. 1998/99:114) uttrycks målen för kul-
turmiljöarbetet:

•	 Ett försvarat och bevarat kulturarv

•	 Ett hållbart samhälle med goda och sti-
mulerande miljöer med kulturarbetet 
som drivande kraft i omställningen

•	 Allas förståelse, delaktighet och ansvars-
tagande för den egna kulturmiljön

•	 Nationell och internationell solidaritet 
och respekt för olika gruppers kulturarv

Övergripande mål för politikerområdet arki-
tektur, form och design är:

•	 Arkitektur, formgivning och design ska 
ges goda förutsättningar för sin utveck-
ling

•	 Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte 
underställas kortsiktiga ekonomiska 
överväganden

•	 Kulturhistoriska och estetiska värden i 
befintliga miljöer ska tas till vara och för-
stärkas

•	 Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, 
formgivning, design och offentlig miljö 
ska stärkas och breddas

•	 Offentligt och offentligt stött byggande, 
inredande och upphandling ska på ett 
föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor
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Nationella miljökvalitetsmål

Det finns flera av de nationella miljökvalitets-
målen och deras delmål som kan kopplas till 
bostadsförsörjning och boendemiljöer. Dessa 
listas nedan.

•	 Begränsad klimatpåverkan. Boende-
planering påverkar i hög grad transport-
planeringen och vice versa. Behovet av 
transporter påverkas av vart bostäder lo-
kaliseras och därmed påverkas utsläpps-
mängderna.

•	 God bebyggd miljö. Handlar om att skapa 
goda och hälsosamma livsmiljöer, ta till-
vara natur- och kulturvärden och lokali-
sera bebyggelse på ett miljöanpassat sätt 
så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.

•	 Levande sjöar och vattendrag. Målet hand-
lar om att bevara sjöars och vattendrags 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets vat-
tenhushållande och ekologiska funktion 
samt värna förutsättningar för friluftslivet. 
Detta har tät koppling till möjligheten att 
skapa attraktiva boendemiljöer.

•	 Ett rikt odlingslandskap. Målet behandlar 
bl.a vilken av att stärka och bevara kul-
turvärden i odlingslandskapet. Dessa om-
givningar kan vara betydelsefulla för att 
skapa attraktivitet i en boendemiljö.

•	 Levande skogar. Skogens kulturvärden 
och sociala värden ska värnas enligt må-
let, vilket viktiga ingredienser i attraktiva 
boendemiljöer. 

•	 Ett rikt växt- och djurliv. En viktig posi-
tiv faktor för en attraktiv boendemiljö är 
att det finns tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald 
runtomkring.

Västra Götaland 2020
Västra Götaland 2020 sätter ramarna för till-
växt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland 
till år 2020. Strategin utgör det huvudsakliga 
verktyget för samarbete och för att i samver-
kan i Västra Götaland genomföra Vision Västra 
Götaland, och för att kanalisera resurser för 
tillväxt och utveckling från lokala, regionala, 
nationella aktörer och från EU.1 Visionen an-
togs 2005. 

Visionens övergripande målsättning om ett 
bra liv översätts till ett huvudmål för strategin 
om att ge alla invånare bästa möjliga utveck-
lingsförutsättningar.  Visionens målsättningar 
inom de generella perspektiven; en gemen-
sam region, jämställdhet, integration och in-
ternationalisering genomsyrar strategin men 
har också kopplats till konkreta prioriteringar 
och mål inom strategins teman. De teman som 
betonas är att Västra Götaland ska vara en le-
dande kunskapsregion, en region för alla, en 
region där vi tar globalt ansvar och en region 
som syns och engagerar. De prioriteringar som 
kan kopplas till bostadsförsörjning och boen-
demiljöer är att utveckla infrastrukturen och 

bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme 
när det gäller kvalitet och hållbarhet samt bi-
dra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för 
alla och som främjar hållbarhet. Tillgänglighet 
till kollektivtrafik och bredband bidrar till att 
göra ett bostadsområde mer attraktivt att flytta 
till.
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Vision och mål för Marks kommun 2015-2018

Kommunens vision och mål pekar ut färdrikt-
ningen, vart kommunen strävar, och berör alla 
som bor och verkar i kommunen. För att jobba 
mot visionen har kommunfullmäktige pekat ut 
ett antal strategiska områden och kommunge-
mensamma mål. Utgångspunkten är en hållbar 
social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Visionen fastställdes 2014-12-15. Nedan re-
dovisas den vision och de strategiska och 

VISION

STRATEGISKA MÅL

I	Mark	ska	de	som	
behöver	få	bra	stöd	
och	en	god	vård	och	
omsorg	för	att	ha	ett	
gott	liv.

I	Mark	ska	barn	och	
unga	få	en	bra	start	i	
livet	för	att	utveckla	
sin	potential.

I	Mark	ska	det	vara	
lätt	att	starta,	driva	
och	utveckla	företag	
för	att	skapa	arbets-
tillfällen.

I	Mark	ska	vi	vara	
en	kreativ	kommun	
för	att	alla	ska	trivas	
med	att	bo	och	leva.

Mark	är	känd	som	en	attraktiv	kommun
En	kommun	där	det	är	bra	att	bo	och	verka
En	kommun	där	livskvalitet	står	i	fokus.

Barn	och	unga	har	
en	god	utbildning.

Barn	och	unga	har	
en	meningsfull	
fritid.	

Barn	och	unga	är	
trygga	och	ges	möj-
lighet	att	påverka	
frågor	som	rör	dem.

All	hjälp	utformas	
efter	individuella	
behov	med	delaktig-
het	från	brukare	och	
anhöriga.	
 
Allt	arbete	bedrivs	
med	professionellt	
förhållningssätt	och	
god	kvalitet.

Arbetet	har	en	
rehabiliterande	och	
förebyggande	rikt-
ning.	

kommungemensamma mål som beslutats där 
de som direkt kan kopplas till bostadsförsörj-
ning och boendemiljö särskilt markerats med 
grön text. Även mål om barn och ungas situa-
tion samt möjligheterna till en god vård och 
omsorg kan påverka och påverkas av bostads-
försörjning. Goda utbildningsmöjligheter och 
tillgång till vård och omsorg ökar kommunens 
attraktivitet och kan bidra till en ökad inflytt-
ning.

Ett	gott	företagskli-
mat.

En	god	samverkan	
mellan	skola	och	
näringsliv.

En	god	kommunal	
service.

Goda	boendemil-
jöer.

Goda	möjligheter	
till	inflytande	och	
ett	rikt	fritids-	och	
kulturliv.

KOMMUNGEMENSAMMA MÅL
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VISION

Attraktivitetsplan för Marks kommun

•	 Made in Mark – utvecklingsområde inom 
företagande och kompetens

•	 Mark-värdigt – utvecklingsområde för na-
tur- och kulturvärden.

Mark utan gränser är det utvecklingsområde 
med tydligast koppling till bostadsförsörjning 
och boendemiljöer. Strategier för utvecklings-
området är:

•	 Satsa extra på att attrahera nya kommun-
invånare inom målgruppen ”Ansvarsfa-
sen”. 

•	 Erbjuda ett bredare utbud av bostäder i 
olika prisklasser och med varierande upp-
låtelseform. 

•	 Öka planberedskapen för bostadsbyggna-
tion. 

•	 Satsa på hög kvalitet inom skola och barn-
omsorg för att behålla och locka till inflytt-
ning av målgruppen ”Ansvarsfasen”. 

•	 Förbättra kommunikationer för att möjlig-
göra arbetspendling och för att kunna ta 
del av regionens utbud såsom storstadsliv 
och havsmiljö. 

•	 Utveckla Mark till att bli en studentkom-
mun 

Attraktivitetsplanen för Marks kommun visar 
hur kommunen kan bli mer attraktiv för sina 
invånare och företag, men även hur nya Mark-
bor, besökare och företag kan lockas till kom-
munen. Planen pekar ut kommunens avgö-
rande kvaliteter och vad som skiljer dem från 
andra kommuner samt vilka nya värden som 
kan skapas med utgångspunkt från nuvarande 
situation. Ett starkt varumärke är välkänt och 
positivt laddat ökar kommunens konkurrens- 
och attraktionskraft.

En effektiv profilering utgår från en målgrupp-
sprofilering. Mark har, enligt planen, förutsätt-
ningar att attrahera fler i ålderskategorin 25-65 
år, vilket kallas Ansvarsfasen.   Kvaliteter som 
kan attrahera denna målgrupp är sommarhus, 
skola/barnomsorg, idrott, arbete, villa och na-
tur.

I Attraktivitetsplanen redovisas tre utveck-
lingsområden med specifika utvecklingsmål 
för varje. Dessa är:

•	 Mark utan gränser – utvecklingsområde 
som avser regionalt samarbete, männis-
korna och deras livsmiljö

En jämn och hållbar befolkningstillväxt

”Översiktsplanen	ska	ge	förutsättningar	för	en	god	befolkningstillväxt	och	därutöver	ge 
beredskap	för	att	möta	behov	som	uppstår	vid	snabbare	tillväxt	i	någon	klommundel.	

Ur:	”Inriktning	för	det	fortsatta	översiktsplanearbetet”	antagen	av	KF	2011-09-12.

Översiktsplanens mål och inriktning

Befolkningsmål

I översiktsplanen föreslås ett målscenario för 
befolkningstillväxten. Som mål för befolk-
ningsutvecklingen i Mark siktar planering-
en på en befolkningstillväxt på 1,0 % per år 
2030. Det motsvarar en genomsnittlig ökning 
med 0,5 % per år fram till 2030, vilket är en 
fördubbling jämfört med de senaste 10 årens 
genomsnitt (0,25 %). Det innebär ett invånar-

antal i kommunen år 2030 på ca 37 100, en 
ökning med ca 3  400 personer jämfört med 
idag (se figur 1). Med en ökande befolkning 
behövs ett tillskott av bostäder, motsvarande 
ca 1520 i målscenariot, räknat på 2,2 personer 
per bostad. Utöver bostäder behöver skolor 
och annan service byggas ut.



10 11

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM - DEL 3 BOSTADSMARKNADSANALYS

Strukturbild

En långsiktigt hållbar struktur som tar hänsyn till 
Marks unika värden och de regionala sambanden.  

”Marks	nuvarande	struktur	ska	man	värna	om,	ta	tillvara	och	hållbart	bygga	
vidare	på.	Denna	stärks	och	gynnas	av:	en	stark	och	attraktiv	centralort	(...),	

livskraftiga	orter	(...),	levande	byar	och	landsbygd	(...)”

Ur:	”Inriktning	för	det	fortsatta	översiktsplanearbetet”,	antagen	av	KF	2011-09-12.

Översiktsplanens målbild är att skapa ”Ett Mark med god tillväxt och lånsiktigt hållbar ut-
veckling som är attraktivt att bo och verka i och där livskvaliteten sätts i fokus”.

Stor del av nytillkomna bostäder och an-
nan bebyg gelse bör utvecklas i de identifie-
rade stråkens knut punkt, utvecklingsnoder 
och länkade orter, för att översiktsplanens in-
tentioner ska uppnås. Fokus bör ligga på att 
planera för bostadsbyggande i områden som 
redan idag kan er bjuda tillräckligt bra ser-
vice med en god eller utveck lingsbar kol-
lektivtrafik där snabb pendling till de sto-
ra arbetsmarknadsregionerna kan erbjudas. 
 
När underlagen för att korta restiderna för-
stärks, kortas restiderna även för de delar som 
ligger läng re ifrån huvudstråken, vilket kan 
öka möjligheterna för kvarboende och inflytt-
ning i hela Mark. Genom att utveckla bebyg-
gelse i enlighet med strukturbil den, skapas 
på så sätt bättre förutsättningar inte bara för 
knutpunkt, noder och länkade orter, utan 
också för omgivande landsbygd. Med hjälp 
av bra länkar till stråken som gör det lätt att 
byta till snabb kollektivtrafik, kan byggande 
utanför stråken också förstärka strukturbil-
den och en hållbar utveckling av kommunen. 
 
Byggande längre ifrån stråken och dess länka-
de or ter, innebär att man inte kan räkna med 
samma när het till service. Å andra sidan finns 
andra värden på landsbygden, t ex utsikt, ut-
rymme, billigare boen de, närhet till naturen 
och låg bullernivå. På sikt för stärks förutsätt-
ningarna för service genom en stark struktur 
vilket ger en ökad inflyttning till kommunen. 
 

Översiktsplanens strukturbild (se figur 1) byg-
ger på Marks nuvarande förutsättningar, och 
förstärker de viktiga regionala sambanden. 
Det är en långsiktigt hållbar struktur som tar 
sin utgångspunkt i behovet av att samordna 
och effektivisera kollektivtrafiken i stråk, och 
att öka bebyggelsen i stråkens noder och län-
kade orter så att underlagen för en förbättrad 
kollektivtrafik ökar. Förstärkta kommunikatio-
ner i stråken ökar därigenom förutsättningar för 
en högre befolkningstillväxt i kommunen.

Strukturbilden bygger på och utvecklar Marks 
nuvarande förutsättningar.

Genom att prioritera utbyggnad kring stråken, 
förstärks samtidigt andra kommundelars egen-
art, och en mångfald av attraktiva miljöer ska-
pas:

•	 Kinna (inkl Skene och Örby) som den cen-
trala knutpunkten där full service bör fin-
nas inom olika områden.

•	 Livskraftiga orter i stråkens utveckling-
snoder (Hyssna, Hajom, Fritsla, Berghem, 
Björketorp och Horred) där man ska kunna 
räkna med närhet till bra kollektivtrafik 
och service. 

•	 Länkade orter (Ubbhult, Sätila. Fotskäl, 
Rydal, Öxabäck och Torestorp) med bra för-
bindelser till stråkens noder och där bebyg-
gelseutveckling stödjer bibehållen service. 

•	 Pendlingsnoder (Hällingsjö/Källarbacken 
och Björlanda) utgör länkar mellan länkade 
orter och kollektivtrafik där främst själva 
länkfunktionen bör utvecklas. 
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Figur	1.	Strukturbild	för	
Marks	kommun.

Figur	2.	Inriktning	från	fokusområdet	Attraktiva	livsmiljöer.

Inriktningsbeslut för fokusområdet, kommunfullmäktige 2011-09-22 § 119

•			 Skapa	förutsättningar	för	attraktiva,	konkurrenskraftiga,	hållbara,	jämlika	och	 
hälsofrämjande	livsmiljöer	i	småskaliga,	naturnära,	trygga	och	sammanhållna	 
orter	och	byar,	med	god	tillgång	till	service,	sysselsättning,	mötesplatser,	natur	
och	kultur	samt	kommunikationer.

•		 I	samstämmighet	med	den	hållbara	strukturen,	skapa	förutsättningar	för	bostads-
utbyggnad	i	alla	upplåtelseformer,	särskilt	till	fördel	för	de	unga	och	de	äldre,	
med	fokus	på	god	gestaltning	utifrån	platsens	förutsättningar.

•		 Med	stor	hänsyn	till	den	hållbara	strukturen,	naturvärden	och	det	rörliga	frilufts-
livet,	ta	till	vara	kommunens	sjöar,	vattendrag	och	natursköna	områden	för	
utveckling	av	attraktiva	boendemiljöer,	besöksmål	och	verksamheter.

•		 Utreda	och	ge	förutsättningar	för	att	värna	om	tysta	områden	och	lågstrålande	
zoner,	där	även	visst	boende	ska	kunna	erbjudas.

Inriktning: Attraktiva livsmiljöer

Översiktsplanen omfattar också rekommen-
dationer för att stärka det sociala perspektivet 
i planeringen och att upprätta sociala 
konsekvensbeskrivningar i samband med att 
nya planer tas fram. Det är också viktigt att 
planera in mångsidiga och trygga mötesplatser 
(se figur 2). 

För att kunna skapa attraktiva livsmiljöer 
är det viktigt att satsa på olika slags boende-
attraktivitet och möta olika gruppers behov 
och önskningar. En bra strategi enligt över-
siktsplanen är att satsa på hög kvalitet i skola, 
vård- och omsorg, utvecklade natur-, kultur- 
och friluftsvärden och god kommunikationer. 
Om dessa ingredienser finns tillgängliga gör 
boendemiljön mer attraktiv. 
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Inriktningen för den blandade bebyggelsen i tät- och småorter bör, enligt översiktsplanen, vara 
följande:

• Blandade bostadsområden – viktigt med 
både funktionsblandning och en mång-
fald av innehåll och upplåtelseformer. 
Nya områden bör kompletteras med fler 
bostadstyper och upplåtelseformer än de 
som redan finns i området.

• Tätare och närmare - bygga inåt och för-
täta i anslutning till befintlig bebyggelse, 
detta för att minska avståndet till olika 

Kommunala nämnders mål

Barn- och ungdomsnämndens långsiktiga 
resultatmål är att Mark ska vara bland de 10 
%  främsta skolkommunerna i Sverige. Goda 
utbildningsmöjligheter är viktiga i arbetet att 
skapa attraktiva boendemiljöer.

De inriktningsmål för kultur- och fritidsför-
valtningen som kan kopplas till boendemil-
jöer och bostadsförsörjning är främst några av 
inriktningsmålen för folkhälsa. Dessa är:

•	 Skapa goda uppväxtvillkor för barn och 
ungdomar

•	 Beakta tillgänglighet i all samhällsplane-
ring

Kultur- och fritidsnämnden har också som in-
riktningsmål att medverka till att mötesplatser 
finns spridda i kommunen samt att nämnden 
ska kunna erbjuda ett attraktivt utbud av kul-
tur- och fritidsanläggningar och skapa förut-
sättningar för ett aktivt föreningsliv. Samtliga 
dessa mål har tät koppling till skapandet av 
attraktiva boendemiljöer. 

Plan- och byggnadsnämndens verksamhet är 
tätt kopplad till boendemiljö och bostadsför-
sörjning. Nämndens verksamhetsidé är att ”Ut-
ifrån kommunens översiktsplan och gällande 
lagstiftning främja samhällsutveckling, med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsikt hållbar livsmiljö för 
dagens boende och framtida generationer i 
Marks kommun”. Nämndens mål är vidare att 
”Nämndens verksamhet ska leda Mark mot ett 
långsiktigt hållbart samhälle och en god be-

byggd miljö. Nämnden ska i planeringen och 
vid bygglovgivningen medverka till att sådana 
lösningar väljs som stödjer detta. Nämnden 
ska fokusera på lösningar som minskar en-
ergiförbrukningen – framförallt fossil energi, 
ökar möjligheten till kollektivt åkande samt 
byggande som minskar människors utsatthet 
för buller. Nämndens verksamhet ska främja 
utveckling och bidra till; tätbebyggelse, barn-
perspektivet, god stadsbyggnad, god utform-
ning/arkitektur, attraktiva livsmiljöer, en 
blandning av upplåtelseformer och hustyper 
samt utbyggnad av GC-nät”. En annan priori-
tering och strategi är att detaljplaner ska prio-
riteras där marken är attraktiv för kommunens 
hållbara utveckling vad gäller verksamheter, 
bostäder, service och kommunala intressen. 
Nämndens mål är att det ska tillskapas 100 
byggrätter/år.

En av äldreomsorgsnämndens prioriteringar 
är att verka för att åtgärder i strukturplanen 
för äldres trygghet så att den blir ett verktyg 
i samhällsplaneringen. Strukturplanen har en 
stark koppling till den övergripande samhälls-
planeringen genom att belysa vikten av att ta 
särskild hänsyn till äldres behov när det gäller 
bostäder och att bostäderna lokaliseras i rätt 
sammanhang så att tillgängligheten till service 
och kommunikationer m.m är god. 

Ett av teknik- och servicenämndens inrikt-
ningsmål är att utveckla vatten- och avlopps-
infrastrukturen, främst i omvandlingsområden 
och utvecklingsområden. Denna infrastruktur 
är mycket viktigt för att klara av bostadsför-
sörjningen på ett bra sätt. 

funktioner och öka tillgängligheten till 
omsorg och service. Förtätning bör dock 
ske efter den unika platsens förutsättning-
ar och identitet.

• Offentliga rum och mötesplatser – värna 
den allmänna platsmarken och utforma 
den till trygga och upplevelserika platser. 
Natur- och kulturmiljön spelar också en 
viktig roll.
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KOMMUNENS ANSVAR OCH MÖJL IGHETER I  
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN

•	 Kommunallagen: Ger bl. a. kommunen 
rätt till att skapa och driva bostadsföretag.

•	 Plan- och bygglagen: Ger kommunen rätt 
och ansvar för markanvändningen genom 
planmonopolet och ett indirekt ansvar för 
att goda boendemiljöer skapas. Med stöd 
av planmonopolet har kommunen det 
samlade ansvaret för översiktsplanering 
och detaljplanearbete som i sin tur styr 
användningen av mark, vatten och bebyg-
gelsens utveckling.

•	 I Socialtjänstlagen finns det dels en gene-
rell skrivning om kommunernas yttersta 
ansvar som även inkluderar rätten till goda 
bostäder och att enskilda ska få det stöd de 
behöver. Dessutom finns det särskilda pa-
ragrafer i lagen som visar barns och ungas 
rätt till stöd vilket kan appliceras på kom-
munernas ansvar för ensamkommande 
flyktingbarn. Lagen säger också att det ska 
inrättas särskilda boendeformer för äldre 
personer med behov av särskilt stöd och 
bostäder med service för personer som 
av psykiska, fysiska och andra skäl möter 
betydande svårigheter i sin livsföring. So-
cialtjänsten ska också, förutom att ge stöd 
till enskilda, också delta i samhällsplane-
ringen.

Till dessa lagar finns ytterligare Lagen om 
stöd och service i vilken särskilt stöd i form 
av olika boenden för personer med funktions-
nedsättning anges. Det kan vara grupp- och 
servicebostäder men även särskilt anpassade 
bostäder i det ordinarie bostadsbeståndet. 

Ytterligare verktyg som staden har till sitt för-
fogande i syfte att kunna styra utvecklingen 
är markanvisningsavtal. Med dem kan kom-
munen istället för staden vid försäljning av 
stadens mark ställa villkor på inriktningen på 
kommunens bostadsbyggande såsom upplå-
telseformer, bostadsstorlekar och om lokaler 

för kommunala verksamheter ska ingå i bygg-
nationen. Kommunen kan också genom strate-
giska markförvärv och god planberedskap se 
till att det finns byggbar mark när marknaden 
efterfrågar detta.

Även det allmännyttiga bostadsbolaget Marks 
Bostads AB (MBAB) är en viktig aktör i 
sammanhanget. Kommunen äger bolaget och 
kan genom bolagsordning och ägardirektiv 
ställa krav på MBAB och dess medverkan att 
främja bostadsförsörjningen i staden.

Riktlinjer, mål och lagar som stöd för bostads-
byggandet finns på statlig nivå medan kom-
munen har det övergripande ansvaret för att 
bostadspolitiken verkställs på lokal nivå. Som 
verktyg för att genomföra detta har kommunen 
dessa riktlinjer för bostadsförsörjningen, men 
även andra politiska mål och inriktningsbe-
slut samt planeringsdokument kan användas. 
 

Samverkan

Kommunen rår inte ensam över bostadsbyg-
gandets omfattning, inriktning och lokalise-
ring. Det måste finnas en aktiv vilja att bygga 
i kommunen bland byggintressenter som fast-
ighetsägare, fastighetsförvaltare och byggfö-
retag. Det måste också vara möjligt att bygga 
bostäder som de bostadssökande behöver och 
efterfrågar. Ett framgångsrikt genomförande av 
riktlinjerna för bostadsförsörjning förutsätter 
därför samverkan med andra aktörer och in-
tressenter på bostadsmarknaden. De medel 
kommunen kan använda för att uppnå sina bo-
stadspolitiska mål i samverkan med andra är:

•	 Planläggning/bygglov
•	 Tomträttsavtal
•	 Exploateringsavtal
•	 Markköp/markförsäljning
•	 Markanvisningar

Kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken preciseras i huvudsak i tre ramla-
gar, utöver lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar. De tre ramlagarna är:
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•	 Insatser via kommunens eget bostadsföretag
•	 Insatser inom andra politikområden
•	 Information och marknadsföring
•	 Förhandlingar

Marks kommun har sedan januari 2015 riktlin-
jer för markanvisning och försäljning av kom-
munens mark (antogs i KF 2015-01-29). Det 
övergripande syftet med riktlinjer för mark-
anvisning är att skapa transparens och ökad 
tydlighet i byggrocessens inledande skede i de 
fall kommunägd mark ska säljas eller upplåtas 
för nya byggnader. Genom att inkludera rikt-
linjer för övrig försäljning av kommunal mark 
ökar kommunen sin tydlighet ytterligare mot 
byggherrar och andra intressenter. Riktlinjer 
ger även en tydlighet för handläggarna och 
minskar handläggningstiden.

MARKS LÄGE I  REGIONEN

Marks kommun ligger i en storstadsregion 
inom några mils avstånd från Göteborg, Borås, 
Kungsbacka och Varberg. Kommunen har ca 
33 800 invånare, en yta på 1018 kvadratkilo-
meter (kvkm) och är relativt glesbefolkad med 
en befolkningstäthet på 33 invånare/kvkm 
(Statistiska Centralbyrån, 2013). 

Läget i en stor arbetsmarknadsregion ger 
tillgång till ca 400  000 arbetsplatser på nära 
pendlingsavstånd. Ungefär 6300 markbor 
eller 40 % av arbetskraften, pendlar ut från 
kommunen till sina arbeten, se fig. 3 och 4.

Från Sätila och Hyssna pendlar man i första 
hand till Göteborg, medan man från Fritsla 
och Kinna framför allt åker till Borås. I Hor-
red, Västra Mark och Svansjö arbetar man före-
trädesvis inom sin kommundel eller inom öv-
riga kommunen. In till Mark pendlar ca 2500 
personer, i första hand från Borås, Varberg och 
Göteborg. Mark är med andra ord en nettout-
pendlingskommun, vilket tyder på att det är 
attraktivt att bo i Mark även om man har sitt 
arbete på annat håll. 

Ett annat sätt att uttrycka det är att det finns 
400  000 arbetsplatser på pendlingsavstånd 
från Mark, men att bara 6 300 innehas av Mark-
bor. Här finns med andra ord en stor potential 
för framtiden. Genom att erbjuda attraktiva bo-
stadsområden i trygga och natursköna miljöer 
som ett alternativ till stadsmiljön, kan Mark 
öka sitt befolkningsunderlag. 

Det strategiska läget i regionen är en av kom-
munens största tillgångar inför framtiden, vil-
ket kan förstärkas genom utvecklade kommu-
nikationer. En ökad rörlighet och en växande 
befolkning genererar underlag för en hög väl-
färd i hela kommunen, och förbättrar samtidigt 
kompetenstillgång och tillväxtförutsättningar 
för det lokala näringslivet. En förstorad arbets-
marknadsregion som bygger på utbyggnad och 
effektivisering av kollektivtrafiken, kan på så 
sätt skapa en långsiktigt stark och hållbar till-
växtspiral för Mark. 
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Figur	3.	Utpendling	i	Mark	2011.	 
Källa	SCB.

Figur	4.	Inpendling	i	Mark	2011.	 
Källa	SCB.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING I  MARKS KOMMUN

Befolkning i och utanför tätorter

Av Marks nästan 34 000 invånare bor uppemot 
hälften i Kinna, inkl. Skene och Örby. En fem-
tedel bor i de övriga tätorterna i kommunen 
och en tredjedel bor utanför tätorterna (se figur 
5). 

Mellan 1950 och 2010 har kommunens be-
folkningstillväxt varit i genomsnitt 0,35 % 
per år, och de senaste 10 åren 0,27 % per år 
(se figur 5). Utvecklingen följer i stort sett ri-
kets, men är något svag med tanke på läget 
i en storstadsregion. Befolkningen har ökat 
mest i Sätila, därefter i Örby och Björketorp, 
och minskat mest i Öxabäck, Fritsla, Berghem. 
Befolkningen har generellt ökat mer utanför, 
än inne i själva tätorterna (Mark 2012, Nulä-
gesbeskrivning. Underlagsrapport 2012:1 till 
översiktsplanen för Marks kommun).

Befolkning i olika åldrar

Tätort                        Antal  Antal  Ökn. Ökn.                                              
 1990   2010    antal  i %
 
BERGHEM	 393	 370	 -23	 -5,9  
BJÖRKETORP	 441	 480	 39	 8,8  
FRITSLA	 2	451	 2	304	 -147	 -6,0  
HORRED	 1	326	 1	289	 -37	 -2,8  
HYSSNA	 581	 602	 21	 3,6  
KINNA	 15	020	 15	490	 470	 3,1 
  	del	Kinna	 7	514	 7	760	 246	 3,3 
			del	Skene	 5	735	 5	784	 49	 0,9 
			del	Örby	 1	771	 1	946	 175	 9,9   
RYDAL	 412	 425	 13	 3,2  
SÄTILA	 935	 1	066	 131	 14,0  
TORESTORP	 412	 419	 7	 1,7  
ÖXABÄCK	 358	 315	 -43	 -12,0

Tätorter 22 329 22 760 431 1,9 
utanför	tätorter	 10	618	 11	069	 451	 4,2

Totalt 32 947 33 829 882 2,7 

Figur	5.	Befolkningsutveckling	i	och	utanför	tätorter	i	Mark	1990-2010.	
Enligt	SCB:s	definition	har	en	tätort	minst	200	invånare	med	högst	200	
meter	mellan	husen.	Källa:	SCB.

Ålder Antal    Ökning i  
 2014  2020  antal  %  

0-15	 6	302	 6	474	 	172	 2,7

16-18	 1	172	 1	228	 	 56	 4,9

19-64	 18	980	 18	507	 	-473	 -2,5

65-	 7	433	 8	029	 	596	 8,0

Totalt 33 887 34 238  351 1,0

Figur	6.	Åldersfördelning	av	befolkning	2014	och	befolkningsprognos	för	
olika	åldersgrupper.	Källa:	SCB.

Kommunens befolkningsprognos för perioden 
2014-2020, vilken baseras på de senaste årens 
utveckling, redovisar en något oroväckande 
befolkningsutveckling. Folkmängden beräk-
nas visserligen öka med 351 personer (ca 0,17 
% per år) under perioden, men denna ökning 
omfattar endast grupperna barn under 15 år (ca 
228) och vuxna över 65 år (ca 596), se figur 6. 
Den arbetsföra delen av befolkningen bedöms 
däremot minska med 473 personer. Detta är 
inte en utveckling som är unik för Mark, men 
det är en stor utmaning att med krympande 
resurser klara ökade kostnader för bl.a. barn-, 
skol- och äldreomsorg. Att aktivt arbeta för att 
få till stånd en högre befolkningstillväxt än i 
prognosen, kommer vara avgörande för kom-
munens förmåga att upprätthålla hög kvalitet 
på välfärden i hela kommunen.
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Befolkning i olika kommundelar

Skillnaderna i befolkningsutveckling mellan 
olika delar av kommunen är tydlig. Ökar gör 
framför allt de delar som ligger inom bekvämt 
pendlingsavstånd till Göteborg (Mark Nord-
väst och Centrala Mark), medan delar som lig-
ger längre bort minskar (Mark Sydost, Mark 
Nordost och Mark Sydväst), se figur 7-9. Om 
utveckling fortsätter i samma takt kommer det 
innebära att det år 2030 finns ett överskott på 
ca 400 bostäder i de kommundelar som mins-
kar. 

Denna utveckling hänger samman med urba-
niseringen och hur vi försörjer oss idag, och 
är generell i hela världen. Skillnader mellan 
olika delar av kommunen är på så sätt ofrån-
komliga, och i viss mån måste man acceptera 
att kommunen växer ojämnt. 
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Kommunens befolkningsprognos för perioden 2014-2020, vilken baseras på de 
senaste årens utveckling, redovisar en något oroväckande befolkningsutveckling. 
Folkmängden beräknas visserligen öka med 351 personer (ca 0,17 % per år) 
under perioden, men denna ökning omfattar endast grupperna barn under 15 år 
(ca 228) och vuxna över 65 år (ca 596), se figur 4. Den arbetsföra delen av 
befolkningen bedöms däremot minska med 473 personer. Detta är inte en 
utveckling som är unik för Mark, men det är en stor utmaning att med 
krympande resurser klara ökade kostnader för bl.a. barn-, skol- och 
äldreomsorg. Att aktivt arbeta för att få till stånd en högre befolkningstillväxt än 
i prognosen, kommer vara avgörande för kommunens förmåga att upprätthålla 
hög kvalitet på välfärden i hela kommunen. 

Befolkning i olika kommundelar 
Skillnaderna i befolkningsutveckling mellan olika delar av kommunen är tydlig. 
Ökar gör framför allt de delar som ligger inom bekvämt pendlingsavstånd till 
Göteborg (Mark Nordväst och Centrala Mark), medan delar som ligger längre 
bort minskar (Mark Sydost, Mark Nordost och Mark Sydväst), se figur 6. Om 
utveckling fortsätter i samma takt kommer det innebära att det år 2030 finns ett 
överskott på ca 400 bostäder i de kommundelar som minskar.  
 
Denna utveckling hänger samman med urbaniseringen och hur vi försörjer oss 
idag, och är generell i hela världen. Skillnader mellan olika delar av kommunen 
är på så sätt ofrånkomliga, och i viss mån måste man acceptera att kommunen 
växer ojämnt.  

 
 

 

Figur 5. Befolkningsutveckling i Mark 1950-2011 mätt i % per år (genomsnitt 5 år). 
Jämförelse med Bollebygd, Härryda och riket som helhet. Källa SCB. 

Figur 6. Befolkningsutvecklingen i olika kommundelar 2006-2012 samt 2030 om 
utvecklingen fortsätter i samma takt. Se figur 7 för indelning i kommundelar.  Källa SCB. 

Figur	7.	Befolkningsutveckling	i	Mark	1950-2011	mätt	i	procent	per	år	(genomsnitt	fem	år).	Jämförelse	med	 
Bollebygd,	Härryda	och	riket	som	helhet.	Källa	SCB.

Figur	8.	Befolkningsutveckling	i	olika	kommundelar	2006-2012	samt	2030	om	utvecklingen	fortsätter	i	samma	takt.	
Se	figur	7	för	indelning	i	kommundelar.	Källa	SCB.

Utmaningen ligger i att motverka befolknings-
minskningen i de kommundelar som tappar 
och att se till att kommunen som helhet växer 

för att därigenom ha resurser att upprätthålla 
god service i hela kommunen, och på så sätt 
jämna ut skillnaderna.

Kommundel Befolkning Befolkning Befolkning   Befolknings- Antal nya 
 2006  2012   2030  förändring  bostäder 
        2012-2030 2030    
     
Centrala	Mark	 	17	731	 	 17	925	 		18	794	 	 869	 	 	395 
Mark	Nordost	 	 	2	850	 	 2	780	 	 2	466	 			 -314	 	-143 
Mark	Sydost	 	 	2	306	 	 2	235	 	 1	917	 			 -318	 	-145 
Mark	Sydväst	 	 	3	757	 	 3	735	 	 3	636	 			 -99	 	 -45 
Mark	Nordväst	 	 6	950	 	 7	088	 	 7	706	 				 618	 	 	281 
 
MARK  33 594  33 763  34 520     756  344 
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FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN

Figur	9.	Indelning	i	kommundelar	och	fördjupningsområden	enligt	översiktsplan	för	Mark.

Skala 1:254 572

0 2,5 5 7,5 10 km °

ÖP MARK
FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN

Teckenförklaring

MARK SYDOST

MARK SYDVÄST

FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN

MARK NORDVÄST

CENTRALA MARK

MARK NORDOST

MARK NORDVÄST

Fördjupningar som fortsätter att gälla
tills dess att en ny fördjupning av 
översiktsplan antas.

MARK SYDVÄST MARK SYDOST

MARK NORDOST

CENTRALA MARK



18 19

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM - DEL  3 BOSTADSMARKNADSANALYS

NÄRINGSLIV

De dominerande näringarna i Mark finns inom 
vård- och omsorg, tillverkning, handel, utbild-
ning och byggverksamhet, vilka tillsammans 
står för ca 70 % av arbetstillfällena i kommu-
nen (se figur 10). Mark präglas också av många 
småföretag och en hög andel egenföretagare, 
vilka utgör närmare 14 % av de förvärvsarbe-
tande jämfört med 12,5 % för riket (SCB 2013).
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Företagen i Mark präglas av en stark textilhistorisk anknytning, och många är 
nischade inom teknisk textil, inredning och design. Här finns bl.a. flera stora och 
anrika möbelfabriker. Textil- och designföretagen i Mark är exempel på s.k. 
kluster, dvs. företag med liknande eller stödjande verksamheter som drar nytta 
av varandra, och som kan locka fler att etablera sig. Även företag inom 
byggverksamhet och tillverkning har betydelse för näringsliv i Mark, t.ex. kemi-, 
elektronik- och förpackningsföretag, liksom skogs- och lantbruksföretag.  
 
Två tredjedelar av arbetstillfällena i Mark finns inom tjänstesektorn, framför allt 
inom vård och omsorg, handel, samt utbildning. När det gäller övriga typer av 
tjänstenäringar, t.ex. myndigheter, konsulter, mediaföretag, banker, försäkrings-
bolag, mäklare etc., står de för ungefär var sjätte arbetstillfälle i Mark, jämfört 
med var tredje för riket i övrigt (Statistiska centralbyrån, 2013).  
 
För de boende i Mark, och för kommunens möjligheter att upprätthålla god 
service, har pendlingen till jobb utanför kommunen stor betydelse. Även för 
näringslivet i Mark kan satsningar på logistik-och verksamhetscentra i när-
området, såsom Landvetter Airport City, skapa nya möjligheter. 
 
81 % av kommunens invånare mellan 16 och 64 år är sysselsatta, vilket är 2,5 % 
över riksgenomsnittet. Arbetslösheten är 4,2 %, vilket är 2,1 % under 
riksgenomsnittet (se figur 9 och 10) (Statistiska Centralbyrån, 2015).  
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Figur 8. Andel förvärvsarbetande inom olika näringsgrenar i Marks kommun. Källa: SCB. 

NÄRINGSLIVET I  MARK

Företagen i Mark präglas av en stark textil-
historisk anknytning, och många är nischade 
inom teknisk textil, inredning och design. Här 
finns bl.a. flera stora och anrika möbelfabriker. 
Textil- och designföretagen i Mark är exempel 
på s.k. kluster, dvs. företag med liknande eller 
stödjande verksamheter som drar nytta av var-
andra, och som kan locka fler att etablera sig. 
Även företag inom byggverksamhet och till-
verkning har betydelse för näringsliv i Mark, 
t.ex. kemi-, elektronik- och förpackningsföre-
tag, liksom skogs- och lantbruksföretag. 

Två tredjedelar av arbetstillfällena i Mark 
finns inom tjänstesektorn, framför allt inom 
vård och omsorg, handel, samt utbildning. När 
det gäller övriga typer av tjänstenäringar, t.ex. 
myndigheter, konsulter, mediaföretag, banker, 
försäkringsbolag, mäklare etc., står de för un-
gefär var sjätte arbetstillfälle i Mark, jämfört 
med var tredje för riket i övrigt (SCB 2013). 

För de boende i Mark, och för kommunens 
möjligheter att upprätthålla god service, har 
pendlingen till jobb utanför kommunen stor 
betydelse. Även för näringslivet i Mark kan 
satsningar på logistik- och verksamhetscentra 
i närområdet, såsom Landvetter Airport City, 
skapa nya möjligheter.

Figur	10.	Andel	förvärvsarbetande	inom	olika	näringsgrenar	i	Marks	kommun.	Källa:	SCB.
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81 % av kommunens invånare mellan 16 
och 64 år är sysselsatta, vilket är 2,5 % över 
riksgenomsnittet. Arbetslösheten är 4,2 %, 
vilket är 2,1 % under riksgenomsnittet (se fi-
gur 11 och 12) (SCB 2015). 

År 2013 var det 12 383 människor som arbetar 
i Mark. Detta är en liten ökning jämfört med 
2005 då det fanns 12 325 arbetsplatser i kom-
munen. Nyföretagandet i kommunen var 10 
företag per 1000 invånare mellan 2011 och 
2014, vilket i princip är samma som riksge-
nomsnittet (10,2 nya företag per 1000 invånare 
2011-2014) (SCB). 
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År 2013 var det 12383 människor som arbetar i Mark. Detta är en liten ökning 
jämfört med 2005 då det fanns 12 325 arbetsplatser i kommunen. Ny-
företagandet i kommunen var 10 företag per 1000 invånare mellan 2011 och 
2014, vilket i princip är samma som riksgenomsnittet (10,2 nya företag per 1000 
invånare 2011-2014) (Statistiska Centralbyrån).  
 
Flyttmönster och flyttkedjor 
En av planeringens viktigaste uppgifter är att skapa hållbara och attraktiva 
boendemiljöer. Länsstyrelsen i Skåne län tittade i projektet Bostadens yttre 
värden (2008) närmare på vilka kvaliteter i den yttre miljön som uppfattas som 
attraktiva och varför människor väljer att flytta till en kommun och ett specifikt 
område. Undersökningen visade bland annat att det finns många andra 
kvaliteter i bostadsmiljön som väger tyngre än sjöutsikt. Vattennära läge kom på 
femte plats vid val av boendekommun, efter t.ex. vård och omsorg, natur och 
kommunikationer. Vid val av bostadsområde kom sjöutsikt först på sjunde plats 
(se figur 11). Många av de högst värderade faktorerna vid val av kommun och 
bostadsområde kan Mark erbjuda i och med att det finns god tillgång till vård 

Figur 9. Sysselsatt nattbefolkning som andel av befolkningen 20-64 år i procent 2013. Källa: SCB. 

Figur 10. Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i procent av 
befolkningen 16-64 år 2014. Källa: SCB. 
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bostadsområde kan Mark erbjuda i och med att det finns god tillgång till vård 
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Figur 10. Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i procent av 
befolkningen 16-64 år 2014. Källa: SCB. 

Figur	11.	Sysselsatt	nattbefolkning	som	andel	av	befolkningen	20-64	år	i	procent	2013.	Källa:	SCB.

Figur	12.	Andel	öppet	arbetslösa	och	sökande	i	program	med	aktivitetsstöd	16-64	år	i	procent	av	
befolkningen	16-64	år	2014.	Källa:	SCB.
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FLYTTMÖNSTER OCH FLYTTKEDJOR

En av planeringens viktigaste uppgifter är att 
skapa hållbara och attraktiva boendemiljöer. 
Länsstyrelsen i Skåne län tittade i projektet Bo-
stadens yttre värden (2008) närmare på vilka 
kvaliteter i den yttre miljön som uppfattas 
som attraktiva och varför människor väljer att 
flytta till en kommun och ett specifikt område. 
Undersökningen visade bland annat att det 
finns många andra kvaliteter i bostadsmiljön 
som väger tyngre än sjöutsikt. Vattennära läge 
kom på femte plats vid val av boendekom-
mun, efter t.ex. vård och omsorg, natur och 
kommunikationer. Vid val av bostadsområde 
kom sjöutsikt först på sjunde plats (se figur 13). 
Många av de högst värderade faktorerna vid 
val av kommun och bostadsområde kan Mark 
erbjuda i och med att det finns god tillgång till 
vård och omsorg, natursköna friluftsområden, 
kommunikationer samt småskaliga lugna om-
råden med låga boendekostnader. 

Det är viktigt att komma ihåg att olika boen-
demiljöer inte uppfattas som attraktiva av alla 
människor. Olika grupper och individer har 
olika behov, krav och önskemål, och genom 
att satsa mångsidigt på olika slags attraktivi-
tet, kan man attrahera betydligt bredare grup-
per av människor.  Vid jämförelse mellan olika 
grupper (kön, ålder, inkomst, sysselsättning, 
osv) fanns för vissa platsegenskaper relativt 

Figur	13.	Platsegenskapers	medelvärde	på	en	skala	från	1	till	10.	I	undersökningen	deltog	2	600	personer	som	fick	svara	
på	hur	viktiga	olika	faktorer	var	om	de	skulle	flytta	tilll	en	annan	region	än	idag.	Källa:	Länsstyrelsen	Skåne	län,	2008.

stora skillnader, men för andra inga alls. En av 
de viktigaste faktorer som tycks styra preferen-
ser är ålder. Ju äldre man blir desto större vikt 
läggs till exempel vid kulturutbud, medan det 
motsatta gäller för nöjesutbud och karriärmöj-
ligheter. Endast två grupper värderade utsik-
ten högre än andra grupper: personer i åldern 
51-64 år och högutbildade. Ju fler faktorer man 
försöker uppnå desto färre blir valmöjligheter-
na. Att finna det området som är mest attrak-
tivt handlar alltså om att göra prioriteringar.

En kartläggning av utvalda gruppers boende-
preferenser i Mark, Varberg och Sjuhärad, vi-
sade på liknande resultat. Över 97 procent an-
såg att frågan om boendet var en mycket viktig 
fråga. Skillnaden mellan olika åldersgruppers 
boendepreferenser visade sig även här vara 
större än mellan olika orter. Fritidsaktiviteter 
var t.ex. viktigare för den yngre gruppen med-
an kulturaktiviteter och gångavstånd till livs-
medelsbutik var viktigare för den äldre grup-
pen. Frågan om tänkbara pendlingsavstånd 
skiljde sig mer mellan kommunerna. Överlag 
kunde många tänka sig en pendling på upp till 
45 minuter, men endast mellan 2-12 procent 
kunde tänka sig längre restid. (Marks kommun 
2007, Strategi för bostadsutveckling och lokal 
attraktivitet i Marks kommun)

Val av kommun  Val  av bostadsområde  
1	 Vård	och	omsorg	 7,9	 1		 Lugnt	område	 8,1 
2	 Naturskönt	område	 7,8	 2		 Boendekostnader	 7,4 
3	 Kommunikationer	 7,7	 3	 Rykte	 7,2 
4	 Friluftsaktiviteter	 7,2	 4	 Barnvänlighet	 6,3 
5	 Vattennära	 7,1	 5	 Centralt	läge	 6,2 
6	 Utbildningsmöjligheter	 6,0	 6	 Lantligt	läge	 6,1 
7	 Shoppingmöjligheter	 5,9	 7	 Havs-/sjöutsikt	 4,9 
8	 Kommunalskatt	 5,7 
9	 Sport/idrott/föreningar	 5,7 
10	 Kulturutbud	 5,7 
11	 Nöjesutbud	 5,7 
12	 Folkfester	 4,6
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2014 hade Mark ett positivt flyttnetto (antal 
inflyttade minus antal utflyttade i procent av 
total befolkning) på 0,17 %, vilket är större än 
riksgenomsnittet (-0,28 %) (se figur 14) (SCB 
2014). 

Migrationsnettot (antal invandrade minus an-
tal utvandrade i procent av total befolkning) i 
kommunen är 0,29 (Statistiska Centralbyrån, 
2014). 

Flyttkedjor innebär att byggnation av en typ 
av bostäder genererar en rokad på bostads-
marknaden som innebär att man t.ex genom 
att bygga nya bostadsrättslägenheter får äldre 
ensamstående eller par att lämna sin villa, vil-
ket i sin tur innebär att en barnfamilj kan flytta 
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Figur 11. Platsegenskapers medelvärde på en skala från 1 till 10. I undersökningen deltog 
2600 personer som fick svara på hur viktiga olika faktorer var om de skulle flytta till en annan 
region än idag.  Källa Länsstyrelsen Skåne län, 2008. 

Figur 12. Antal inflyttade minus antal utflyttade i procent av total befolkning 2014. Källa: SCB. 

och omsorg, natursköna friluftsområden, kommunikationer samt småskaliga 
lugna områden med låga boendekostnader.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att olika boendemiljöer inte uppfattas som 
attraktiva av alla människor. Olika grupper och individer har olika behov, krav 
och önskemål, och genom att satsa mångsidigt på olika slags attraktivitet, kan 
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En kartläggning av utvalda gruppers boendepreferenser i Mark, Varberg och 
Sjuhärad, visade på liknande resultat. Över 97 % ansåg att frågan om boendet 
var en mycket viktig fråga. Skillnaden mellan olika åldersgruppers 
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Figur	14.	Antal	inflyttade	minus	antal	utflyttade	i	procent	av	total	befolkning	2014.	Källa:	SCB

in i den lediga villan och att de i sin tur kan 
lämna en större hyreslägenhet till någon som 
i sin tur lämnar efter sig en mindre hyreslä-
genhet. Kommunen kan aktivt medverka  till 
att bostadsbeståndet i områden med lågt  be-
byggelsetryck kompletteras med till exem-
pel marklägenheter eller serviceboende för att 
få igång  ”flyttkedjor” där befintliga småhus 
frigörs för till exempel inflyttande barnfamil-
jer. Ett annat sätt är att genom det kommu-
nala bostadsbolaget se över möjligheterna att 
komplettera befintlig småhusbebyggelse med 
lägenheter i knutpunkt, utvecklingsnoder och 
länkade orter där detta saknas för att få igång 
flyttkedjor där befintliga villor frigörs.
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BOSTADSBESTÅND

Bostadsbeståndet för hela kommunen

I maj 2015 fanns det totalt 15125 
bostäder i Marks kommun. I figur 
15 redovisas färdigställda bostä-
der mellan 2010 och 2014 (drygt 
43/år) och vilken hushållsföränd-
ring kommunen upplevt under 
samma tidsperiod. Hushållför-
ändringen är beräknad genom att 
ta befolkningsförändringen och 
dela med antal personer per hus-
håll som 31/12 2013 i genomsnitt 
var 2,31.
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2014 hade Mark ett positivt flyttnetto (antal inflyttade minus antal utflyttade i 
procent av total befolkning) på 0,17 %, vilket är större än riksgenomsnittet (-0,28 
%) (se figur 12) (Statistiska Centralbyrån, 2014).  
 
Migrationsnettot (antal invandrade minus antal utvandrade i procent av total 
befolkning) i kommunen är 0,29 (Statistiska Centralbyrån, 2014).  
 
Flyttkedjor innebär att byggnation av en typ av bostäder genererar en rokad på 
bostadsmarknaden som innebär att man t.ex genom att bygga nya 
bostadsrättslägenheter får äldre ensamstående eller par att lämna sin villa, 
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Bostadsbestånd 

Bostadsbeståndet för hela kommunen 
I maj 2015 fanns det totalt 15125 bostäder i Marks kommun. I figur 13 redovisas 
färdigställda bostäder mellan 2010 och 2014 (drygt 43/år) och vilken 
hushållsförändring kommunen upplevt under samma tidsperiod. 
Hushållförändringen är beräknad genom att ta befolkningsförändringen och dela 
med antal personer per hushåll som 31/12 2013 i genomsnitt var 2,31. 
 

 
Figur 13.  Hushållsförändring och färdigställda bostäder 2010-2014. Hushållsförändringen 
är beräknad genom att ta befolkningsförändringen och dela med antal personer för hushåll 
som 31/12 2013 var 2,31. Källa: SCB. 

Dagens bostadsbestånd består till 
största delen av småhus med upp-
låtelseformen äganderätt, (se figur 
15-18). Av kommunens sammanlagt 
15125 bostäder är 68% småhus och 
resterande bostäder i flerbostadshus 
med olika upplåtelseformer, (se figur 
14-17). Enligt Statistiska Centralby-
rån (SCB) definieras småhus som 
friliggande en- eller tvåbostadshus 
samt rad- eller kedjehus. Flerbo-
stadshus enligt SCB är ett hus med 
tre lägenheter eller fler. I flerbostads-
hus ingår även lägenheter i hus som 
har andra huvudändamål än bo-
städer, t.ex verksamhetsbyggnader. 
Specialbostäder omfattar specialbo-
städer för äldre/funktionshindrade, 
studenter eller för andra väl avgrän-
sade grupper med särskilda behov.

Av de olika upplåtelseformerna 
äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt 
är majoriteten av småhusen ägande-
rätter medan majoriteten av fler-
bostadshusen utgörs av hyresrätter 
(se figur 16-18). Sammanlagt är det 
övervägande äganderätter inom det 
befintliga bostadsbeståndet medan 
bostadsrätter är den minst represen-
terade (se figur 19).

Figur	15.	Hushållsförändring	och	färdigställda	bostäder	2010-2014.	
Hushållsförändringen	är	beräknad	genom	att	ta	befolkningsförändringen	
och	dela	med	antal	personer	för	hushåll	som	2013-12-31	var	2,31.	Källa	SCB.
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upplåtelseformen äganderätt (se figur 15-18). Av kommunens sammanlagt 
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tvåbostadshus samt rad- eller kedjehus. Flerbostadshus enligt SCB är ett hus 
med tre lägenheter eller fler. I flerbostadshus ingår även lägenheter i hus som 
har andra huvudändamål än bostäder, t.ex verksamhetsbyggnader. 
Specialbostäder omfattar specialbostäder för äldre/funktionshindrade, 
studenter eller för andra väl avgränsade grupper med särskilda behov. 

  
Av de olika upplåtelseformerna äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är 
majoriteten av småhusen äganderätter medan majoriteten av flerbostadshusen 
utgörs av hyresrätter (se figur 15 och 16). Sammanlagt är det övervägande 
äganderätter inom det befintliga bostadsbeståndet medan bostadsrätter är den 
minst representerade (se figur 18).  
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Figur 14.  Fördelning mellan småhus, flerbostadshus och specialbostäder i Marks kommun.  
Småhus definieras som friliggande en eller tvåbostadshus samt rad- eller kedjehus. 
Flerbostadshus är hus med tre eller fler lägenheter samt lägenheter i hus som har andra 
huvudändamål än bostäder. Specialbostäder omfattar specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade, studenter eller flö andra väl avgränsade grupper med särskilda behov. 
Källa SCB. 
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Figur 15.  Fördelning mellan upplåtelseformer i småhus i Marks kommun.  
Källa SCB. 
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Figur 15.  Fördelning mellan upplåtelseformer i småhus i Marks kommun.  
Källa SCB. 

BOSTADSBESTÅND

SMÅHUS

Figur	16.	Fördelning	mellan	småhus,	flerbostadshus	och	specialbostäder	i
Marks	kommun.	Småhus	definieras	som	friliggande	en-	eller	tvåbostadshus	
samt	rad-	eller	kedjehus.	Flerbostadshus	är	hus	med	tre	eller	fler	lägen-
heter	samt	lägenheter	i	hus	som	har	andra	huvudändamål	än	bostäder.	
Specialbostäder	omfattar	bostäder	för	äldre/funktionshindrade,	studenter	
eller	för	andra	väl	avgränsande	grupper	med	särskilda	behov.	Källa:	SCB.

Figur	17.	Fördelning	mellan	upplåtelseformer	i	småhus	i	Marks	kommun.	 
Källa:	SCB.
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Bostadsbeståndet i olika kommundelar 
I Centrala Mark ingår centralorten Kinna-Skene-Örby och därmed är andelen 
flerbostadshus betydligt högre (41 %) än i kommunen som helhet (29 %) (se 
figur 18).  Det finns drygt 3400 hushåll i flerbostadshus och drygt 4600 småhus i 
kommundelen. Av flerbostadshusen är majoriteten (80%) hyresrätter och av 
småhusen är 92% äganderätter(Statistiska Centralbyrån, 2015).  Centralorten 
bör fortsätta förtätas och Kinna och 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 beroende 
på platsens förutsättningar och karaktär. Det är också är viktigt att komplettera 
bostadsbeståndet med villor, parhus och/eller radhus för att skapa en mångfald 
av boendemiljöer. I de centrala delarna är det viktigt att en tätheten är hög utan 
boendekvaliteter byggs bort. 

Mark Nordost med Fritsla som största ort har det näst högsta antalet och 
andelen flerbostadshus i kommunen, 30 % (385 st) (se figur 18). I princip alla 
(94%) är hyresrätter. Av de 838 småhusen som finns i kommundelen är 89% 
äganderätter (Statistiska Centralbyrån, 2015). Fritsla är en utvecklingsnod enligt 
strukturbilden (se del 1 - Riktlinjer) så även här kan med fördel förtätning ske 
och andelen lägenheter i flerbostadshus kan bibehållas, men det är också viktigt 
att komplettera med småhus. Vid utveckling av bostadsbeståndet är det viktigt 
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Figur 16.  Fördelning mellan upplåtelseformer i flerbostadshus i Marks 
kommun.  Källa SCB. 
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Figur 17.  Fördelning mellan upplåtelseformer i det sammanlagda 
bostadsbeståndet i Marks kommun.  Källa SCB. 
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Dagens bostadsbestånd består till största delen av småhus med 
upplåtelseformen äganderätt (se figur 15-18). Av kommunens sammanlagt 
15125 (Statistiska Centralbyrån, 2015) bostäder är 68% småhus och resterande 
bostäder i flerbostadshus med olika upplåtelseformer (se figur 14-17). Enligt 
Statistiska Centralbyrå (SCB) definieras småhus som friliggande en- eller 
tvåbostadshus samt rad- eller kedjehus. Flerbostadshus enligt SCB är ett hus 
med tre lägenheter eller fler. I flerbostadshus ingår även lägenheter i hus som 
har andra huvudändamål än bostäder, t.ex verksamhetsbyggnader. 
Specialbostäder omfattar specialbostäder för äldre/funktionshindrade, 
studenter eller för andra väl avgränsade grupper med särskilda behov. 

  
Av de olika upplåtelseformerna äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt är 
majoriteten av småhusen äganderätter medan majoriteten av flerbostadshusen 
utgörs av hyresrätter (se figur 15 och 16). Sammanlagt är det övervägande 
äganderätter inom det befintliga bostadsbeståndet medan bostadsrätter är den 
minst representerade (se figur 18).  
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Figur 14.  Fördelning mellan småhus, flerbostadshus och specialbostäder i Marks kommun.  
Småhus definieras som friliggande en eller tvåbostadshus samt rad- eller kedjehus. 
Flerbostadshus är hus med tre eller fler lägenheter samt lägenheter i hus som har andra 
huvudändamål än bostäder. Specialbostäder omfattar specialbostäder för 
äldre/funktionshindrade, studenter eller flö andra väl avgränsade grupper med särskilda behov. 
Källa SCB. 
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Figur 15.  Fördelning mellan upplåtelseformer i småhus i Marks kommun.  
Källa SCB. 

FLERBOSTADSHUS

Figur	18.	Fördelning	av	upplåtelse-former	i	flerbostadshus	i	Marks	kommun.	Källa:	SCB.
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Figur 15.  Fördelning mellan upplåtelseformer i småhus i Marks kommun.  
Källa SCB. 

Figur	19.	Fördelning	mellan	upplåtelseformer	i	det	sammanlagda	bostadsbeståndet	i	Marks	kommun.	
Källa:	SCB.

I Centrala Mark ingår centralorten Kinna-
Skene-Örby och därmed är andelen lägenhe-
ter i flerbostadshus betydligt högre (41 %) än 
i kommunen som helhet (29 %) (se figur 20).  
Det finns drygt 3400 hushåll i flerbostadshus 
och drygt 4600 småhus i kommundelen. Av 
flerbostadshusen är majoriteten (80%) hyres-
rätter och av småhusen är 92% äganderätter 
(Statistiska Centralbyrån, 2015). Strategin 
är att fortsätta förtäta och bygga ihop Kinna, 
Skene och Örby. Där kan andelen lägenheter i 
flerbostadshus vara fortsatt hög. Utformningen 
kan se ut på olika sätt beroende på platsens 
förutsättningar och karaktär. Det är också är 
viktigt att komplettera bostadsbeståndet med 
villor, parhus och/eller radhus för att skapa en 
mångfald av boendemiljöer. I de centrala de-
larna är det viktigt att en tätheten är hög utan 
boendekvaliteter byggs bort.

Mark Nordost med Fritsla som största ort har 
det näst högsta antalet och andelen lägenheter 
i flerbostadshus i kommunen, 30 % (385 st) (se 

figur 20). I princip alla (94%) är hyresrätter. Av 
de 838 småhusen som finns i kommundelen 
är 89% äganderätter (Statistiska Centralby-
rån, 2015). Fritsla är en utvecklingsnod enligt 
strukturbilden (se del 1 - Mål och strategier) 
så även här kan med fördel förtätning ske och 
andelen lägenheter i flerbostadshus kan bibe-
hållas, men det är också viktigt att komplet-
tera med småhus. Vid utveckling av bostads-
beståndet är det viktigt att bevara och främja 
Fritslas karaktär som en gammal fabriksstad 
och utnyttja detta för att skapa attraktiva livs-
miljöer. 

I Mark Nordväst finns det två tätorter, Sätila 
och Hyssna, samt ett antal småorter, t.ex Ha-
jom, Fotskäl och Kråkered (centrala delen av 
Ubbhult). Här är andelen småhus betydligt 
högre (89%) (se figur 20) än i resten av kom-
munen (68%), vilket innebär en lägre andel 
lägenheter i flerbostadshus (9%) än i kommu-
nen som helhet (29%). I antal innebär detta 
235 hushåll i lägenheter i flerbostadshus och 

SAMMANLAGDA  
BOSTADSBESTÅNDET
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2154 småhus. Fördelningen av upplåtelsefor-
men kan bero på att det finns fler mindre orter 
i detta område än i Centrala Mark och Mark 
Nordost.  Även i denna kommundel är majo-
riteten av flerbostadshusen hyresrätter (84%) 
och av småhusen är i princip alla äganderät-
ter (92%) (Statistiska Centralbyrån, 2015). I 
och med närheten till Göteborg är utveckling-
en i området, främst tätorterna, viktig för hela 
kommunens tillväxtmöjligheter. 

Mark Sydväst ligger längs väg 41 och Horred 
är den största orten. Området har efter Cen-

trala Mark och Mark Nordost den största an-
delen och största antalet lägenheter i flerbo-
stadshus, 15 % (256 st) (se figur 18). Samtliga 
är hyresrätter. 94 % av de drygt 1300 småhu-
sen är äganderätter (SCB 2015). 

I Mark Sydost finns det två tätorter, Torestorp 
och Öxabäck. I området finns det främst små-
hus 91% (865 st) (se figur 18). I princip alla 
(95%) är äganderätter som i de andra kom-
mundelarna. Detsamma gäller de hushåll i 
flerbostadshus som finns i kommundelen (61 
st). Samtliga är hyresrätter (SCB). 
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Fritidshus

2014 fanns det också 1647 fritidshus i Marks 
kommun (Statistiska Centralbyrån, 2014). 
Många delårsboende nyttjar sina fritidshus 
under större delar av året, men i samhälls-
planeringen delas helårs- och delårsboende 
upp i skilda kategorier då delårsboende inte 
är folkbokförda på fastigheten de äger i Marks 
kommun. De betalar därmed inte kommunal-
skatt till Marks kommun, vilket kan påverka 
kommunens kostnader för underhåll och ut-
veckling av infrastruktur, vård och omsorg. I 
och med överföringsledningen genom Mark 

Nordväst kommer drygt 100 nya fastigheter 
och totalt drygt 4500 fastigheter ha tillgång 
till kommunalt VA. Även områden söder om 
centralorten kommer att få tillgång till kom-
munalt VA inom en femårsperiod. Många av 
husen i dessa områdena är registrerade fritids-
hus, vilket kommer att möjliggöra helårsbo-
ende för dessa. Exempel på områden där det 
troligen kommer att bli ett ökat permanentbo-
ende är i kommunens omvandlingsområden, 
t.ex Sjödal, Hägnen, Vännåkra och Hanatorp.

Marks Bostads AB

Marks Bostads AB (MBAB) är kommunens bo-
stadsbolag.  I bolagets ägardirektiv (Kf 2012-
04-26) har kommunfullmäktiga beslutat om 
hur MBAB ska bedriva sin verksamhet. Bola-
get (MBAB) ska bl.a på affärs- och miljömäs-
siga principer och i allmännyttigt syfte äga, 
förvalta, utveckla, producera, köpa och sälja 
hyresbostadsfastigheter för att främja bostads-
försörjningen i kommunen. Kravet på att Bola-
get ska bedriva verksamheten enligt affärsmäs-
siga principer innebär att Bolaget ska tillämpa 
ett affärsmässigt beteende, att Bolaget måste 
göra noggranna ekonomiska analyser och kal-
kyler innan en åtgärd vidtas och sträva efter 
vinst. 

MBAB ska också, enligt ägardirektivet, erbjuda 
ett varierat utbud av hyresbostäder av god kva-
litet i kommunen för att tillgodose olika bo-
stadsbehov så att de boende har valmöjlighet 
avseende läge, bostadsstorlek, standard och 
pris. Bolaget bör bidra till bostadsproduktion 
även i kommunens mindre orter. Bolaget ska 
aktivt verka för att även bygga och förvalta bo-
städer anpassade till särskilda behov och mål-
grupper såsom äldre och funktionshindrade.

När det gäller sociala aspekter anger ägardirek-
tivet att MBAB bl.a ska verka för att det finns 
goda och trygga boendemiljöer i kommunen 
samt arbeta för att det vidtas trygghetsskapan-
de och brottsförebyggande åtgärder i bostads-
områdena. Bolaget ska arbeta för integration 
och erbjuda boende som är tillgängligt för alla 

oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan 
bakgrund. Bolaget ska motverka boendesegra-
tion och diskriminering. Bolagets verksamhet 
ska präglas av ett socialt ansvar för bostads-
marknaden i kommunen och den sociala mil-
jön i bostadsområdena ska särskilt uppmärk-
sammas.

För att även uppnå en miljömässigt hållbar 
utveckling ska MBAB, enligt ägardirektivet, 
också t.ex verka för att verksamhetens miljö-
belastning minskar och bidra till långsiktigt 
hållbar utveckling ur ett miljömässigt per-
spektiv, exempelvis inom byggteknik. Bolaget 
ska agera som föregångare och föredöme för 
hållbar utveckling lokalt och globalt. Bolaget 
ska premiera god miljömedvetenhet och god 
resurshållning genom att exempelvis införa 
individuella mätningar av såväl vatten som 
energi hos varje enskild kund.

MBAB äger lägenheter i olika storlekar i hela 
kommunen (se figur 21).  Totalt äger MBAB 
drygt 3000 lägenheter i kommunen (Marks 
Bostads AB, Årsredovisning, 2014). Nästan 
hälften av dem är 2  rum och kök (r o k).
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Antalet lägenheter med 1 och 2 r o k har mins-
kat sedan 2010, främst pga av att mindre lä-
genheter gjorts om till större. 2010 fanns det 
546 1 ro k, 1458 2 r o k och 916 3 r o k. Antalet 
lägenheter med 4 och 5 r o k är samma idag 
som det var 2010. 

Antal lägenheter i olika storlekar 2014-12-31 

Lägenhetsför- Antal rum och kök    Totalt
delning/ort 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5-7 rok 

Berghem	 10	 12	 2	 -	 -	 24
Björketorp	 19	 38	 13	 3	 -	 73
Fotskäl	 6	 12	 8	 -	 -	 26
Fritsla	 41	 119	 76	 14	 1	 251
Hajom	 -	 12	 4	 -	 -	 16
Horred	 21	 78	 36	 2	 -	 137
Hyssna	 8	 40	 30	 8	 -	 86
Kinna	 110	 351	 348	 71	 15	 895
Rydal	 20	 42	 13	 -	 -	 75
Skene	 262	 575	 324	 61	 4	 1226
Sätila	 6	 38	 20	 7	 -	 71
Torestorp	 6	 16	 10	 -	 -	 32
Örby			 24	 96	 41	 14	 1	 176
Öxabäck	 4	 16	 -	 -	 -	 20

TOTALT 537 1445 925 180 21 3106
  
Figur	21.	Antal	lägenheter	i	olika	storlekar	i	olika	orter	i	Marks	kommun	som	Marks	Bostads	AB	äger.	 
Källa	Marks	Bostads	AB.

Figur	22.	Specialbostäder	i	Marks	kommun	som	Marks	Bostads	AB	äger.	Källa:	Marks	Bostads	AB.

År 2013 genomförde HandelsConsulting en 
enkätundersökning för MBAB:s räkning (Han-
dels Consulting, Marknadsanalys Marks Bo-
stads AB, 2013). Syftet var att undersöka in-
vånarnas efterfrågan på nya lägenheter samt 

MBAB äger också en del av de specialbostäder 
som finns i kommunen (Marks  Bostads AB, 
Årsredovisning, 2014). De redovisas i figur 22.

inom vilka orter nybyggnation är mest aktu-
ellt. Underlaget användes sedan för plane-
ring av nybyggnation i kommunen. Det kom 
in 867 svar.  Majoriteten av de svarande valde 
Kinna som bostadsort i första hand. Därefter 

Lägenhetsfördelning specialboende 2014-12-31

Orter SPECIALBOENDEN   TOTALT 
   Psyk LSS- Trygg- Äldre- Grupp- Antal     

  boende boende hets- boende boende
     boende 

Fotskäl	 -	 -	 -	 -	 20	 20
Fritsla	 -	 12	 -	 -	 51	 63
Horred	 -	 -	 19	 32	 -	 51
Hyssna	 -	 -	 -	 -	 16	 16
Kinna	 6	 9	 30	 5	 114	 164
Skene	 13	 20	 35	 5	 64	 137
Sätila	 -	 -	 -	 -	 43	 43
Torestorp	 -	 -	 11	 18	 -	 29
Örby			 0	 5	 -	 -	 -	 5

TOTALT 19 46 95 60 308 528  
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var Skene förstahandsval och på tredjeplats 
kom Sätila. Kinna var dessutom i särklass 
vanligast bland andrahandsvalen. Bland de 
som valde Kinna i första hand var Skene det 
populäraste andrahandsvalet.  Motivering till 
önskad ort var närhet till centrum, natur och 
kollektivtrafik de vanligaste svaren. Invånare i 
åldern 30-49 år var den målgrupp som i större 
utsträckning kunde tänka sig att bo på andra 
platser i kommunen än Kinna eller Skene. Det 
kan bero på att de oftare än andra målgrupper 
har tillgång till egna transportmedel och inte 
är i samma behov av gångavstånd.  Treor var 
det den mest populära bostadsstorleken följd 
av tvåor. Det fanns även efterfrågan på parhus 
och radhus som alternativ till hyreslägenheter. 
Efterfrågan på hyresrätter i mindre orter var 
också liten enligt undersökningen.

Nybyggnationsmålet för Marks Bostads AB är 
30 lägenheter per år under en fyraårsperiod 
(2014-2017), varav 10 per år utanför tätorterna 
(Marks Bostads AB, Årsredovisning 2014). 
2014 byggde sex lägenheter, 2015 byggde bo-
laget 53 stycken. I figur 21 redovisas MBAB:s 
nybyggnadsprojekt fram till 2025.

Marks Bostads AB:s nybyggnadsplaner per ort och år

Orter 2016- 2019- 2022-
   2018 2021 2025

Björketorp	 10	 -	 -
Fotskäl	 -	 10	 -
Fritsla		 16	 16	 -
Hajom	 -	 -	 4
Horred	 24	 -	 12
Hyssna	 -	 30	 26
Kinna	 -	 25	 110
Rydal	 9	 -	 -
Skene	 56	 37	 -
Sätila	 30	 40	 20
Ubbhult	 -	 -	 10
Örby			 -	 -	 8

Figur 23. Antal lägenheter Marks Bostads AB planerar att bygga i 
kommunen indelade i årsintervaller. Källa: Marks Bostads AB.

Försäljningsstatistik småhus 2015

Orter Genomsnittligt Pris/kvm
   pris i kronor i kronor

Fritsla	 1	045	000	 8	615
Horred	 1	251	000	 8	575
Hyssna	 2	104	000	 15	995
Kinna		 1	530	000	 12	864
Skene	 1	275	000	 11	320
Sätila	 2	149	000	 16	721
Örby		 1	397	000	 10	988
Öxabäck	 694	000	 5	184

MARK 1 411 000 11 743

Figur 24. Priser på småhus i olika orter i Marks kommun.  
Källa: varderingsdata.se.

Prisbild

Snittpriset för småhus i Marks kommun var 
2014 1309 tkr, vilket är betydligt lägre än riks-
genomsnittet (1670 tkr) (Statistiska Centralby-
rån, 2014). Priset på småhus har dock gått upp 
med 11% i kommunen under det senaste året 
(www.maklarstatistik.se).

Priset per kvadratmeter (kvm) skiljer sig mel-
lan olika områden i kommunen. Figur 24 il-
lustrerar detta. Sätila har kommunens högsta 
pris på 16 721 kr/kvm och Öxabäck det lägsta 
på 5 184 kr/kvm (varderingsdata.se). 

När det gäller hyresnivåer i MBAB:s bestånd 
har Sätila de genomsnittligt högsta hyresnivå-
erna när det gäller 1 r o k medan Björketorp 
har de lägsta. Örby har de högsta genomsnitt-
liga hyrorna när det gäller 2 och 3 r o k och 
Rydal och Björketorp de lägsta (se figur 25).  I 
sammanställningen är nybyggnationer inklu-
derade och äldreboenden exkluderade.

För att få möjlighet att hyra lägenhet av MBAB 
måste man ha inkomst. Intyg från arbetsgi-
varen kan krävas. Personen får inte ha några 
skulder hos kronofogden eller hos MBAB. Om 
betalningsanmärkning finns krävs borgens-
man. Vilka erbjudanden den sökande få beror 
också på hur länge personen stått i kö.
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DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN

Genomsnittlig hyra per ort och storlek 2015

Orter Genomsnittlig hyra  per rum och kök 
  i kronor 

   1 rum  2 rok 3 rok 4 rok

Berghem	 3	514	 4	584	 5	444	 -
Björketorp	 2	821	 4	329	 5	090	 -
Fotskäl	 3	193	 4	592	 5	304	 -
Fritsla	 3	367	 4	780	 5	711	 6	533
Hajom	 -	 4	546	 5	391	 -
Horred	 3	552	 4	578	 5	798	 6	179
Hyssna	 3	270	 4	679	 5	616	 7	043
Kinna	 3	572	 4	931	 5	931	 7	614
Rydal	 2	836	 4	118	 5	176	 -
Skene	 3	100	 4	622		 5	650	 6	682
Sätila	 3	930	 4	282	 5	401	 6	424
Torestorp	 3	196	 4	926	 5	844	 -
Örby			 3	680	 5	075	 5	942	 5	912
Öxabäck	 3	162	 4	238	 -	 -

Figur 25. Genomsnittliga hyror 2015 inklusive nybyggnationer och 
exklusive äldreboenden. Kolumner utan siffror innebär att storleken 
på hyresrätten inte förekommer i orten. Källa: Marks Bostads AB.

Planlagda och obebyggda områden 2015

Orter UPPLÅTELSEFORM
   Lägenheter Småhus

Berghem	 -	 6
Björketorp	 -	 24
Fritsla	 -	 91	
Horred	 15	 47	
Hyssna	 -	 9
Kinna	 3	 44
Rydal	 20	 48
Skene	 23	 30
Sätila	 -	 33
Torestorp	 15	 19
Tostared	 -	 20
Älekulla	 -	 3
Örby			 16	 31
Öxabäck	 -	 12

TOTALT 115 449
 
Figur 26. Fördelning av byggbar mark och upplåtelseformer  
per ort. I lägenheter inkluderas totalt antal lägenheter i  
flerbostadshus. Bearbetning: Anna Svensson och  
Sofia Refsnes, Bygg- och miljökontoret/Byggenheten.

Planlagda obebyggda områden

Det finns flertalet områden i kommunen där 
antagna detaljplaner redan finns och där kom-
munen därmed redan idag kan erbjuda bygg-
bar mark till intresserade exploatörer.  Dessa 
möjligheter har sammanställts per ort och upp-
låtelseform i tabellform (figur 26) och i kart-
form (figur 27). Inom ramarna för vissa planer 
är det svårt att tyda exakt hur stor utbyggnad 
planen ger möjlighet till. Då har en ungefär-
lig uträkning gjorts. Områden där det krävs ny 
detaljplan vid utbyggnad har tagits bort från 
sammanställningen. De planerade obebyggda 
områdenas läge och attraktivitet har inte vär-
derats utan samtliga har inkluderats förutom 
de som är lokaliserade inom något riskområde 
för översvämning, erosion, ras eller skred. Det 
finns behov av att kartlägga vilka planlagda 
obebyggda områden som fortfarande är attrak-
tiva att bygga ut och därmed kan inkluderas i 
riktlinjerna för bostadsförsörjningen.

För information om exakta fastigheter och 
markägarförhållanden se bilaga.
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PLANLAGDA OBEBYGGDA 
OMRÅDEN 2015 

LÄGEN-
HETER 

SMÅHUS 

KINNA 3 44 

SKENE 23 30 
ÖRBY 16 31 
SÄTILA 0 33 
HYSSNA 0 9 
TOSTARED 0 20 
HORRED 15 47 
BJÖRKETORP 0 24 
BERGHEM 0 6 
RYDAL 20 48 
FRITSLA 0 91 
TORESTORP 15 19 
ÄLEKULLA 0 3 
ÖXABÄCK 0 12 
TOTALT ANTAL 115 449 
 
 
 

  

            

Kinna/Skene/Örby 
Lägenheter: 42 
Småhus: 105 

Fritsla: 
Lägenheter: 0 
Småhus: 91 

Öxabäck: 
Lägenheter: 0 
Småhus: 12 

Torestorp: 
Lägenheter: 15 
Småhus: 19 

Älekulla: 
Lägenheter: 0 
Småhus: 3 

Rydal: 
Lägenheter: 20 
Småhus: 48 

Sätila: 
Lägenheter: 0 
Småhus: 33 

Hyssna: 
Lägenheter: 0 
Småhus: 9 

Horred: 
Lägenheter: 15 
Småhus: 47 

Björketorp: 
Lägenheter: 0 
Småhus: 24 

Berghem: 
Lägenheter: 0 
Småhus: 6 

Figur 25.  Fördelning av byggbar mark och upplåtelseform per ort. I lägenheter inkluderas 
totalt antal lägenheter i flerbostadshus. Bearbetning: Anna Svensson och Sofia Refsnes, 
Marks kommun. 

För information om exakta fastigheter och markägarförhållanden se bilaga. 

Figur 24.  Fördelning av byggbar mark och upplåtelseform per ort. I 
lägenheter inkluderas totalt antal lägenheter i flerbostadshus. 
Bearbetning: Anna Svensson och Sofia Refsnes, Marks kommun. 

Figur 27. Fördelning av 
byggbar mark och upplåtel-
seform per ort. I lägenheter 
inkluderas totalt antal 
lägenheter i flerbostadshus. 
Bearbetning Anna Svensson 
och Sofia Refsnes, Bygg- och 
miljökontoret/Byggenheten.

Pågående detaljplaner

I Kinna pågår detaljplanering  för 90 lägenheter i 
Kinnaström. Planen beräknas antas under 2016.  
 
I Örby pågår planarbete i Brättingstorp för 10-
15 bostäder. Planen planeras att antas under 
2016. 

I norra Skene (Ängahagen) pågår planering för 
totalt drygt 150 bostäder med olika hustyper, 
upplåtelseformer och exploatörer.

I Örby, i anslutning till församlingshemmet 
pågår planarbete för 50-70 radhus och lägen-
heter. Planen beräknas antas 2017-2018.

I Sätila pågår flera planer för drygt 100 bostä-
der på olika platser och med olika hustyper 
och upplåtelseformer.

I Ubbhult pågår också en plan för både drygt 
30 bostäder.

Det finns också ett flertal planer där ansökan 
om detataljplan kommit in men där beslut om 
planbesked inte fattats.

I del 1 Mål och strategier sammanställs på-
gående detaljplaner med utbyggnadsbehov i 
olika kommundelar.
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GRUPPER MED SÄRSKILDA BOSTADSBEHOV 

Äldre

Andelen äldre beräknas bli högre i framtiden. 
Det finns möjligheter för äldre att bo på äld-
reboenden i många orter i Mark. I figur 28 re-
dovisas antal platser på äldreboenden i olika 
orter i kommunen. Flest platser finns i Kinna, 
Skene och Fritsla, men det finns också möjlig-
heter att bo på äldreboenden i mindre orter. 
Detta gör det möjligt att bo stora delar av livet 
på många platser i kommunen.

Trygghetsbostäder ska vara planerade så att 
det är möjligt att bo kvar om man får en funk-
tionsnedsättning som kräver hjälpmedel för 
förflyttning. Det finns trygghetsboenden i Kin-
na, Skene Torestorp och Horred (se figur 29). 

Totalt sett har antalet brukare inom äldre-
omsorgen inte ökat nämnvärt sedan 2006, men 
äldreomsorgens insatser har ökat på grund av 
de personer som får insatser har allt större 
behov. En stor strukturförändring avseende 
boende för äldre (beslut i augusti 2009) har 
också genomförts vilket medfört att antalet 
boende i bostad med särskild service minskat 
och antalet personer med insatser i sitt eget 
hem ökat. Att behoven av insatser i kommu-
nen ökat beror även mycket på att utskrivning 
från sjukhusvård sker allt snabbare. 

Antalet platser i särskilt boende/vård- och 
omsorgsboende i kommunen har minskat 
från 473 platser 2007 till 304 platser 2013.  
Strukturförändringen har genomförts som en 
anpassningsåtgärd. Kommunen har haft ett 
mycket stort antal platser i särskilt boende och 
förändringen har inte medfört att väntetiden 
för att få plats i särskilt boende blivit längre. 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 5§ ska kommu-
nen inrätta särskilda boendeformer för service 
och omvårdnad för äldre människor som be-
höver särskilt stöd. Äldres bostadssituation 
är därmed en viktig del av kommunens bo-
stadsplanering. Strukturförändringen innebar 
också att bostadsbeståndet för äldre bl.a består 
av trygghetsboenden.  Beslutet inkluderade att 
totalt 88 servicelägenheter skulle göras om till 
trygghetsbostäder:

•	 30 lägenheter på Malmsätersgatan 3  
och 5, Kinna (Malmsäter)                    

•	 26 lägenheter på Järnvägsgatan 4, Skene 
(Järnvägsgatan) 

•	 12 lägenheter på Öxabäcksvägen 7-11,  
Torestorp (Kullabyn), och 

•	 20 lägenheter på Varbergsvägen 430,  
Horred (Ekås)

 

Antal platser för äldreboende per ort

Orter Antal  Antal  
  boende- korttids-

   platser platser

Fotskäl	 20	 -
Fritsla	 51	 -
Horred	 33	 -
Hyssna	 16	 -
Kinna	 93	 31	
Skene	 64	 -
Sätila	 27	 2
Torestorp	 17	 -

Figur 28. Fördelning av äldreboendeplatser i Marks kommun. 
Korttidsplatsr får utnyttjas av personer under kortare tider när 
de behover extra hjälp, t ex efter hemkomst från sjukhus eller 
för avlastning av anhöriga som vanligtvis bor kvar  i hemmet.

Antal trygghetsboende per ort

Orter Antal lägenheter

Horred	 18	
Kinna	 30	
Skene	 35	
Torestorp	 11	

Figur 29. Antal lägenheter för trygghetsboende i Mark.

Trygghetsboenden är i princip vanliga boen-
den men är tillgänglighetsanpassade och har 
bl.a gemensamhetslokaler. Trygghetsbostäder 
kan upplåtas till personer som har fyllt 70 år. 
Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska 
det finnas utrymmen för de boendes måltider, 
samvaro, hobby och rekreation. Trygghetsbo-
ende ska bemannas med personal på vissa 
tider varje dag för att skapa kontakt med de 
boende och erbjuda gemensamma måltider. 
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Detta beslut har realiserats och antalet lä-
genheter i trygghetsboenden har ökat till 102 
stycken (se figur 29). Trygghetsboende har 
blivit ett mycket attraktivt boende för äldre. I 
april 2013 stod 107 personer i kö för att få en 
bostad i trygghetsboende. 

I strukturplanen för äldres trygghet betonas 
vikten av att beakta att andelen äldre i befolk-
ningen ökar. Vid planering ska hänsyn tas till 
äldres behov när det gäller bostäder, service 
och aktiviteter samt till behoven av tillgäng-
lighet och trygghet.  Kommunen ska i samver-
kan med kommunala och privata hyresvärdar 
arbeta för att skapa ett bredare utbud av bostä-
der som är anpassade för äldre. Vid planering 
av bostäder är det enligt planen även viktigt 
att ta hänsyn till det sammanhang som finns 

där bostäderna placeras, tillgänglig samhälls-
service och kommunikationer mm. Trafik- och 
gångvägsmiljö ska vara säker och anpassad för 
äldre och för människor med funktionsned-
sättningar. Gångförbindelser mellan boenden 
och service ska också hålla hög kvalitet vara 
rena och väl framkomliga. Sittplatser för vila 
ska finnas i anslutning till gångstråk och vid 
av- och påstigningsplatser. Det är viktigt att 
kommunen, i samverkan med hyresvärdar, 
kommunala och privata, arbetar för att skapa 
ett brett utbud av bostäder som är anpassade 
för äldre. Den övergripande bostadsplanering-
en bör ta speciellt hänsyn till äldres behov och 
att det planeras för hur kommunen ska utveck-
la det framtida beståndet av trygghetsbostäder.

Funktionshindrade

LSS-boende är en insats enligt  LSS-lagstift-
ningen (Lag om särskilt stöd till vissa funk-
tionshindrade). Enligt lagstiftningen har per-
soner som tillhör lagens personkrets rätt att 
få vissa insatser om de behöver denna insats 
för att få goda levnadsvillkor. Boendena måste 
utformas på olika sätt beroende på vilket 
behov av stöd de boende har. Flertalet av de 
boendeplatser enligt LSS som finns är grupp-
boenden med mellan fyra och sex boende. Det 
finns även lite större boenden där de boende 
inte behöver ständigt närvarande personal. 
Kommunen har även ett antal bostäder där de 
boende bor utspridda i ett bostadsområde och 
personalen har en baslägenhet i området där 

de utgår ifrån i arbetet och där de boende vid 
behov kan träffas och äta eller bara umgås.  Det 
finns totalt 96 bostäder förlagda i Kinna, Ske-
ne, Fritsla och Örby. Det finns även ett kort-
tidshem och korttidsplatser i Sätila. Enheterna 
förhållandevis små och målet är att de så långt 
möjligt finnas i spridda i annan bebyggelse. 
Socialpsykiatrin har också två boendeenheter, 
en i Kinna och en i Skene, med totalt 25 bo-
städer.

Kraven i Boverkets byggregler gäller för till-
gänglighetsanpassning av bostäder och andra 
byggnader.

Barn och unga

Underlag för skolor och förskolor har tydliga 
samband med befolknings- och bostadsut-
vecklingen. Förhållandet mellan antal och 
lokalisering av bostäder lämpliga för barnfa-
miljer i förhållande till skolor och förskolor är 
en viktig faktor i bostadsplaneringen. I figur 
30 redovisas antal elever som går i kommunal 
för- eller grundskola någonstans i kommunen 
(SCB 2014).

Förutsättningar och behov för den framtida ut-
bildningsverksamheten i Mark har kartlagts i 
en lokalutredning. I denna framgår att Ström-

skolan i Kinna idag precis är tillräcklig för års-
kurs F-5, men vid ökning av antal elever och 
för att kunna inrymma årskurs 6 behövs yt-
terligare yta. Skolan saknar idag också matsal 
och större samlingssal. Vidare är Stommens 
förskola i Kinna i behov av renovering för att 
kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. 
Även Solgårdens förskola i Skene är i dåligt 
fysiskt skick. Fritsla är i behov av ytterligare 
förskoleplatser. Både grund- och förskolan i 
Hyssna är trångbodda idag och är i behov av 
ut- eller ombyggnad vid utveckling av orten. 
Samma sak gäller för Sätila förskola. 
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Ort  Förskola Förskole- Årskurs grundskola   
   klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Björketorp	 63	 13	 13	 8	 14	 15	 12	 8	 -	 -	 - 
Fotskäl	 44	 12	 13	 21	 19	 17	 17	 14	 -	 -	 - 
Fritsla	 169	 44	 46	 38	 49	 46	 40	 31	 32	 38	 41 
Horred	(inkl	Öxnevalla)	 86	 23	 30	 23	 27	 21	 33	 40	 -	 -	 -
Hyssna	 91	 22	 21	 24	 18	 16	 30	 19	 -	 -	 - 
Kinna	 372	 105	 88	 103	 106	 99	 84	 103	 74	 72	 96
Skene	 279	 79	 75	 80	 74	 80	 62	 69	 151	 132	 159
Sätila	 106	 27	 41	 32	 46	 55	 47	 43	 94	 59	 69
Torestorp	 59	 16	 11	 15	 13	 12	 5	 17	 -	 -	 -
Ubbhult	 45	 16	 12	 16	 14	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Örby	 178	 52	 46	 49	 53	 41	 48	 43	 51	 65	 63
Öxabäck	 33	 7	 11	 14	 14	 9	 6	 17	 -	 -	 -
  1525 416 407 423 447 411 384 404 402 366 428
  
Figur 30. Antal elever i förskola och grundskola i Mark indelade per ort. Barn-  och utbildningsförvaltningen 2017-05-03.

Att ha ett barnperspektiv i boendeplanering 
är mycket betydelsefullt då barn inte väljer 
sin bostad själv utan är beroende av föräld-
rarnas val av bostad. Kommunen bör därför 
planera utifrån ett barnperspektiv där närhet 
till förskolor, skolor, grönområden och lek-
platser är viktiga faktorer för ett barns trygghet 
och möjlighet till ett gott boende och en god 
livsmiljö.

Mellan 40 000 och 50 000 barn upplever var-
je år att deras föräldrar flyttar isär. Mest för-
delaktigt för barnet är då att föräldrarna bor 
i närheten av varandra, men svårigheterna är 
ofta stora idag. I kommuner med ensidig små-
husbebyggelse måste ibland en eller båda för-
äldrarna söka bostad utanför kommunen. För 
barnen medför föräldrarnas separation i dessa 
fall även förlust av förskola/skola. En blandad 
bebyggelse är därmed av stor betydelse ur ett 
barnperspektiv.

Hemlösa Socialstyrelsens	definition	av	hemlöshet	(2011)

SITUATION 1 Akut hemlöshet 
En	person	är	hänvisad	till	akutboende,	härbärge,	jourboende	eller	är	uteliggare.

SITUATION 2 Institutionsboende och kategoriboende 
En	person	är	 intagen/inskriven	på	antingen;	 kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet	eller	 stöd-
boende	inom	socialtjänst/landsting/privat	vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution	och	som	planeras	
skrivas	ut	inom	tre	månader	efter	mätperioden,	men	utan	egen	bostad	ordnad	inför	utskrivning-
en/utflyttningen.	Hit	räknas	även	de	personer	som	skulle	ha	skrivits	ut/flyttat	ut,	men	som	är	kvar	
på	grund	av	att	de	inte	har	någon	egen	bostad	ordnad.

SITUATION 3 Långsiktiga boendelösningar 
En	person	bor	i	en	av	kommunen	ordnad	boendelösning	(till	exempel	försökslägenhet/tränings-
lägenhet/socialt	kontrakt/kommunalt	kontrakt)	på	grund	av	att	personen	inte	får	tillgång	till	den	
ordinarie	bostadsmarknaden.	Det	handlar	om	boendelösningar	med	någon	form	av	hyresavtal	
där	boendet	är	förenat	med	tillsyn	och/eller	särskilda	villkor	eller	regler.

SITUATION 4 EGET ORDNAT KORTSIKTIGT BOENDE 
En	person	bor	tillfälligt	och	kontraktslöst	hos	kompisar/bekanta,	familj/släktingar	eller	har	ett	
tillfälligt	(kortare	än	tre	månader	efter	mätperioden)	inneboende-	eller	andrahandskontrakt	 
hos	privatperson.	Den	uppgiftslämnande	verksamheten	har	haft	kontakt	med	personen	av	 
detta	skäl	och	känner	till	att	denna	hemlöshetssituation	gäller	under	mätperioden.
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Att ha ett hem är grundläggande för en män-
niskas möjlighet att forma vår tillvaro och 
planera för framtiden. Hemlöshet kan drabba 
alla människor och kan bero på olika fakto-
rer. Många hamnar utan bostad pga vräkning 
som kan ha olika orsaker på en allt hårdare 
bostadsmarknad. Det kan också bero svårighe-
ter att överhuvudtaget komma in på bostads-
marknaden när man saknar tidigare boende-
referenser eller har låg eller ojämn inkomst. 
Ofta kan individuell problematik finnas med 
såsom fysisk eller psykisk ohälsa eller miss-
bruksproblem, men orsakerna till att männ-
iskor stängs ute på bostadsmarknaden är inte 
bara relaterade till ohälsa hos den enskilde 
utan också en strukturell fråga. Bostadsbristen 
och fördelningen av bostäder har en lika cen-
tral roll för hemlösheten som missbruk, psy-
kisk ohälsa och fattigdom. Hyreslagstiftningen 
påverkar människors möjligheter att få och 
behålla en bostad. Förekomsten av bostads-
förmedling, kösystem och liknande påverkar 
fördelningen av befintliga bostäder. Bistånds-
insatser och samhällsservice t.ex boendestöd 
och hushållsekonomisk rådgivning påverkar 
människors möjligheter att få och behålla en 
bostad. Många hyresvärdar ställer också allt 
större krav på hyresgäster för att en person ska 
kunna få ett förstahandskontrakt. Vanliga krav 
är en stadigvarande inkomst. Ersättning från 
Försäkringskassan och arbetslöshetsförsäkring 
godkänns men inte försörjningsstöd.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning 2011 
fanns det då totalt 22 st hemlösa personer (en-
ligt någon av situationerna i Socialstyrelsens 
definition) i Marks kommun. Det är inte känt 
om det finns personer i kommunen som bor på 
gatan. Det finns också hemlösa i form av ung-
domar som inte får bostad till exempel per-
soner som varit placerade på institution och 
återkommer därifrån, personer som separerat 
och inte kan få boende, missbrukare och per-
soner som blivit vräkta.

Kommunens ansvar i hemlöshetsfrågan befin-
ner sig mellan den generella bostadsförsörj-
ningen och socialförvaltningen. Kommunen 
har ett ansvar för planering och genomförande 
av bostadsförsörjningen och socialförvaltning-
en har det yttersta ansvaret för att de som vis-
tas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver.  

Socialförvaltningen klarar av att kortsiktigt 
lösa situationen för alla som befinner sig i akut 
hemlöshet så att alla erbjuds tak över huvudet. 
Socialförvaltningen har tillgång till nio jour-
lägenheter och dessa är alltid fullbelagda. De 
personer som bor där är enligt Socialstyrelsens 
definition bostadslösa då de bor där på grund 
av att de inte får en bostad med eget kontrakt.

Svårigheten är att hitta mer långsiktiga boen-
delösningar, vilket gör att många blir kvar i de 
tillfälliga bostäderna för att de inte kan få ett 
annat boende. Antingen finns det ingen bostad 
att flytta till alls eller så är hyran för hög. Då 
blir personen klient för försörjningsstöd istäl-
let. 

Det finns också ett starkt samarbete mellan 
hemlöshet och vräkning. Många av dem som 
blir avhysta från bostad får svårt att åter ta 
sig in på bostadsmarknaden. Vräkningsföre-
byggande arbete är därmed viktigt för att fö-
rebygga att hemlöshet uppstår.  Vräkning kan 
bli aktuell av olika orsaker det kan bero på att 
hyran inte betalts eller på grund av att det fö-
rekommit störningar. När en vräkning kan bli 
aktuell skickas ett meddelande från hyresvär-
den till socialförvaltningen. I Marks kommun 
gjordes åtta avhysningar 2014 och 12 st. 2013. 
Beroende på skälet till vräkningen och famil-
jesituationen kan åtgärder vidtas. Speciellt 
gäller detta om det är barn inblandade. När av-
hysningarna påverkar barn går kommunen in 
och ger stöd för att undvika vräkning. I vissa 
fall hjälper det inte om nämnden går in med 
skuldsanering och/eller borgensåtagande. Vis-
sa personer där det förekommit störningar sak-
nar ändå möjlighet att få bostad på den öppna 
bostadsmarknaden. 

Framgångsrikt vräkningsförebyggande arbete 
kännetecknas av samarbete mellan social-
tjänsten, bostadsföretag och Kronofogdemyn-
digheten. Både privata hyresvärdar och Marks 
Bostads AB rapporterar till Individ och famil-
jeomsorgen (IFO) om hyresgäster riskerar att 
vräkas oavsett skälet till vräkningen. På so-
cialförvaltningen går man igenom dessa och 
skickar brev med information till samtliga. I 
dessa brev informeras personen om möjlighe-
ten att kontakta socialförvaltningen. Barnfa-
miljer, äldre och psykiskt sjuka, som inte är 
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aktuella på IFO, får ett mer personligt brev där 
de får namn på en handläggare att kontakta. 
Om den enskilde inte tar kontakt görs ett hem-
besök efter 14 dagar. Får man ej kontakt med 
den enskilde på detta sätt avskrivs ärendet.

En stor utmaning för kommunen under pro-
grammets tidshorisont (till 2030) är om och 
hur bostäder kan erbjudas även till de som 
inte har förutsättningar att etablera sig på den 
öppna marknaden. Det är viktigt för kommu-
nen att kunna erbjuda bostäder med lägre bo-
endekostnader för att motverka hemlöshet och 
förebygga att människor fastnar som klienter i 
försörjningsstödet. Detta saknas idag. Vid ny-
byggnation kanske inte alltid högsta kvalitet 
behöver uppnås utan det är ännu viktigare att 

kunna erbjuda lägre hyreskostnader. Hemlös-
heten ökar då det är ont om bostäder. Olika 
försök har gjorts men det blir allt svårare vid 
bostadsbrist. 

Samarbetet med det allmännyttiga bostads-
bolaget är en viktig komponent för att möta 
aktuella och kommande behov. Genom ett 
nära samarbete mellan kommunens handläg-
gare, allmännyttiga och ibland också privata 
bostadsföretag kan de flesta kommuner skapa 
förutsättningar för att leva upp till de förvänt-
ningar som ställs. Dialog är ett viktigt verktyg 
också när det gäller privata fastighetsägare 
i frågor som byggnation och renovering men 
också för att underlätta inträdet på bostads-
marknaden och för att motverka vräkningar.

Nyanlända

I 2016 år bostadsmarknadsenkät svarar Marks 
kommun att det finns ett underskott på bostä-
der för nyanlända personer. Totalt tog Marks 
kommun emot 85 nyanlända 2014 och t.o.m 
mitten av oktober 2015 togs 133 personer 
emot. Efter att id-kontroller införts vid danska 
gränsen har antalet flyktingar som kommer till 
Sverige minskat.  Idag bedöms tillgången på 
tillfälliga bostäder för nyanlända därmed vara 
tillräcklig. Ensamkommande barn och ungdo-
mar är ytterligare en grupp, förutom hemlösa 
(se föregående avsnitt, Hemlösa), som behöver 
samhällets stöd för att få en bostad. Organi-
sationen för att ta emot de ensamkommande 
flyktingbarn består av olika delar. De minsta 
barnen får boende i familjehem. De barn som 
är lite äldre kommer först till ett så kallat trans-
itboende där de beräknas stanna ett par dagar 
för att bli registrerade i Sverige. Därifrån får de 
flytta till ett asylboende i avvaktan på att deras 
asylansökan skall avgöras. När de fått beslut 
om uppehållstillstånd får de flytta till ett PUT-
boende (permanent uppehållstillstånd) och 
därifrån ska de slussas ut i eget boende via en 
träningslägenhet. Hela kedjan består av tillfäl-
liga boendeformer och i hela kedjan sker en 
fördröjning när det saknas permanenta bostä-
der att flytta till. Detta gör även att integratio-
nen fördröjs.

Det finns flera asylboenden och boenden för 
ensamkommande flyktingbarn i olika orter 
kommunen. Det är tillfälliga boenden där 
de personer som bor i bostaden ofta byts ut. 
Ungbo är en boendeform för ensamkommande 
flyktingbarn som fått uppehållstillstånd. De 
bor där under tiden de förbereds för att få ett 
eget boende. Det finns flertalet sådana lägen-
heter i Marks kommun. I dagsläget täcker de 
behovet. Efterfrågan kan dock öka i samband 
med att ensamkommande flyktingbarn får 
PUT och flyttar från asylboendet.

Eftersom antalet flyktingar som kommer till 
Sverige minskat kommer de närmaste åren att 
präglas av nyanländas etablering och integre-
ring i det svenska samhället. Regeringen har 
i sitt mål för nyanländas etablering identifie-
rat ett antal områden som behöver utvecklas 
och förstärkas för att bygga ett samhälle som 
håller ihop och för att motverka segregation.  
Ett av dessa områden är en bättre tillgång på 
bostäder. För få bostäder kan leda till trång-
boddhet, vilket ofta leder till utanförskap och 
är en grund för fördomar och rasism.  Förutom 
behov av bostäder i det ordinarie beståndet 
kan behov av äldrevård eller bostäder för unga 
som vill flytta hemifrån öka. 

Med anledning av EU:S regler för fri rörlighet 
beräknas även antalet EU/EES-medborgare 
fortsätta att öka.
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Bilaga
Planerade obebyggda områden

Ort	och	fastighet	 Planens	 ÄGARE	 PLANEN	TILLÅTER 
	 	 datum	 Lägen- Småhus

	 	 	 	 	 heter

Berghem   
Berghem	2:23	 1963-10-01	 Privat	 	 1
Berghem	4:38	 1963-10-01	 Privat	 	 3
Berghem	16:40	 1963-10-01	 Privat	 	 1
Berghem	16:35	 1976-03-05	 Privat	 	 1
       6
Björketorp   
Holmåkra	9:1>1	 1939-07-04,	 Privat	 	 12
		 	 	 avstyckn.plan
Björketorp	13:70>1	 1982-12-17	 Marks	Bostads	AB	 	 12
       24
Fr its la  
Fritsla	2:90<5	 1969-12-12	 Kommunen	 	 40
Fritsla	2:91>1	 1969-12-12	 Marks	Bostads	AB	 	 10
Aratorp	1:68	m	fl		 1951-01-19	 Privat	 	 3
Fritsla	3:22>20	 1951-01-19	 Privat	 	 1
Fritsla	3:34-36,	3:45-47	 1951-01-19	 Kommunen	 	 6
Fåglaslätt	1:2>1	 1951-01-19	 Privat	 	 1
Fåglaslätt	1:2>3	 1951-01-19	 Privat	 	 5
Fåglaslätt	1:2>12,	1:12>11	 1951-01-19	 Privat	 	 2
Fritsla	4:13>1	m	fl		 1981-01-16	 Kommunen/privat	 	 5
Aratorp	5:53	m	fl	 1985-01-07	 Kommunen	 	 20
       91
Horred  
Horred	5:40,	5:41	 1961-01-17	 Privat	 	 2
Sjöby	2:22	 1967-07-29	 Kommunen	 	 	 2
Sjöby	8:3	 1967-09-29	 Privat	 	 	 1
Horred	1:23	 1978-06-05	 Privat	 	 1
Horred	1:3>4,	1:5	>2	 1978-06-05	 Kommunen	 	 20
Sjöby	1:24>1,	Loftsgården	4:106	 1978-06-05	 Kommunen	 	 2
Vasse	6:25	 1999-04-01	 Kommunen	 	 	 1
Horred	6:10	 2007-03-22	 Privat	 15	 10
Horred	6:15	 2007-03-22	 Kommunen	 	 6
Sjöby	1:35,	1:37	 2011-03-04	 Privat	 	 2
      15 47
Hyssna   
Hyssnabacka	8:3	>1	 1989-05-31	 Privat	 	 1
Hyssnabacka	8:22>1	 1989-05-31	 Marks	Bostads	AB	 	 8
       9 
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Ort	och	fastighet	 Planens	 Ägare	 PLANEN	TILLÅTER 
	 datum	 	 Lägen- Småhus

	 	 	 	 	 heter

Kinna  
Kinna	24:107	 1942-04-17	 Privat	 	 7
Kinna	25:98>3	 1942-04-17	 Privat	 	 10
Kinna	24:4	 	 1954-07-09	 Privat	 	 1
Renen	17,	18	 1954-07-09	 Privat	 	 2
Renen	4,	13,	14,	15	 1961-04-21	 Privat	 	 1
Kinna	24:37	 1964-02-10	 Kommunen	 	 2
Dalen	2	 	 1967-01-18	 Kommunen	 	 1
Järpen	3	 	 1971-10-20	 Privat	 	 1
Solven	1	 	 1981-01-12	 Privat	 	 1	
Horndal	2:19	 1989-09-26	 Privat	 	 1
Morkullan	35	 1991-03-21	 Privat	 	 1
Häggen	5	 	 1992-09-24	 Privat	 	 1
Kinna	25:17	 1992-09-24	 Kommunen	 	 3
Kinnasten	1:112,	116,	119-121	 1992-10-15	 Kommunen	 	 5
Kinna	24:134	del	av	Kinna	24:125	 2000-06-15	 Kommunen	 	 4
Kyrkängen	6	 2002-03-05	 Kommunen	 3	
Kinnasten	1:129,	130,	131	 2008-02-15	 Kommunen	 	 3
       3 44
Rydal   
Rydal	4:33-35,	2:3>1	 1953-06-02	 Kommunen	 	 30
Rydal	1:11	 	 1997-05-21	 Privat	 	 1
Rydal	del	av	2:3>1	 1997-05-21	 Kommunen	 8
Rydal	2:3>4		 1997-05-21	 Kommunen	 8
Rydal	2:15>1	 1997-05-21	 Marks	Bostads	AB	 4
Rydal	19:11>1	 1997-05-21	 Privat	 	 1
Rydal	2:3>1		 1981-01-16	 Kommunen	 	 4
Rydal	2:21-32	 1981-01-16	 Kommunen	 	 12
       20 48
Skene   
Skene	6:79		 1959-07-16	 Kommunen	 8
Mullskår	1:36	 1960-11-10	 Kommunen	 	 2
Skene	83:11	 1962-02-05	 Privat	 	 1
Skene	11:62	 1970-09-17	 Privat	 	 1 
Skene	19:11	 1970-10-27	 Privat	 	 1
Haby	2:40	m	fl	 1992-04-02	 Kommunen,	privat	 	 13
Skene	48:1,	11:15	 1992-12-17	 Privat	 15
Assberg	3:33,	35,	36,	37,	43,	45	 1993-12-03	 Kommunen	 	 6
Skene	94:7		 1995-12-07	 Privat	 	 4
Haby	5:69	 	 2002-05-23	 Privat	 	 2
      23 30
Sät i la  
Sätila-Hede	1:41	 1978-01-30	 Privat	 	 	 1
Sätila-Hede	2:4	 1978-01-30	 Privat	 	 	 2	 
Sätila	5:48-62	 2009-03-03	 Privat	 	 	 9	 
Skogshöjd	2:90	m	fl	 2012-01-13	 Privat	 	 	 21 
          33 
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Ort	och	fastighet	 Planens		 Ägare	 																			PLANEN	TILLÅTER 
		 	 datum	 		 Lägen-  Småhus
                                          heter 
   
Tostared  
Tostared	1:31,	1:33	 1996-11-20	 Privat	 	 20

Torestorp   
Torestorps-Kulla	3:1>1	 1965-02-18	 Privat	 	 1	
Svansjö	1:44>1	 1965-05-28	 Privat	 	 1
Svansjö	1:20<1,	1:89	 1977-11-09	 Privat	 	 3
Torestorps-Kulla	1:48>1	 1990-01-25	 Kommunen	 	 1
Torestorps	Prästgård	1:62>1	 1993-11-18	 Kommunen	 15	 9
Torestorps	Prästgård	1:68-71	 1993-11-18	 Kommunen	 	 4
     15 19
Älekul la  
Älekulla	2:31-32,	34	 1980-04-17	 Kommunen	 	 3
      3 

Örby   
Örby	1:21	 1962-01-31*)	 Privat	 	 1 
		 2008-10-02	
Örby	5:204>1	 1962-01-31*)	 Privat	 	 1 
		 2008-10-02 
Örby	6:63	 1962-01-31	 Privat	 	 1
Örby	4:42	 1993-11-24	 Privat	 8
Örby	4:6>1	 1993-11-24	 Privat	 8
Örby	6:2>2	 2004-07-16	 Privat	 	 10
Krok	1:105	m	fl	 2011-03-04	 Privat	 	 18
    16 31
Öxabäck  
Öxabäcks	Stom	1:76,	1:67	 1967-01-10	 Kommunen	 	 2
Amundagärde	1:63,	(66),	51	 1970-11-04	 Kommunen	 	 3
Öxabäcks	Stom	1:9>9	 1981-01-16	 Privat	 	 1
Öxabäck	1:108>1	 1991-02-21	 Privat	 	 2
Amundagärde	1:13>4	 1997-09-24	 Kommunen	 	 4
      12 
 

*)	Ändring 
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