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Förord 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av 
läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Syftet är att bidra till en kontinuerlig 
uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser 
inför den framtida utvecklingen. Resultatet är därmed ett viktigt verktyg i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Bostadsmarknadsanalysen ska lämnas till Boverket i juni som 
därefter sammanställer och sammanfattar alla läns regionala analyser. Denna rapport är 
Länsstyrelsen i Gotlands läns redovisning av detta uppdrag för år 2020.  

Länsstyrelsens förhoppning är att denna rapport ska ge en aktuell bild av läget på 
bostadsmarknaden inom Gotlands län och att den ska inspirera till ett fortsatt arbete för 
att främja bostadsförsörjning och bostadsbyggande i länet. Analysen är även en del i 
Länsstyrelsens arbete att lämna råd, information och underlag för kommunernas 
planering av bostadsförsörjningen. Det är en viktig uppgift för landets kommuner att 
verka för att människors behov av ett bra boende kan mötas, både i ett kort och långt 
perspektiv. Det är i detta sammanhang Bostadsmarknadsenkäten kommer till nytta.  

Liksom mycket annat påverkas årets bostadsmarkandsanalys av den pågående covid-19-
pandemin. Hur pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden och 
bostadsförsörjningen i länet är idag svårt att se men det är stor sannolikhet att den bland 
annat kommer att påverka bostadsbyggandet och hushållens förmåga att tillgodose sina 
bostadsbehov. Årets bostadsmarknadsanalys blir därmed en analys över rådande 
utgångsläge i länet innan pandemin bröt ut. 

Länsstyrelsen tackar Region Gotland och AB GotlandsHem som medverkat och besvarat 
enkätformulärets frågeställningar. 
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Anders Flanking 
Landshövding 
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 Syfte 

 

 

Länsstyrelserna har genom Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2011:1160) uppdraget att ta fram en 
skriftlig rapport där bostadsmarknaden i länet analyseras. I rapporten ska även en 
uppföljning göras om kommunerna lever upp till sitt lagstadgade 
bostadsförsörjningsansvar och om länsstyrelsen har lämnat råd, information och underlag 
för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Likaså ska rapporten redovisa och 
analysera hur samordningen av bostadsförsörjningsplaneringen hanterats såväl inom som 
mellan kommuner och regionalt. Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni 
varje år (Förordning 2013:868). 

Den regionala bostadsmarknadsanalysen baseras på den bostadsmarknadsenkät (BME) 
som skickas ut till Sveriges samtliga 290 kommuner. Enkätsvaren utgörs av 
kommunernas egna bedömningar i olika frågor och ger därmed en sammanhållen bild av 
bostadsmarknaden i hela landet. För enkäten ansvarar Boverket men det är 
Länsstyrelsens uppgift att följa upp och kvalitetssäkra enkätsvaren samt att sammanställa 
resultatet i en regional bostadsmarknadsanalys (BMA). Boverket gör sedan en nationell 
sammanställning över läget på bostadsmarknaden Sverige vilken rapporteras till 
regeringen.  

 

Foto: Scandinav Bildbyrå AB 



 

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys utgör ett regionalt kunskapsunderlag om 

bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. 

Analysen grundas i såväl bostadsmarknadsenkäten som på erfarenheter från den dialog 

som länsstyrelsen genomfört med kommunala tjänstepersoner och företrädare för det 

kommunala bostadsbolaget AB GotlandsHem under våren 2020. 

Bostadsmarknadsanalysen bygger även på statistik från statistiska centralbyrån kring 

boende, byggande och befolkning samt annan regional statistik för bostadsmarknaden. 

Såväl enkäten som dialogen besvarades innan utbrottet av covid-19-pandemin. Hur 

pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen i länet är idag 

svårt att se men det är stor sannolikhet att den bland annat kommer att påverka 

bostadsbyggandet och hushållens förmåga att tillgodose sina bostadsbehov. Årets 

bostadsmarknadsanalys blir därmed en analys över rådande utgångsläge i länet innan 

pandemin bröt ut. 

Genom rapporten redovisas och analyseras tydliga trender, tendenser och eventuella 

problem inom området. Rapporten vänder sig till såväl Boverket och regeringen som till 

olika berörda aktörer t.ex. kommuner, kommunala bostadsbolag, byggföretag med flera 

som är intresserade av och kan påverka bostadsmarknadens utveckling. Förhoppningen är 

att enkäten och rapporten ska sätta fokus på viktiga frågor inom området och utgöra en 

inspiration och ett underlag för olika kommunala diskussioner och dokument t.ex. 

riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplaner. 
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Läget på bostadsmarknaden  

I detta kapitel redovisas hur Region Gotland bedömer och uppskattar läget på 
bostadsmarknaden i kommunen utifrån svaren i bostadsmarknadsenkäten (BME). 
Kommunen tar bland annat ställning till frågor om det råder balans eller obalans på den 
lokala bostadsmarknaden. 

 
 
Balans och obalans på bostadsmarknaden 
Begreppen balans och obalans kommer från den bedömning Region Gotland gjort i 
bostadsmarknadsenkäten, där kommunen varje år svarar på hur bostadssituationen ser ut i 
helhet, i centralorten och i kommunens övriga delar. Vad som är balans och obalans på 
bostadsmarknaden är därför en fråga om tolkningar och bedömningar. För att det ska råda 
balans på en bostadsmarknad ska bostadsbeståndet möta efterfrågan och behovet inom 
kommunen. Obalans på bostadsmarknaden handlar istället om ett över- eller underskott 
av bostäder i förhållande till behov och efterfrågan. När bostadsmarknaden har ett 
underskott slår det hårdast mot de grupper som av olika skäl har en svag ställning på 
bostadsmarknaden. Det kan handla om att vara ny på bostadsmarknaden, att sakna kötid 
eller fast inkomst. 

Oavsett om det handlar om obalans mellan antalet bostäder på marknaden och antalet 
bostadssökande, eller att utbudet inte motsvarar det som efterfrågas, utgör en brist på 
bostäder inte alltid samma sak som nybyggnadsbehov. Styrande för hur väl 
bostadsmarknaden fungerar är tillgång och efterfrågan på bostäder. Det innebär att även 
om det finns god tillgång på bostäder är det inte säkert att utbudet tillgodoser och matchar 
de behov och den efterfrågan som ställs av kommunens invånare, vilket påverkar 
balansen på bostadsmarknaden. Exempelvis kan det finnas skillnader mellan utbud och 
efterfrågan när det gäller upplåtelseform eller lägenheter av viss storlek. Andra faktorer 
som inverkar på efterfrågan är läge, pris och avgifter för bostaden, tillgänglighet, närhet 
till kollektivtrafik, barnomsorg, skola och service etc.  

 

Nationella mål för boende och byggande  
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social 
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och 
energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.  

Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas 
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.  
(Regeringskansliet 2020) 



För att alla hushålls olika behov ska tillgodoses är det viktigt att det finns en blandning av 
olika slags bostäder och oavsett orsak till obalansen så kan det vara nödvändigt med 
lokala insatser inom ramen för kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  

 

 

 

Begreppen balans och obalans 
Balans på bostadsmarknaden innebär att utbudet av bostäder motsvarar 
konsumenternas behov och efterfrågan.  

Obalans på bostadsmarknaden innebär att det är överskott eller underskott på 
bostäder i förhållande till behov och efterfrågan.  

Underskott på bostäder innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. Har 
kommunen underskott på bostäder är det till exempel svårt att flytta till eller inom 
kommunen.  

Överskott på bostäder innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller 
bostäder till salu än vad som efterfrågas. Att det finns outhyrda lägenheter i något 
enstaka bostadsområde behöver inte innebära att den lokala bostadsmarknaden som 
helhet har överskott. 

Foto: MostPhotos 
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Läget på bostadsmarknaden 2019 
Region Gotland gör, liksom föregående år, bedömningen att länets bostadsmarknad som 
helhet är i obalans på grund av brist på bostäder. I bedömningen väger Region Gotland in 
att efterfrågan på, och därmed behovet av, bostäder är störst i centralorten Visby men att 
bostadsmarknaden som helhet inte möjliggör fri bosättning och att bristen på hyresrätter i 
varierande storlekar är utbredd över länet som helhet. Liksom tidigare år ser man ett 
behov av fler bostäder inom samtliga storlekskategorier inom både kategorierna 
hyresrätter och bostadsrätter. (BME 2020) 

År Som helhet Centralort Visby Övriga delar av 
länet 

2006 Brist Brist Brist 
2007 Brist Brist Balans 
2008 Brist Brist Balans 
2009 Balans Brist Överskott 
2010 Balans Brist Överskott 
2011 Balans Brist Balans 
2012 Balans Brist Balans 
2013 Balans Brist Balans 
2014 Balans Brist Balans 
2015 Balans Brist Balans 
2016 Balans Brist Balans 
2017 Balans Brist Balans 
2018 Balans Brist Balans 
2019 Brist Brist Brist 
2020 Brist Brist Brist 

Källa: BME 2006–2020 

Om tre år förväntas bostadsmarknaden på Gotland som helhet vara i obalans på grund av 
brist på bostäder i tätortsnära lägen. Region Gotland bedömer även att bristen i och runt 
centralorten kan komma att förvärras under kommande år innan pågående bostadsprojekt, 
eller bostadsprojekt i uppstartsfas, har färdigställts. (BME 2020)  
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Brist på bostäder för många grupper 
En obalans på bostadsmarknaden genom brist på bostäder drabbar särskilt de grupper som 
är nya på bostadsmarknaden. De som är unga och personer som är nyanlända, men även 
äldre har svårigheter att hitta en bostad som motsvarar behoven. I 
bostadsmarknadsenkäten gör kommunerna en bedömning av läget på bostadsmarknaden 
för grupperna ungdomar (19–25 år), studenter samt nyanlända1. Kommunerna gör även 
en bedömning av utbudet av särskilda boendeformer2 för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

År Ungdomar Studenter Nyanlända Särskilt 
boende 
för äldre 

Särskilt boende för 
personer med 
funktionsnedsättning 

2017 Brist Balans Brist Balans Brist 
2018 Brist Balans Brist Balans Brist 
2019 Brist Brist Brist Brist Balans 
2020 Brist Brist Brist Brist Brist 

Källa: BME 2017-2020 

I kapitlet Bostäder för alla - läget på bostadsmarknaden, finns en längre beskrivning av 
bostadssituationen för olika grupper. 

Ungdomar 
Region Gotland gör, likt tidigare år, bedömningen att det råder brist på bostäder för 
ungdomar och härleder orsaken i huvudsak till den övergripande bristen på hyresrätter 
men även på att de lägenheter som kan finnas tillgängliga är för stora, för dyra eller ligger 
i områden som är mindre attraktiva för ungdomar. (BME 2020)  

Studenter 
För studenter gör Region Gotland liksom föregående år bedömningen att det råder 
obalans på bostadsmarknaden. Liksom för bristen på bostäder för ungdomar hänvisar 
Region Gotland till att de lägenheter som kan finnas tillgängliga är för dyra eller ligger i 
områden som är mindre attraktiva för studenter men även till att det finns för få bostäder 
som är särskilt avsedda för studenter. (BME 2020) 

 

 

1 En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för 
bosättning av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, t.ex. kvotflykting, massflykting, tribunalflykting, men även 
synnerligen ömmade omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person 
anses vara nyanländ under tiden som hon eller han omfattas av etableringsinsatser, det vill säga två till tre 
år. (BME 2018) 

2 Med särskilda boendeformer för äldre avses i frågorna boende enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen. För att 
kunna bo i särskilt boende behöver man en biståndsprövning och ett beslut från kommunen. (BME 2018)   
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Nyanlända 
Region Gotland anger att det råder brist på bostäder för personer som är nyanlända på 
Gotland och härleder orsaken i huvudsak till den övergripande bristen på bostäder. 
Ytterligare problem inom bostadsförsörjningen för nyanlända som Region Gotland 
identifierat är bristen på bostäder med rimlig boendekostnad. (BME 2020) 

Äldre 
Region Gotland anger, liksom föregående år, att utbudet av särskilt boende för äldre i 
dagsläget är i obalans. Region Gotland konstaterar att den demografiska utvecklingen 
medför ett ökat behov av särskilda boenden för äldre varför behovet inom två beräknas 
vara täckt men att behoven inom fem år kommer öka vilket innebär att utbudet inte är 
tillräckligt. (BME 2020) Planläggningen för de närmsta åren baseras på de behov som 
identifierats i den kommunala strategiska planen ”Plan för särskilt boende för äldre inom 
Region Gotland 2017 – 2026”3 (BME 2018, 2019). Den strategiska planen antogs under 
2017 vilket innebär att Region Gotland tagit ett långsiktigt helhetsgrepp om 
bostadsförsörjningen för länets äldre. 

Personer med funktionsnedsättning 
Avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning anger Region Gotland återigen 
att det råder obalans på bostadsmarknaden. Behovet av bostäder för personer med 
funktionsnedsättning beräknas vara mött inom de kommande två åren men återigen i 
obalans inom de närmaste fem åren. (BME 2020) Planläggningen för de närmsta åren 
baseras på den strategiska planen för bostadsförsörjningen ”Boendeförsörjningsplan för 
personer med funktionsnedsättningar 2017–2026”4. (BME 2018) 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 https://gotland.se/91955 

4 https://gotland.se/91955 
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Bostadsförsörjning är mer än 
bostadsbyggande 

Av kommunens inrapporterade svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät framgår att länet 
sedan länge haft ett underskott på bostäder, både totalt sett och på centralorten. 
Underskottet på bostäder slår särskilt hårt mot hushåll som är nya på bostadsmarknaden 
och hushåll med lägre inkomster. Underskottet på bostäder får även negativa 
konsekvenser för arbetsmarknaden. Det riskerar att få konsekvenser när det gäller 
möjligheten att rekrytera kompetens till offentlig förvaltning, små och stora företag samt 
näringslivet vilket påverkar kommunens utvecklingsmöjlighet såväl ur välfärdsperspektiv 
som ur tillväxtperspektiv.  

Länets säsongsvariation och popularitet bland fritidshusköpare har ökat trycket på 
bostadsmarknaden, vilket har lett till att bostadspriserna har skjutit i höjden. Detta har i 
sin tur lett till en försvåring för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in 
på bostadsmarknaden. Detta tillsammans med länets generellt låga inkomstnivåer medför 
att gotlänningen generellt har svårt att tillgodogöra sig länets bostadsmarknad. Även om 
turismen står för en betydande del av länets företagande och därigenom bidrar till en hög 
sysselsättningsgrad medför den således även negativa konsekvenser för länets 
bostadsmarknad och därigenom länets utvecklingsmöjlighet. 

Sammanfattningsvis ser Länsstyrelsen ett fortsatt behov av att fördjupa arbetet med att 
analysera de sociala konsekvenserna av en fortsatt obalans på bostadsmarknaden för 
särskilda grupper såsom ungdomar, unga vuxna, studenter, nyanlända samt personer med 
funktionsnedsättning. 

Frågan om att planera och bygga bostäder för alla grupper är en svår – om inte omöjlig – 
uppgift för den enskilda kommunen att lösa. Kommun och bransch har kapacitet att 
planera och bygga bostäder för hushåll med stabila inkomster, men det saknas verktyg för 
att lösa allas inträde på bostadsmarknaden. De bostadssociala verktygen som 
bostadsbidrag, bostadstillägg, bostadsanpassningsbidrag, försörjningsstöd, sociala 
kontrakt och sociala förturer är inte tillräckligt kraftfulla på dagens bostadsmarknad vare 
sig i Gotlands län eller i landet som stort. De allmännyttiga bolagen tar ett stort 
bostadsförsörjningsansvar men den generella bristen på hyresbostäder medför att 
insatserna inte räcker till.   

Länsstyrelsens bedömning är att de satsningar som lanserats på lokal och nationell nivå 
för att få fram fler och billigare bostäder inte är tillräckliga. Ett marknadsorienterat 
byggande klarar inte av att lösa bostadsförsörjningsfrågan för hushåll med lägre 
inkomster. Med hänsyn till FNs globala mål i Agenda 2030 och till EUs sociala pelare om 
rättigheter för boende och hemlösa är det angeläget att hitta lösningar för de som inte har 
råd eller möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad. Länsstyrelsen bedömer 
därför att det långsiktiga arbetet med att klara en bostadsförsörjning för alla kommer att 
kräva stor ansträngning av såväl kommuner och verksamma aktörer på bostadsmarknaden 
liksom av staten.  



 

 



 

 Planeringsförutsättningar 

 

 

Gotland, som är Sveriges minsta län, har särskilda förutsättningar jämfört med övriga län. 
Samma gränser gäller för län, region och kommun och det finns inte några angränsande 
län som direkt berör eller berörs av länets bostadsbyggande. Gotlands kommun utgör 
sedan 1 januari 2011 en egen region vilket innebär att Region Gotland ansvarar för både 
primärkommunala och landstingskommunala uppgifter. Detta gör att länet har en mycket 
stor offentlig verksamhet där Region Gotland är länets enskilt största arbetsgivare med 
drygt 7 000 medarbetare, motsvarande cirka 29 procent av befolkningen.  Detta jämfört 
med länets näst största arbetsgivare Försäkringskassan med cirka 475 medarbetare 
(Regionfakta).  

Gotland utgör också en egen arbetsmarknadsregion där jordbruk, sten- och 
livsmedelsindustri sedan lång tid tillbaka är viktiga näringar. Även tjänstesektorn är på 
tillväxt där besöksnäringen står för en viktig del. Det stora antalet besökare, runt 900 000 
personer årligen, har medfört att många arbetstillfällen och företag växt fram. (Region 
Gotland, 2020) 

Region Gotland har sedan länge haft målet att bli fler invånare och de senaste årens 
positiva befolkningstillväxt ligger väl i linje med uppsatta mål i det regionala 
utvecklingsprogrammet, Vision Gotland 2025, och kommunens översiktsplan. Region 
Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025, anger att målet för 
Gotland är att det ska bo minst 65 000 personer på ön år 2025. 

 Foto: MostPhotos 
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Demografi 
Den sista december 2019 uppgick Sveriges befolkning till 10 327 589 personer, vilket 
innebär en ökning med 97 404 personer jämfört med december 2018. Enligt SCB:s 
prognos kommer Sveriges befolkning att ha ökat med 1 miljon om knappt tio år, 2028, 
och befolkningen i Sverige passera elva miljoner. Enligt befolkningsprognosen kommer 
Sveriges befolkning nå drygt 13 miljoner år 2070. (SCB) 

Gotlands befolkning har ökat de senaste åren och vid årsskiftet 2019/2020 hade länet 
59 686 invånare vilket innebär en ökning från föregående år med 437 personer. Länet har 
en jämn fördelning av kvinnor och män. (SCB)  

Åldersstrukturen i länet skiljer sig något mot riket då gruppen 65+ är större än riket i stort 
och motsvarar 25,6 procent av länets befolkning. Länet har en medelålder på 44,9 år 
(2019), vilket är klart över medelåldern i riket totalt sett som ligger på 41,3 år. Gotlands 
län har den högsta medelåldern av samtliga län. (SCB)  

 0-17 år 18-64 år 65 + år 

Länet 18,6 55,8 25,6 

Riket 21,1 58,9 20,0 
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Befolkningens sammansättning på Gotland 2019 (SCB)
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Länet har sedan länge ett negativt födelseöverskott vilket innebär att det dör fler än det 
föds. Detta gör att länet är beroende av inflyttning för att inte minska i befolkning.  

 Födda Döda Födelseöverskott 

Länet 516 625 -109 

Födda, döda och födelseöverskott år 2019, SCB 

Under 2019 flyttade 2 735 personer till länet vilket gav ett flyttningsöverskott om 545 
personer. Huvuddelen av inflyttningen, 73 procent, skedde genom inflyttning från övriga 
län. En majoritet av dessa flyttade från Stockholmsregionen. (SCB) 

 Inflyttade  Utflyttade  Flyttningsöverskott  

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Länet 1334 1401 1093 1097 241 304 

 
Befolkningstäthet  

Befolkningstätheten i riket är 25,4 invånare per km². Skillnaderna i Sverige är dock stora, 
med Stockholm som landets mest tätbefolkade län med 364,9 invånare per km² och 
Jämtland och Norrbotten som de mest glesbefolkade länen med 2,7 respektive 2,6 
invånare per km². Gotlands befolkningstäthet ligger under riksgenomsnittet med 19,0 
invånare per km². Länets befolkningstäthet ökar sakta och på tio år har 
befolkningstätheten ökat från 18,2 invånare per km². (SCB) 

 
 

 

 

Begreppet befolkningstäthet 
Befolkningstätheten beräknas genom att dela den totala befolkningen med den totala 
landarealen. Statistiken representerar inte länets verkliga befolkningstäthet i olika 
områden, men visar hur många invånare länet har per kvadratkilometer. 
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Ekonomi och arbetsmarknad 
Förändringar på arbetsmarknaden påverkar och ställer krav på bostadsutbudet i länets 
kommuner. Tillgången till bostäder är en förutsättning för att skapa företagsetableringar, 
arbetstillfällen och tillväxt. Att ha ett arbete är samtidigt en viktig förutsättning för 
tillträde till bostadsmarknaden då möjligheten att arbeta styr den disponibla inkomsten 
vilket påverkar hushållens möjlighet att efterfråga en bostad. Bostadsbristen påverkar 
också flyttmönster eftersom en förutsättning för att tacka ja till ett arbete kan vara 
möjligheten att hitta en lämplig bostad. Arbetsmarknadsläget och vilka arbetstillfällen 
som kan erbjudas i länet är därför viktiga faktorer som påverkar läget på 
bostadsmarknaden. 

Svårt att analysera framtiden 
Pågående covid-19-pandemi påverkar såväl landets som länets arbetsmarknad genom 
ökade varsel och uppsägningar men det är svårt att i dagsläget analysera den långsiktiga 
påverkan. Initiala data på global nivå och för de stora ekonomierna pekar på en kraftigt 
vikande konjunktur till följd av covid-19-pandemin.  

Konjunkturinstitutets prognos (april 2020) varnar för en ”synnerligen djup 
lågkonjunktur” där BNP beräknas falla med 11 procent det andra kvartalet i år. Ett fall i 
BNP med 11 procent på ett kvartal vore ett historiskt sett stort ras, dock är osäkerheten i 
bedömningen betydligt större än normalt. Sett till helåret 2020 beräknas BNP falla med 7 
procent varför lågkonjunkturen beräknas bli synnerligen djup och återhämtningen 
bedöms ta lång tid.  

Covid-19-pandemin har många dimensioner och omfattar i stort sett hela samhället. 
Tjänstesektorn som är en omfattande del av länets näringsliv drabbas hårt men nedgången 
är bred och drabbade näringar förväntas variera i takt med att lågkonjunkturen infinner 
sig. Då osäkerheten kring pandemins varaktighet fortfarande är stor och det ännu inte 
finns tillräckligt med statistik som fångar kraften i näringslivets nedgång är det inte 
meningsfullt (eller ens möjligt) att i dagsläget försöka prognostisera den ekonomiska 
utvecklingen i Gotlands län.  

Disponibel inkomst 
Faktorer som rör invånarnas ekonomiska förutsättningar kommer att påverka efterfrågan 
på bostäder i länet nu och i framtiden, både vad gäller typ och geografisk placering. Den 
ekonomiska utvecklingen har under senare år medfört att många människor fått det bättre, 
samtidigt som inkomstklyftorna i samhället vuxit. Bostadsmarknaden påverkas av en 
mängd olika ekonomiska faktorer där betalningsförmåga, betalningsvilja, boendekostnad, 
möjlighet att få bolån, amorteringskrav och reavinstskatt är några som påverkar 
bostadssökande, bostadsägare och de som vill byta bostad.  
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Länet har en medelinkomst på 277 310 kr vilket ligger cirka 13 procent lägre än 
riksgenomsnittet både för kvinnor och för män. Skillnaderna mellan män och kvinnor är 
markanta, med en genomsnittlig årsinkomst på 301 908 kr för män och 253 409 kr för 
kvinnor. Det innebär att en kvinnas medelinkomst är ca 84 % av en mans. Detta mönster 
återfinns i riket som helhet. Gotland hade 2018 landets lägsta medianinkomst, 259 498 kr. 
Detta kan ställas i jämförelse med riket där motsvarande siffra är 288 880 kr eller 
Värmlands län som har näst lägst medianinkomst efter Gotland, 267 598 kr. (SCB) 

 

Hushållens största inkomstkälla är lön1 och transfereringar vilket innefattar pensioner, a-
kassa, utbildningsbidrag, utbetalningar för föräldraledighet med mera. Från hushållens 
totala inkomster dras sedan skatter och avgifter och kvar blir den så kallade disponibla 
inkomsten, den del av inkomsten som kan användas till konsumtion eller sparande. 
Gotland, tillsammans med Värmland, Gävleborg och Jämtland, är de län där hushållens 
disponibla inkomst 2018 var lägst i landet. (SCB) 

 

Andelen personer med varaktigt låg ekonomisk standard i länet var under 2018 10,6 
procent och andelen personer i hushåll med en låg disponibel inkomst var 15,2 procent. 
Detta är något högre siffror än riket som helhet där motsvarande siffror var 9,6 respektive 
14,6 procent. Skillnaderna mellan personer födda i Sverige och utrikes födda personer är 
markant där andelen personer med varaktigt låg ekonomisk standard ligger på 14,1 
respektive 31,5 i Gotlands län. Denna skillnad sammanfaller med den som även noteras 
för riket som helhet, 11,2 respektive 30,6. (SCB) 

 

 

1 Notera att all ersättning som en arbetsgivare betalar för den anställde, inklusive arbetsgivaravgift och 
sociala avgifter, inkluderas i denna post. 

Begreppet varaktigt låg ekonomisk standard 
Personer med varaktigt låg ekonomisk standard avser personer som lever i ett hushåll 
där den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet (k.e.) är mindre än 60 procent av 
medianvärdet för riket under referensåret samt under minst två av de tre föregående 
åren. Definitionen som används är densamma som Eurostat tillämpar för beräkning av 
persistent at risk of poverty. 

Begreppet disponibel inkomst 
Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus 
skatter och avgifter. Disponibel inkomst är alltså den inkomst som hushållen själva 
förfogar över och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. Det 
mäter med andra ord hushållens totala köpkraft. 
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Turism 
Gotlands län har sedan lång tid tillbaka en omfattande besöksnäring och turism och är 
även det län som har högst andel turismföretag. Flertalet företag har en omfattande 
försäljning till tillresta besökare vilket ger följdeffekter för tjänsteföretagen inom detalj- 
och dagligvaruhandel, transport, hotell och restaurang samt för upplevelseleverantörer. 
(Gotland i siffror 2017, Tillväxtverket)  

År 2016 innebar toppnoteringar både för resenärer och för gästnätter. Under 2019 visar 
sifforna för antalalet övernattningar något lägre nivåer med 1 025 521 övernattningar på 
Gotlands kommersiella boendeanläggningar. Antalet passagerare till- och från länet visar 
dock toppnivåer om 2 269 138 resenärer med flyg och färja. (Tillväxtverket, SCB, 
Trafikanalys)  

 2016 2017 2018 2019 

Passagerare 2 236 589 2 240 131 2 235 885 2 269 138 

Gästnätter 1 029 446 1 004 876 1 002 751 1 025 521 

 

Högsäsongen inträffar under sommarperioden vilket även medför att bostadsmarknaden 
tenderar att ha en säsongsbaserad karaktär. Många privata värdar i och runt Visby hyr ut 
bostäder med 9-10 månaders kontrakt för att under sommarmånaderna hyra ut samma 
lägenhet veckovis till turister, ofta med betydligt högre hyra. (BME 2018, 2019) Detta är 
en källa till otrygghet för de som önskar bo och verka i länet helårsvis men som måste 
söka alternativ under sommaren. 

Den omfattande besöksnäringen innebär också att det på Gotland finns ett stort antal 
säsongsarbeten inom framförallt service vilket medför ett behov av säsongsbostäder. 
Säsongsarbetare hänvisas till samma ”sommarmarknad” som turister vilket innebär dyra 
och ofta kortsiktiga lösningar.  

Den pågående covid-19-pandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. 
Ny statistik från Tillväxtverket visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar och 
vandrarhem i Sverige minskade med närmare 40 procent i mars 2020 jämfört med mars 
2019. (Tillväxtverket 2020) Turismen som är en omfattande del av länets näringsliv 
drabbas hårt men nedgången är bred och drabbade näringar förväntas variera i takt med 
att lågkonjunkturen infinner sig. Då osäkerheten kring pandemins varaktighet fortfarande 
är stor och det ännu inte finns tillräckligt med statistik som fångar kraften i turismens 
nedgång är det inte meningsfullt (eller ens möjligt) att i dagsläget försöka prognostisera 
utvecklingen i Gotlands län. 
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Kommunikationer och infrastruktur 
Kommunikationer, restider och tillgång till kollektivtrafik är en avgörande faktor för att 
befintligt bostadsbestånd och nyproduktion ska kunna bli attraktivt för boende. En 
välfungerande kollektivtrafik är även betydande för att arbetssökande ska kunna ta sig till 
de platser där arbete kan erbjudas och på tider som stämmer med arbetets förutsättningar.  

I länet är buss det enda kollektivtrafikslaget men länet har rikets minsta utbud av 
kollektivtrafik med drygt 2 100 sittplatskilometer per invånare. Begreppet 
sittplatskilometer anger antalet utförda fordonskilometer multiplicerat med fordonens 
sittplatskapacitet. Gotland var, liksom tidigare år, 2018 också det län som hade minst 
antal påstigningar på kollektiva färdmedel, endast 15 påstigningar gjordes per person. 
Den spridda befolkningsstrukturen i länet med gles bebyggelse, låg befolkningstäthet 
samt svag kollektivtrafik har istället lett till ett högt bilberoende och Gotland är Sveriges 
biltätaste län med 605 personbilar i trafik per 1000 invånare. (Trafikanalys)  

Även möjlighet till pendling och tillgång till närliggande arbetsmarknader är viktigt ur ett 
regionalekonomiskt perspektiv då det ger länet bättre förutsättningar att leva vidare och 
utvecklas. Inpendling till länet är beroende av kommunikationer med flyg och färjetrafik 
med flyganslutning till Stockholm via Bromma och Arlanda samt färjetrafik mot 
Nynäshamn och Oskarshamn. Totalt 26 988 personer både bodde och arbetade i Gotlands 
län under år 2018 och dessutom pendlade 1 234 personer in i länet. Samtidigt pendlade 2 
085 personer ut ur länet. Antalet män som pendlar till och från länet är större än antalet 
kvinnor. (SCB) 

 Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i 
länet 

Länet 1 234 2 085 26 988 

Kvinnor 530 839 13 244 

Män 704 1 246 13 744 

IT-infrastruktur 
Tillgång till bredband är viktigt för såväl boende som företagare på Gotland och ett 
snabbt och välfungerande bredbandsnät är en central faktor för att kunna utveckla länet. 
Med ett väl utbyggt bredbandsnät ökar möjligheterna att arbeta på distans vilket även 
minskar mängden arbetsrelaterade resor. Bredband öppnar också upp för att på ett enklare 
sätt kunna bo, arbeta och driva företag på delar av Gotland där kollektivtrafikförsörjning 
har en begränsad utbredning. Gotland ligger i Sverigetopp när det gäller fiberutbyggnad 
både i tätort och på landsbygd och samtliga av öns socknar har tillgång till bredband via 
fiber.  



 

  

 

 

Utbildning 
Av kvinnorna och männen mellan 25–64 år boende på Gotland har cirka 31 procent 
någon form av eftergymnasial utbildning. Av dessa räknas cirka 29 procent av kvinnorna 
och 16 procent av männen som högutbildade. Med högutbildade avses personer med 
minst 3-årig eftergymnasial utbildning (inklusive forskarutbildning) För länet som helhet 
ligger andelen högutbildade på 22 procent. Skillnaderna i utbildningsnivå mellan kvinnor 
och män i länet överensstämmer med den bild som gäller för landet som helhet men den 
höga utbildningsnivån för kvinnor placerar Gotlands kommun högt i jämförelse med 
landets övriga kommuner. (SCB) 

På Gotland finns högre utbildning i form av universitetsutbildning genom Uppsala 
Universitet, Campus Gotland. På Campus Gotland bedrivs utbildning och forskning inom 
de tre vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt 
teknik och naturvetenskap och i dagsläget har 22 av universitetets institutioner 
verksamhet vid Campus Gotland. En av dessa, institutionen för speldesign, är helt 
baserad i Visby.  

Campus Gotland har drygt 6 600 studenter motsvarande cirka 2 200 helårsstudenter. Av 
dessa studerar ca 57 % på campus i Visby, övriga studerar via nätbaserad utbildning. 
Campus Gotland har cirka 200 anställda varav cirka 150 är lärare, forskare eller 
professorer. (Campus Gotland, 2020) 

 Foto: Maskot Bildbyrå AB/Johnér Bildbyrå 



 

  

 

 

Hushållens sammansättning  
Utveckling av antal hushåll och hur hushållen är sammansatta är faktorer som påverkar 
behov och efterfrågan av bostäder. Under 1900-talet skedde en successiv minskning av 
antalet boende per hushåll i Sverige och andelen ensamboende ökade. Hushållskvoten, 
det vill säga andelen hushåll per person, har ökat för alla åldersklasser. Hushållen har 
blivit fler och allt färre bor i varje hushåll. Andelen enpersonshushåll har ökat mest, på 
bekostnad av de större hushållsstorlekarna. Sedan 1980 är enpersonshushåll den 
vanligaste hushållstypen i Sverige. En viktig förklaring är den förändrade 
befolkningsstrukturen; såväl antalet som andelen äldre har ökat kraftigt och många av 
dessa bor i ensamhushåll. Sverige har tillsammans med Tyskland den lägsta 
hushållsstorleken i EU. (Boverket, Boverkets webbplats, 2019)  

I Gotlands län finns det totalt 28 131 hushåll enligt SCBs statistik. Ett hushåll består av 
de personer som är folkbokförda i samma bostad. Antalet hushåll samt det totala antalet 
invånare innebär att det i genomsnitt bor 2,1 personer per hushåll i länet. Hushåll 
bestående av en person är vanligast, andelen motsvarade cirka 41 procent av samtliga 
hushåll. Näst vanligast är hushåll med två personer vilket motsvarar cirka 31 procent av 
hushållen. Dessa siffror motsvarar väl de som gäller för riket som helhet där antalet ligger 
på drygt 40 respektive 30 procent. (SCB)  

 

Foto: MostPhotos 
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Bostadsutbud 

 
Det totala bostadsbeståndet på Gotland omfattar 29 195 bostäder (inklusive 
specialbostäder och övriga hus) och består till största delen, cirka 60 procent, av småhus. 
Den vanligaste upplåtelseformen är eget ägande som utgör ungefär hälften av det totala 
beståndet. Fördelningen av övriga upplåtelseformer är cirka 30 procent hyresrätter 
respektive 19 procent bostadsrätter. (SCB)  

Under 2019 har bostadsbeståndet ökats med 79 bostäder, vilket är en signifikant lägre 
ökning jämfört med tidigare år (SCB). Noteras bör att även omvandling av befintligt 
bestånd inräknas i siffran, till exempel att stora lägenheter byggts om till två mindre 
lägenheter eller att tidigare kontorslokaler gjorts om till lägenheter. Tillskottet är alltså 
inte enbart i form av nybyggnation. 

 
 

 Antal bostäder i 
flerbostadshus 
2019 

Antal 
bostäder i 
småhus 2019 

Antal bostäder i 
specialbostäder 
2019 

Antal 
bostäder i 
övriga hus 

Förändring 
antal 
bostäder 
2018-2019 

Länet 9 693 17 400  1 475 627 79 

Antal och andel bostadslägenheter 2019 efter hustyp (SCB) 

 
 
 
 

Statistiken om bostadsbeståndet 
SCB:s statistik baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över 
Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är 
ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån erhåller lägenhetsuppgifterna från 
Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik.  
Statistiken innefattar småhus, flerbostadshus, övriga hus samt specialbostäder.  

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus 
(exklusive fritidshus).  

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter 
inklusive loftgångshus.  

Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader 
avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.  

Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och 
övriga specialbostäder.  
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Antalet bostadsrätter visar på en ökning med 144 stycken under 2019. För övriga 
upplåtelseformer syns en minskning, för hyresrätter -41 stycken och för äganderätter -26 
stycken. Viktigt att minnas är dock att bostadsbeståndet är en registerprodukt som bygger 
på uppgifterna i lägenhetsregistret. Registret uppdateras av kommunerna som ansvarar för 
ajourhållningen med hjälp av information från landets fastighetsägare. Både 
nyproducerade och existerande lägenheter registreras löpande. Därutöver sker rättningar 
och kompletteringar av tidigare felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga 
beståndet förändras, t.ex. genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss 
eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året. 

 
Antal 

bostäder i 
länet  

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 27 363 27 796 27 879 28 401 28 789 29 116 29 195 

Hyresrätt 8 550 8 618 8 737 8 799 8 873 8 948 8 907 

Bostadsrätt 4 485 4 741 4 833 5 036 5 290 5 497 5 641 

Äganderätt 14 317 14 346 14 309 14 564 14 625 14 670 14 644 

 
 

Foto: MostPhotos 



 25 

 

Bostädernas ägare, storlek och ålder 
Av länets flerbostadshus ägs störst andel av lägenheterna, 47 procent, av 
bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttan1 som äger drygt 29 procent.  

När det gäller småhus ägs merparten, cirka 84 procent, av länets bestånd av fysiska 
personer. Något som sticker ut inom länet är att allmännyttan äger 7 procent av 
småhusbeståndet, detta jämfört med riket där nivån ligger på 1,8 procent. (SCB) Övriga 
ägarkategorier är stat, kommun, landsting, kooperativa hyresgästföreningar samt övriga 
ägare. 

 

 

 

1 Allmännyttiga bostadsföretag avser aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin verksamhet 
huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare 
godkänts som allmännyttigt bostadsföretag. (BME 2018)  
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Bostädernas ålder och storlek påverkar hur väl beståndet kan möte behov och efterfrågan. 
Av länets totala småhusbestånd byggdes vart tredje hus före år 1931 och 37 procent av 
beståndet byggdes under perioden 1961-1990. När det gäller bostadsbeståndet i 
flerbostadshus byggdes drygt 47 procent mellan 1961 och 1980. Under den senaste 30-
årsperioden har drygt 20 procent av länets totala bostadsbestånd tillkommit vilket innebär 
att stora delar av beståndet kan beröras av behov av renovering och lägre tillgänglighet. 

 

Den genomsnittliga bostadsarean per person i Sverige var 42 kvadratmeter (kvm) under 
2019. Mest utrymme per person hade boende i småhus, särskilt de med äganderätt, med 
47 kvm. En del av förklaringen till skillnaderna mellan kommunerna är olikheter i 
bostadsbeståndet, exempelvis är bostäder i flerbostadshus ofta mindre än bostäder i 
småhus. Genomsnittlig bostadsyta per person i länet 2019 var likt tidigare år 44 
kvadratmeter. I småhus med äganderätt är genomsnittlig bostadsyta 46 kvadratmeter per 
person. Minst bostadsyta per person har man i specialbostäder, så som studentbostäder 
och äldreboenden, där genomsnittlig yta är 33 kvadratmeter. (SCB) 
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Bostädernas kostnader 
Boendeutgifterna är den enskilt största delen av de totala konsumtionsutgifterna för de 
svenska hushållen, ungefär 80 000 kronor per år. Detta placerade Sverige 2019 på femte 
plats bland EU-länderna där invånarna spenderar störst andel på boende. (Eurostat) 
Hushållen betalar olika mycket i olika upplåtelseformer. I ägt småhus betalar hushållen i 
genomsnitt 87 000 kronor medan hushåll i hyresrätt och bostadsrätt betalar 75 000 kronor 
för sitt boende. Hushållens boendeutgifter har mellan åren 2015-2017 ökat i en relativt 
måttlig takt där ökningen varit lägst för boende i bostadsrätt, cirka 2,3 procent, medan 
ökningen för boende i hyresrätt och äganderätt varit 3,9 respektive 7,6 procent. 
Boendeutgiften varierar också med hushållsmedlemmarnas ålder. Hushåll med 
hushållsföreståndare i åldern 30–49 år är de som betalar mest för sitt boende och hushåll 
med hushållsföreståndare i åldern 70-79 år har den lägsta boendeutgiften. (SCB) 

Hyreskostnader 
Månadsmedelhyran i riket låg år 2019 på 95 kr per kvadratmeter eller 1 134 kr per 
kvadratmeter årshyra. Motsvarande siffror för Gotlands län är 93 kr per kvadratmeter 
månadshyra och 1 113 kr per kvadratmeter årshyra vilket placerar Gotlands som det 
femte dyraste länet i landet. Högst är hyreskostnaden i storstadsregionerna där 
Stockholms län står för den högsta kostnaden. Inom kommunerna skiljer det också mellan 
inner- och ytterområden där skillnaderna kav vara flera tusen kronor mellan olika 
stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. (SCB) 

Prisutveckling 
Snittpriset på en bostadsrätt i Gotlands län låg 2019 på 31 711 kr per kvadratmeter. Med 
en jämförelse över de senaste tio åren är årets kostnad den näst högsta efter rekordsiffror 
från 2017. Under tioårsperioden har den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden stigit från 
16 545 kr/kvm vilket innebär en konstadsökning på drygt 92 procent. (Svensk 
Mäklarstatistik) Medelpriset för en bostadsrätt i länet beräknas till 1 872 00 kr vilket, 
liksom avseende hyreskostnaderna, placerar Gotland på femte plats över dyrast län i 
landet efter Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Halland. (SCB) 

För småhus (för permanentboende) låg medelpriset för 2019 på 3 001 000 kr. Under de 
senaste 20 åren har småhuspriserna gått upp med 298 procent vilket medför att Gotlands 
kommun ligger på 3e plats av landets 290 kommuner över störst prisförändring, efter Åre 
och Mölndal.  Dessa prisförändringar är beräknade på den vägda 
köpeskillingskoefficienten (kvoten mellan pris och taxeringsvärde). (SCB) 

 Prisförändring 
i % på 1 år  

Prisförändring i 
% på 5 år 

Prisförändring i 
% på 10 år 

Prisförändring 
i % på 20 år 

Länet +4 + 42 + 68 + 298 
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Bostäder i allmännyttan 
Det kommunala bostadsbolaget AB GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 600 
hyreslägenheter och 400 lokaler i länet varav en majoritet, cirka 76 procent, i centralorten 
Visby. Av hyresbostäderna är cirka 11 procent så kallade kategoribostäder, bostäder för 
särskilda åldersgrupper, ungdomar och studenter. (AB GotlandsHem) 

Bolaget förmedlar sina bostäder via en egen bostadskö där antalet registrerade är 
omfattande, drygt 40 000 personer, och kötiden lång. Bolaget anger att kötiden 
kontinuerligt ökat, tydligast från 2014 och framåt. Bolaget anger också att man ser ett 
ökat intresse per lägenhet för i stort sett samtliga storlekar och lägen men ett mycket stort 
och ökande intresse för nyproduktionen i Visby. Samtidigt anger bolaget att vissa 
lägenhetsstorlekar i kombination med särskilda områden är svåruthyrda men att kötiden 
för dessa således kan hållas nere. (AB GotlandsHem) 

Under de senaste fem åren har allmännyttan färdigställt 277 lägenheter genom om- och 
nybyggnation. Under 2019 tillfördes 72 lägenheter genom nybyggnad. (BME 2015-2020) 

Efter beslut från 2017 sålde allmännyttan totalt 924 lägenheter till privata hyresvärdar 
under 2018. Länsstyrelsen har tidigare konstaterat att försäljningar av allmännyttan 
minskar antalet bostäder med den relativa hyrestrygghet som garanteras genom lagen 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Detta medför således att 
ytterligare en stor del av bostadsbeståndet omfattas av de privata bostadsbolagens ofta 
hårda krav för att godkänna nya hyresgäster vilket kan försvåra för hushåll med små eller 
begränsade resurser att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. 

Länsstyrelsen kan också konstatera att hyrorna inom de allmännyttiga bostadsbestånden 
historiskt har haft en påverkan på den privata hyresmarknaden. Inom allmännyttan 
tillämpades tidigare solidarisk hyressättning, vilket syftade till att utesluta skillnader i 
hyra mellan olika platser i landet eller inom en stad. Systemet övergavs till förmån för 
bruksvärdesystemet som togs i bruk under 1960-talet vilket är utformat för att trygga 
hyresgästens besittningsskydd genom en kontrollerad hyressättning och baseras på en 
jämförelse mellan hyrorna för likvärdiga bostäder. Allmännyttan har alltså haft stort 
inflytande på hyresnivån inom både privat och offentlig hyresmarknad. Samtidigt 
indikerar marknadsutvecklingen i landet att en utförsäljning av allmännyttan leder till 
högre hyror i resterande allmännyttigt bestånd vilket riskerar påverka hushåll med små 
eller begränsade resurser att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden negativt.  

Höjda hyresnivåer generellt leder även till att personer med ekonomiskt bistånd för 
boende- och andra levnadskostnader påverkas negativt tillsammans med att kommunala 
kostnader för bistånd ökar. Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd prövas 
gentemot en regeringsbestämd riksnorm tillsammans med en bedömning om skälig 
kostnad.   
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Övriga bostadsbeståndet 
Gotland har ett stort antal fritidshus och antalet ökar årligen. Antalet fritidsbostäder låg 
2019 på cirka 12 000 i SCBs statistik vilket motsvarar över 41 procent av länets samtliga 
bostäder. En absolut majoritet, 99 procent av beståndet, är svenskägt. Under den senaste 
10-årsperioden har antalet fritidshus i länet ökat med cirka 2000. Motsvarande siffra för 
den totala ökningen av bostadsbeståndet är 2 152. (SCB) Utifrån detta framgår tydligt hur 
andelen fritidshus ökat oproportionerligt gentemot den totala ökningen inom 
bostadsbeståndet. I sammanhanget värt att notera är att statistiken baseras på uppgifter ur 
fastighetstaxeringsregistret (FTR) och att fritidshus definieras som 
värderingsenheter/taxeringsenheter utan folkbokförd befolkning. Detta medför viss 
felmarginal i statistiken.  

Priserna på fritidshus i landet har ökat med i snitt 21 procent på fem år, detta är fyra 
procentenheter högre än när samma jämförelse gjordes i fjol, och medelpriset för ett 
fritidshus låg 2019 på 1,77 miljoner kr. Skillnaderna på både läns- och kommunnivå är 
dock stora men Gotlands län skiljer tydligt ut sig med en prisökning om drygt 52 procent 
under en femårsperiod och rikets högsta medelpris, cirka 2,6 miljoner kr. (Svensk 
Mäklarstatistik) Den pågående covid-19-pandemin påverkar hela samhället och kommer 
även få effekter på bostadsmarknaden. Hur mycket det kommer påverka 
fritidshusmarknaden är i dagsläget svårt att avgöra men det bör se olika ut i olika 
områden och prissegment.  

Länets popularitet bland fritidshusköpare har ökat trycket på bostadsmarknaden generellt 
vilket har lett till att bostadspriserna har skjutit i höjden. Detta har i sin tur lett till en 
försvåring för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in på 
bostadsmarknaden. Den omfattande fritidshusmarknaden har även lett till framväxten av 
en otrygg andrahandsmarknad där fritidshus hyrs ut med begränsade uthyrningsperioder 
och/eller höga hyror.  

Ökande fastighetspriser tillsammans med en generellt ojämn ekonomisk utveckling, där 
bland annat länets låga inkomstnivåer ligger till grund, bidrar till gentrifiering och kan 
leda till en socioekonomisk segregation. Gentrifiering har traditionellt behandlats som ett 
urbant fenomen men frågan bör hanteras även i ett landsbygdsperspektiv. I 
sammanhanget påverkar även det administrativa systemet länet genom den omfattande 
delårspopulationen som enligt gällande beskattningsregler inte skattar inom länet. Detta 
medför negativa ekonomiska effekter främst för den kommunala servicen som begränsas 
av kommunala skatteintäkter.   
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I länet färdigställdes totalt 277 lägenheter i nybyggda hus under 2019 vilket ligger i nivå 
med vad som producerades under 2018. Till detta kommer fem bostäder som tillkommit 
genom ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus. Ny- och ombyggnationen i Gotlands 
län under 2019 motsvarar cirka 4,6 lägenheter per tusen invånare. Motsvarande siffra för 
hela riket är 5,4 nybyggda lägenheter per tusen invånare. (SCB) 

Under år 2019 färdigställdes totalt 148 hyresrättslägenheter, 74 bostadsrättslägenheter 
och 55 äganderättslägenheter i länet. Till skillnad från föregående år utgjorde därmed 
hyresrätter en majoritet av nyproduktionen, motsvarade 53 procent. Nybyggnation av 
hyres- och bostadsrätter har skett genom både flerbostadshus och småhus medan 
äganderätter har endast tillkommit inom småhusbeståndet. (SCB) 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån ovan kan konstateras att den begränsade numerära ökning som redovisats i 
avsnittet Bostadsutbud avseende tillkomna bostäder i det samlade bostadsbeståndet 
förefaller ha en relativt stor felmarginal, troligtvis på grund av uppräkningar tidigare år. 
Viktigt att minnas är att bostadsbeståndet är en registerprodukt som bygger på 
uppgifterna i lägenhetsregistret. Registret uppdateras av kommunerna som ansvarar för 
ajourhållningen med hjälp av information från landets fastighetsägare.  
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Av länets nyproduktion för 2019 bestod drygt 60 procent av bostäderna av lägenheter i 
storleksordningen 1-2 rum och kök (r o k). Det innebär således av en majoritet av 
bostäderna som tillfördes marknaden genom nyproduktion riktas mot en begränsad del av 
befolkningen. Andelen större bostäder, som bland annat lämpar sig för större familjer 
eller kollektivt boende, omfattade cirka 25 procent av bostadsbyggandet. Sett över en 
tioårsperiod kan konstateras att nyproduktionen inte följt något tydligt mönster men att 
produktionen tydligt ökat sedan 2016 samt att andelen mindre lägenheter ökat något 
under samma tid. (SCB) 

Nyproduktion för dyr för många  
Den relativt höga ny- och ombyggnadstakten ger en positiv förstärkning till 
bostadsmarknaden men nybyggnationen för också med sig problematiska konsekvenser. 
Sverige har EU:s högsta priser för att bygga bostäder och har toppat listan sedan 2010. De 
fyra åren dessförinnan låg Sverige tvåa och Danmark etta. Priset för att bygga bostäder är 
i snitt 9 procent högre i Sverige än i Finland och 23 procent högre än Holland. Ännu 
större skillnader är det i jämförelse med Belgien och Storbritannien, där Sverige har 43 
respektive 52 procent högre kostnader. Konsekvensen blir att de bostäder som byggs är 
för dyra för stora delar av befolkningen och de bostadssociala problemen lämnas olösta. 
Konsekvenserna blir ökad bostadsbrist som leder till ökad trångboddhet och i värsta fall 
hemlöshet. Det räcker därför inte att enbart bygga bostäder utan det krävs även en 
rörlighet på marknaden som ger ekonomiskt svaga grupper tillträde till bostäder med en 
kostnad i nivå med deras betalningsförmåga. (Eurostat) 

Osäkerheten på bostadsmarknaden har synliggjort brister i finansieringsmodellen vid 
nyproduktion av bostadsrätter. Problemet är framför allt att en mycket stor del av risken 
läggs på hushållen samtidigt som riskerna för branschen och framför allt för bankerna 
minskat. Även kommunerna behöver se över rutiner och arbetssätt och hur man arbetar 
med bostadsförsörjning där bostadsbyggandet är en viktig hörnsten. I arbetet med 
bostadsförsörjningen krävs att kunskapen finns om vilken typ av bostäder som behöver 
tillkomma på lokal nivå. Exempelvis behöver förändrade familjekonstellationer, ett 
förändrat arbets- och pendlingsmönster och efterfrågan på kollektiva bostadslösningar 
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beaktas. I slutbetänkandet av utredningen om kommunal planering för bostäder; SOU 
2018:35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunerna har olika 
ambitioner och arbetssätt inom det kommunala bostadsförsörjningsansvaret men att ingen 
kommun på ett strukturerat sätt identifierar bostadsbristen i respektive kommun. Vilka 
grupper som lyfts fram som svaga på marknaden varierar och oavsett om kommunen har 
omfattande kunskap om invånarna och deras bostadsbehov saknas bedömningar av hur 
dessa behov förhåller sig till utbudet på bostadsmarknaden. Det förblir därför oklart vilka 
och hur omfattande insatser som skulle behövas för att tillgodose hushållens 
bostadsbehov. SOU:n menar även att kommunerna inte ser det samlade otillfredsställda 
bostadsbehovet, vilket enligt utredaren bland annat handlar om att det inte har 
efterfrågats, kommunerna saknar metodstöd och statistik, samt att det saknas kriterier för 
hur bostadsbehovet ska bedömas. Ett välplanerat byggande över tid behöver vara varierat 
till pris, storlek och upplåtelseform för att inte på följdeffekter för den sociala 
sammanhållningen, tryggheten och tilliten till den svenska modellen. Konsekvenserna 
kan också bli stora för näringslivet som väljer att flytta till platser där det finns både 
personal och bostäder.  

Också Regeringen har ett ansvar i att utforma en bostadspolitik som gör det möjligt för 
alla att ha någonstans att bo genom goda förutsättningar för ett jämnt byggande.  

 

Foto: Unni Karlsson, Länsstyrelsen Gotlands län 
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Befolkningsförändring och nybyggnation av bostäder 
Under de senaste tio åren har 1817 nya bostäder färdigställts i länet, i snitt blir det drygt 
182 lägenheter per år. Under denna period har befolkningen ökat med 2 465 invånare, 
cirka 246 invånare per år. För att bedöma behov av nya bostäder kan en uppskattning 
göras utifrån antagandet att för varje två personer som befolkningen ökar behöver det 
byggas en ny bostad, vilket alltså har inte har uppnåtts i länet under 10-årsperioden (1,4).  

Med ett kortare perspektiv, den senaste 5-årsperioden, har länets befolkning ökat med 2 
431 personer och 1 184 bostäder har färdigställts i länet. Det innebär att under den kortare 
perioden har antagandet uppfyllts (2,9). (SCB)  

Bostadsbristen brukar dock förklaras av att nyproduktionen av bostäder varit låg sedan 
90-talet varför det finns ett uppbyggt underskott av bostäder i landet som inte har 
förändrats. Det har således också rått relativt enighet i synen att vi har en bostadsbrist i 
Sverige och på Gotland. I ljuset av nuvarande bostadsmarknadsläge finns dock skäl att 
nyansera denna bild och istället för bostadsbrist beakta perspektivet bostadsojämlikhet.  

Begreppet bostadsojämlikhet, eller housing inequality på engelska, har sedan slutet av 
nittiotalet använts för att beskriva bostadssituationen i utvecklingsländer, men bör även 
diskuteras ur västerländska kontexter som ett resultat av den politik som förts och de 
svängar på bostadsmarknaden som vi sett de senaste åren. Generellt kan den gotländska 
bostadsmarknaden beskrivas på två olika sätt. Den erbjuder å ena sidan attraktiva 
boenden av hög kvalité i områden som förenklat går att benämna attraktiva och där 
individer och familjer med bättre ekonomiska förutsättningar kan hitta bostad enligt sina 
preferenser. Å andra sidan en verklighet där individer och familjer återkommande 
behöver flytta mellan tillfälliga bostäder. Vi kan också se begreppet strukturell 
hemlöshet, att någon helt enkelt inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den 
vanliga bostadsmarknaden under en längre tid, i allt större utsträckning.  
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Det finns tendenser som visar att det sker en successiv undanträngning inom särskilt 
attraktiva områden i länet där kapitalstarka samhällsgrupper tar över och permanent 
bebyggelse omvandlas till fritidshus. Detta är ett stort och ständigt ökande problem som 
på sikt kan leda till gentrifiering och en socioekonomisk segregation. Konsekvenserna 
kan också bli stora för näringslivet och den lokala kompetensförsörjningen såväl som den 
kommunala servicen.  

 

 

Foton: Unni Karlsson, Länsstyrelsen Gotlands län 
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Förväntad påbörjad nyproduktion och ombyggnad 
I bostadsmarknadsenkäten efterfrågas kommunens bedömning kring antalet bostäder som 
de tror kan påbörjas1 i flerbostadshus respektive småhus genom nybyggnation eller 
ändring av byggnad under år 2020 och år 2021. 

Region Gotlands bedömning är att 700 i flerbostadshus och 121 småhus kommer påbörjas 
under åren 2020 och 2021. Till detta bedömer kommunen att ytterligare 231 bostäder 
genom byggnation av studentbostäder och bostäder för personer med 
funktionsnedsättning. Sammanlagt innebär det en förväntad påbörjad ny- och 
ombyggnation om 1 052 bostäder. (BME 2020) 

Viktigt att beakta i sammanhanget är att kommunen besvarade årets 
bostadsmarknadsenkät innan pandemiutbrottet av covid-19 vilket gör beräkningarna 
högst osäkra.  

Förväntat antal 
påbörjade bostäder 

2020 2021 

Upplåtelseform   

Bostadsrätter i 
flerbostadshus 

130 150 

Hyresrätter i flerbostadshus 160 260 

Småhus i eget ägande 43 78 

Särskilt boende för äldre 106 0 

Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning 

5 0 

Studentbostäder 0 120 

 

Länsstyrelsens uppfattning är att kommunens svar tendera ligga mer i linje med de egna 
målen för bostadstillskott än att de utgör en bedömning av hur många bostäder som 
faktiskt kan påbörjas. I 2019 års BME gjorde Region Gotland exempelvis uppskattningen 
att det skulle påbörjas totalt 1 069 nya bostäder i länet under 2019. I jämförelse med det 

 

1 Enligt SCB kan ett byggnadsprojekt definieras som påbörjat när de egentliga byggnadsarbetena påbörjas. 
Vid nybyggnation avses här grundläggningsarbetena och för ändring av byggnad när rivnings- eller 
röjningsarbetena påbörjas.  
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faktiska byggandet visar sig skattning vara cirka 379 procent över det reella värdet för 
året enligt SCBs statistik. Sådana skillnader är något som synts i flera 
bostadsmarknadsanalyser i flera län över längre tid och i länet särskilt under de senaste 
åren, vilket också visar hur svårt det är för kommunerna att uppskatta antalet påbörjade 
bostäder. Huruvida detta är ett resultat av kommunernas överskattning av möjligheter att 
starta byggnationer, en underskattning i problematik som kan fördröja byggstarter eller en 
kombination av båda går dock inte att säga.  

Flera faktorer kan påverka planerad nybyggnation och ändring av byggnad (ombyggnad), 
och förutsättningarna kan förändras mellan planeringen av projektet och byggstarten. 
Under 2019 kan särskilt uppmärksammas två ärenden som påvisar hur förutsättningar kan 
förändras både positivt och negativt. Negativt på så sätt att en bostadsutvecklare på mark 
som enligt markanvisningstävling och avtal var avsett för hyresrätter istället byggt 
bostadsrätter trots att avsteg varit förenat med vite om 10,4 miljoner kronor. Positivt på så 
sätt att allmännyttan tagit över ett nybyggnadsprojekt vilket ändå talar för en stabilisering 
av hyresrättsbyggandet på en lägre nivå. 

Hinder för ökat bostadsbyggande 
I bostadsmarknadsenkäten ombeds kommunerna utifrån förutbestämda alternativ välja 
faktorer som enligt deras bedömning begränsar bostadsbyggandet i kommunen.  

Enligt Region Gotlands bedömning är det framförallt brist på detaljplanelagd mark i 
attraktiva lägen som utgör ett hinder för bostadsbyggandet i länet. Till detta kopplar 
Region Gotland brist på resurser inom den egna verksamheten. Region Gotland nämner 
även oklarheter i regelverket kring buller som ett hinder för bostadsbyggandet. (BME 
2020) 
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En väl fungerande bostadsmarknad kännetecknas av att det snabbt går att hitta en bostad 
oavsett vilka ekonomiska förutsättningar som bostadskonsumenten har. Det handlar även 
om att det skall finnas ett varierat utbud av olika upplåtelseformer. De olika 
upplåtelseformerna har också särskilda egenskaper som kompletterar varandra på en 
välfungerande bostadsmarknad. Motsatsen – en dåligt fungerande bostadsmarknad - 
kännetecknas av bostadsbrist: dels faktisk brist på bostäder och dels brist på rätt sorts 
bostäder. Detta gör att olika samhällsgrupper får svårt att hitta en lämplig bostad och 
andra helt utesluts från den ordinarie bostadsmarknaden. 

I bostadsmarknadsenkäten får kommunerna svara på frågor kring boendevillkoren för 
olika grupper. Det gäller frågor om bostäder för ungdomar, studenter, nyanlända och 
personer som inte har blivit godkända som hyresgäster på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Det gäller också bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Olika ålderskategorier och målgrupper har olika behov och 
efterfrågan av bostäder, av olika hustyper, uppehållsformer och storlekar, vilket ställer 
krav på ett brett utbud av boendetyper på bostadsmarknaden i länet. 

 

Foto: Fredrik Schlyter/Johnér Bildbyrå 



 38 

 

Ungdomar  
Region Gotland gör, likt tidigare år, bedömningen att det råder brist på bostäder för 
ungdomar i länet. Underskottet uppges bero på att det generellt finns få lediga lägenheter 
och framförallt få små lediga lägenheter. Ett annat skäl som uppges är att de lediga 
bostäder som finns är för dyra att köpa eller hyra eller att lediga bostäder ligger i områden 
som är mindre attraktiva för ungdomar. (BME 2020) 

Ungdomsbostäder innebär ofta mindre lägenheter med en lägre månadskostnad, vilka 
helst ska ligga centralt. Det allmännyttiga bolaget AB GotlandsHem har ett antal 
särskilda ungdomsbostäder i kommunen, det vill säga bostäder som hyrs ut till personer 
under en viss ålder.  

Bristen på hyresrätter, särskilt de med lägre hyror, gör att fler hänvisas till bostäder som 
kräver en kapitalinsats. Unga har dock ofta litet eller inget sparat kapital, låga inkomster 
och i högre utsträckning osäkra anställningsformer vilket medför att etablering på 
bostadsmarknaden är omöjligt för många. Allt fler unga tvingas därför söka sig till 
andrahandsmarknaden, ofta med korta och osäkra kontrakt till förmån för den lukrativa 
sommaruthyrningen till turister. Den säsongsbaserade hyresmarknaden med begränsade 
kontrakt är en källa till otrygghet och riskerar påverka dem som önskar flytta till eller bo 
kvar för att påbörja arbetslivet i länet negativt.  

Många unga tvingas även bo kvar hemma hos sina föräldrar. Hyresgästföreningens 
rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2019 visar att 27 procent av Sveriges unga vuxna i 
åldrarna 20-27 år bor hemma hos sina föräldrar. Det är den högst uppmätta andelen sedan 
den första undersökningen gjordes 1997. På Gotland bor 5 procent av de som fyllt 25 
fortfarande hemma hos sina föräldrar vilket är den högsta nivån i landet. 

Utestängningen och det utsatta läget på bostadsmarknaden påverkar såväl ungas 
förutsättningar att påbörja vuxenlivet genom utbildning, jobb och att bilda familj. Bristen 
på bostäder för unga vuxna är därför inte bara ett bostadspolitiskt bekymmer, utan får 
konsekvenser för både arbetsmarknaden och samhället i stort.  

Gotland är också den plats i landet som flest unga flyttar ifrån. Särskilt unga gotländska 
kvinnor är den grupp i Sverige som i störst utsträckning flyttar till en annan region, 22 
procent av gotländskorna mellan 20 och 24 år flyttade från länet under 2019. (SVT1, 
SCB) Viss utflyttning är naturligt och beror ofta på att unga vill utbilda sig eller arbeta på 
annan ort men för kommunerna kan utflyttningen bli problematisk då forskning vid bland 
annat Internationella handelshögskolan i Jönköping visar att bara drygt hälften i 
genomsnitt flyttar hem igen.  

 

 

1 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/de-unga-lamnar-gotland  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/de-unga-lamnar-gotland


 39 

 

Studenter  
Region Gotland gör bedömningen att det råder obalans på bostadsmarknaden för 
studenter. Liksom för ungdomar bedöms skälen till underskottet vara att det generellt 
finns få lediga lägenheter och framförallt att det finns för få bostäder som är särskilt 
avsedda för studenter. Ett annat skäl som uppges är att de lediga bostäder som finns är för 
dyra att köpa eller hyra eller att lediga bostäder ligger i områden som är mindre attraktiva 
för studenter. (BME 2020) 

Studentlägenheter är generellt mindre lägenheter med lägre hyreskostnader i universitets- 
eller högskolenära läge. Såväl allmännyttan som privata aktörer i länet har särskilda 
studentlägenheter i sitt bestånd. I allmännyttan krävs heltidsstudier samt att minst 15 
högskolepoäng per termin klaras vid Uppsala universitet men utbudet är varierat och är 
både möblerat och omöblerat. Bland de privata aktörerna varierar utbudet men 
gemensamt är att majoriteten av studentbostäderna har en begränsad hyrestid om 9–10 
månader. De korta kontrakten, ofta till förmån för den lukrativa sommaruthyrningen till 
turister, är en källa till otrygghet och påverkar de studenter som önskar bo kvar för att 
sommarjobba inom länet negativt. Läget ger även konsekvenser för såväl näringslivet 
som offentlig service genom bland annat svårigheter vid rekrytering och ett minskat 
serviceunderlag.  

Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets 
studentstäder inför höstens terminsstart utifrån SFS kriterier för ett tryggt boende samt 
tiden det tar för studenter att få ett boende. Inför höstterminen 2019 gick Gotland från att 
vara en gulmarkerad studieort med begränsade problem för studenter att hitta en bostad, 
till att bli rödlistad med innebörden att studieorten inte kan erbjuda studenter ett boende 
under höstterminen. (SFS Bostadsrapport 2019 – Bostadssituationen för landets 
studenter) 

Region Gotland anger att det pågår insatser som syftar till att underlätta för såväl 
studenter som ungdomar att skaffa egen bostad. Exempelvis anser Region Gotland att en 
generell satsning på bostadsbyggande även kan gynna dessa grupper. (BME 2020) Redan 
2018 ingick Region Gotland en avsiktsförklaring med Svenska Studenthus om att 
utveckla cirka 150 studentbostäder i Visby2. Byggnationen är dock fortfarande på 
planeringsstadiet och situationen har i praktiken inte börjat förändras.  

 

 

 

 

2 RS § 278, 2018-10-25 
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Nyanlända 
Enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare är en kommun 
skyldig att efter anvisning ta emot personer som är nyanlända för bosättning. 
Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättning i en 
kommun under det kommande året och fördelning på länsnivå (länstal) fastställs av 
regeringen. Hur många personer som varje län ska ta emot per år beslutas med hänsyn till 
kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna 
mottagandet av personer som är nyanlända och barn som är ensamkommande samt 
omfattning av asylsökande som vistas i kommunen. Lagstiftning syftar till att uppnå ett 
jämlikt mottagande i landet. Lagstiftningens intentioner om bosättning är att kommunen i 
så stor utsträckning som möjligt ska erbjuda permanenta bostäder till nyanlända som 
omfattas av anvisningen. Samtidigt är det inte reglerat i bosättningslagen vilken typ av 
boende som avses eftersom flexibilitet bedöms vara nödvändig. Många kommuner kan 
sannolikt inte enbart erbjuda permanenta boenden i hyresrätt utan behöver använda sig av 
olika slags bostadslösningar med varierande kvalité och tidsperspektiv. Modulbostäder, 
bostadsrätter och bostäder från privatpersoner som hyrs ut i andra hand kan vara 
lösningar under några års tid. Det är dock viktigt att personer som är nyanlända därefter 
kan komma vidare till en annan permanent bostad. Det innebär att kommunerna behöver 
arbeta både för att lösa bostadssituationen här och nu, samtidigt som en mer långsiktig 
planering krävs för att möta behov över tid.  

Region Gotland har sedan lagens införande uppfyllt lagkrav för mottagande och därmed 
tagit emot och ordnat bostad för de personer som har anvisats till Gotland. Detta har 
möjliggjorts genom en nära samverkan med det allmännyttiga bostadsbolaget AB 
GotlandsHem och privata bostadsföretag samt ombyggnad av kommunala fastigheter 
m.m. (BME 2017-2020) Länsstyrelsen på Gotland har även beviljat statliga 
utvecklingsmedel till Region Gotland för flera projekt med syfte att underlätta bosättning 
samt väsentligt öka beredskap och mottagningskapacitet. 

Andelen utlandsfödda på Gotland har sedan 2015 ökat från 5,7 % till 7,8 % men i 
sammanhanget kan nämnas att Gotlands som kommun placerar sig på 282:e plats av 
landets 290 kommuner. Av de utlandsfödda är en huvuddel i så kallad arbetsför ålder 20-
64 år. (Migrationsverket, 2020, SCB) Gotland som region har en stor demografisk 
utmaning med en åldrande befolkning och tapp av invånare i arbetsför ålder varför länet 
är i behov av att fortsatt få in fler invånare snabbt kan komma in i arbete.  
(Migrationsverket, 2020)  

Nyanländ 
Som nyanländ kommunmottagen räknas de utländska medborgare som beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, med synnerligen 
ömmande omständigheter eller som anhöriga och har bosatt sig och folkbokförts i en 
kommun. (Migrationsverket 2020) 
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Brist på bostäder för personer som är nyanlända 
Region Gotland anger att det råder brist på bostäder för nyanlända på Gotland och 
härleder orsaken i huvudsak till den övergripande bristen på bostäder samt bristen på 
bostäder med en rimlig hyresnivå. Region Gotland har sedan tidigare år även identifierat 
en generell problematik kring de privata bostadsbolagens ofta höga krav på inkomst eller 
anställning för att godkänna nya hyresgäster. Region Gotland anger också att den samlade 
situationen på bostadsmarknaden för personer som är nyanlända snabbt förändras 
beroende på antalet anvisningar. Kommunen anger att man har en ”bostadsbank” för 
tillgängliga bostäder men inga garantier för att bostäderna går att matcha med de 
bostadssökande. (BME 2019-2020)  

Kommunen använder sig ofta av andrahandskontrakt genom det allmännyttiga 
bostadsbolaget i ett första skede men som efter ett år övergår i tillsvidarekontrakt. Liksom 
tidigare år har en majoritet av de personer som anvisats till Gotland fått permanenta 
bostäder med tillsvidarekontrakt. Ett fåtal personer har i väntan på permanent boende fått 
ett övergångsboende. Bostäder med acceptabel standard erbjuds över hela Gotland. (BME 
2020)   

Självbosatta nyanlända 
Utöver de personer som får en anvisning och därmed hjälp med en bostad genom 
bosättningslagen väljer många att bosätta sig på egen hand, så kallade självbosatta. En 
nyanländ, som efter beviljat uppehållstillstånd antingen bosätts eller självbosätter sig i en 
kommun, kallas för kommunmottagen. Utöver de nyanlända personer som anvisas till en 
kommun eller som på egen hand bosätter sig i en kommun tillkommer även 
anhöriginvandrare, det vill säga familjemedlemmar eller nära släktingar till personer som 
tidigare varit asylsökande, men som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. 

Bostadsmarknadsenkäten visar på en obalans på bostadsmarknaden för självbosatta 
nyanlända genom ett överskott av bostäder under vinterperioden men kraftigt underskott 
under sommaren. Detta knyter an till länets generella bostadsmarknadsproblematik där 
korta och osäkra kontrakt till förmån för den lukrativa sommaruthyrningen till turister är 
vanligt förekommande. Den säsongsbaserade hyresmarknaden med begränsade kontrakt 
är en källa till otrygghet och påverkar såväl den enskildes som kommunens möjlighet att 
hitta långsiktiga boendelösningar. Av bostadsmarknadsenkäten framgår att kommunen 
inte arbetar aktivt med bostadsförsörjningen för nyanlända som själva bosatt sig i 
kommunen. (BME 2020) 

Helhetsgrepp om bostadsförsörjningen  
Kommuner behöver i sin långsiktiga planering för bostadsförsörjningen ta hänsyn till hela 
gruppen nyanlända, det vill säga både anvisade, självbosatta och ensamkommande barn. 
När mottagandet successivt minskar kan det ge nya möjligheter till långsiktighet i arbetet. 
Kommunernas bostadsförsörjningsansvar handlar om att alla människor ska ges 
förutsättningar att leva i goda bostäder. Det är kommunernas ansvar att planera för detta i 
enlighet med riktlinjer för bostadsförsörjningen. 



 42 

 

Äldre 
Gotland län har en hög andel äldre och under den kommande tioårsperioden kommer 
gruppen 65 år och äldre att öka både i antal och i andel av befolkningen. (SCB) Äldre är 
en grupp som i större utsträckning har behov av anpassade bostäder och där exempelvis 
bostadens utformning kan påverka den enskildes livskvalitet samtidigt som det kan 
medför stora samhällskostnader.  

Många äldre som är vid god hälsa önskar bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt 
varför kvarboendeprincipen, som grundar sig på att den enskilde ska få resurser, till 
exempel hemtjänst, för att kunna bo kvar så länge som möjligt har varit den officiella 
inriktningen. Utvecklingen har under lång tid därför gått mot att allt färre bor i särskilda 
boendeformer samtidigt som det idag saknas bostäder och boendemiljöer som är väl 
anpassade till den äldre människans behov.  

För de som vill flytta finns ofta hinder. Boendekostnaderna kan exempelvis bli högre i ett 
nytt boende, det kan vara långa kötider till ordinarie hyresbostäder eller ställas särskilda 
krav för att ställa sig i kö till seniorboenden. Det är också en begränsad andel av de äldre 
som har möjlighet att ta lån för att köpa en bostadsrätt eller klarar inkomstkraven för en 
hyresrätt då många av de äldre som skulle behöva ett boende med större tillgänglighet har 
låga inkomster.  

Ett mått för att mäta detta är att se på andelen äldre som får garantipension. 
Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen för den som haft liten eller 
ingen arbetsinkomst under livet.  I länet hade 3 593 kvinnor och 1 463 män 
garantipension 2019. Detta motsvarar 33 procent av samtliga invånare över 65 års ålder. 
Som mest kan garantipensionen bli 8 597 kronor för ensamstående och 7 690 kronor i 
månaden för gifta. Dessutom skiljer sig kvinnors totala pension i jämförelse med 
männens, kvinnors pension motsvarar i genomsnitt 76 procent av en mans (2018).  
(Pensionsmyndigheten, 2020) Många äldre, särskilt kvinnor, har med andra ord en så låg 
inkomst att en flytt till en nyproducerad lägenhet inte framstår som ett realistiskt 
alternativ.  

 

 

Begreppet garantipension 
Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som 
haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.  

Garantipensionen baseras främst på hur stor individens inkomstpension är och hur 
länge individen bott i Sverige, men även på civilstånd. 
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För att göra det möjligt för pensionärer med låg inkomst att efterfråga en lämpligare 
bostad finns därför statliga stöd i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Rätten 
till bostadstillägg har tidigare beräknas utifrån en förbestämd högsta godtagbar 
bostadskostnad och äldreförsörjningsstödet i förhållande till skälig levnadsnivå. Från och 
med 2018 höjdes kostnadstaken med ambitionen att höjningen skulle göra det möjligt för 
äldre med låg inkomst att flytta till en lämpligare bostad, vilket i många fall rör sig om 
ensamstående kvinnor med låg pension.  

Vid prövning av rätten till bostadstillägg beräknades att 5 600 kronor är den högsta 
godtagbara bostadskostnaden för bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet beräknades 
istället i förhållande till skälig levnadsnivå vilket beräknas till 5 758 kronor per månad 
(2019) för ensamstående och 4 691 kronor per månad (2019) för gifta, samboende eller 
registrerade partners. (Pensionsmyndigheten, 2019) 

Samtidigt låg 2018 den genomsnittliga månadshyran (årshyra/12) per lägenhet i 
nybyggda hus (hyresrätt) i länets kommungrupp1 på 7 665 kronor och medelpriset för en 
bostadsrätt låg 2018 på 1 872 000 kronor. (SCB) Detta medför att även med 
bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd saknar många äldre ekonomiska förutsättningar 
att flytta till en nyproducerad lägenhet som bättre uppfyller den äldres behov. 

Från årsskiftet 2020 höjdes grundskydden i form av bostadstillägg och 
äldreförsörjningsstöd. Förändringarna inkluderar bland annat höjt bostadstillägg, höjt tak 
för bostadskostnad och förändrad beräkning av inkomster. Förändringarnas effekter 
kvarstår att analysera.  

Obalans på bostadsmarknaden för bostäder för äldre 
Region Gotland anger, liksom föregående år, att utbudet av särskilt boende för äldre i 
dagsläget är i obalans. Region Gotland konstaterar att den demografiska utvecklingen 
medför ett ökat behov av särskilda boenden för äldre varför behovet inom två beräknas 
vara täckt men att behoven inom fem år kommer öka vilket innebär att utbudet inte är 
tillräckligt. (BME 2020)  

Planläggningen för de närmsta åren baseras på de behov som identifierats i den 
kommunala strategiska planen ”Plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland 
2017 – 2026”2 (BME 2018, 2019). Den strategiska planen antogs under 2017 vilket 
innebär att Region Gotland tagit ett långsiktigt helhetsgrepp om bostadsförsörjningen för 
länets äldre. Utifrån kommunens prognos behöver utöver planerat påbörjade bostäder 
under 2020 och 2021 ytterligare cirka 140 platser tillkomma fram till 2028.  

 

 

 

1 Kommuner med < 75 000 invånare exkl. storstadsområden 

2 https://gotland.se/91955 
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Enligt bostadsmarknadsenkäten finns utöver särskilt boende för äldre också 
seniorbostäder och bostäder för medelålders och äldre som inte förutsätter biståndsbeslut 
enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen i länet. Region Gotland anger att intresset för sådana 
boendeformer är omfattande.  

Stöd till äldrebostäder 
Sedan 2017 har det funnits ett stöd för att stimulera ombyggnation och nybyggnation av 
bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden. Stödet har riktats mot ny- eller 
ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie 
bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller 
bostadsrättshus. Intresset för stödet har varit litet i länet med endast ett eller ett fåtal 
ansökningar per år.  

  Foto: MostPhotos 

Boendeformer 
Seniorbostäder - Vanliga bostäder som riktar sig till medelålders och äldre, ofta 55+. 

Trygghetsbostäder - Bostäder med gemensamhetsutrymmen där vårdpersonal finns 
tillgänglig vissa tider. Trygghetsbostäder är vanligtvis till för dem som är 70+.  

Särskilt boende - Boende med service och omvårdnad för äldre. Det krävs 
biståndsprövning och beslut från kommunen för att få bo i särskilt boende.  

Biståndsbedömt trygghetsboende - Behovsprövad boendeform för äldre människor 
som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina egna hem men som inte har behov 
av vård dygnet runt. 
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Särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning 
Kommunerna har ett ansvar att tillhandahålla bostäder med särskild service till personer 
med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS, 1993:387) och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). Syftet med lagstiftningen är 
att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så gott och självständigt 
liv som möjligt vilket, förutom boende, inkluderar möjlighet att arbeta, studera eller ha 
någon annan meningsfull sysselsättning. Kommunen har genom lagstiftningen en 
skyldighet att ta hänsyn till individuella behov, som kan variera genom hela livet, vilket 
ställer krav på variation inom såväl boendealternativ som sysselsättning.  

Det finns stora skillnader mellan länen hur många som får minst en LSS insats även då 
hänsyn tagits till befolkningen. Gotland har som län flest insatser med 94 per 10 000 
invånare. Detta kan jämföras med Stockholm som har lägst andel, 61 personer per 10 000 
invånare (2019).  

Den största skillnaden mellan länen är för dem i åldern 23–64 år där 130 personer per 10 
000 invånare på Gotland hade en insats enligt LSS medan motsvarande värde var 64 
personer per 10 000 i Stockholms län (2019). (Socialstyrelsen, 2020) 

Den ekonomiska situationen och självständigheten för personer med 
funktionsnedsättning, oavsett könstillhörighet, är generellt sämre jämfört med den övriga 
befolkningen. Exempelvis har färre ett förvärvsarbete jämfört med övrig befolkning, 58 
procent i åldersgruppen 16-64 år jämfört med 76 procent av övriga befolkningen i samma 
åldersgrupp. (SCB) Underlag från Myndigheten för delaktighet, MFD, visar också på 
snabbt ökade skillnader i ekonomisk standard mellan vissa grupper av personer med 
funktionsnedsättning och den övriga befolkningen. Framförallt handlar det om personer 
med funktionsnedsättning som på grund av olika hinder utestängs helt, eller delvis, från 
arbetsmarknaden. Underlag visar även på skillnader mellan flickor och pojkar samt 
mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning, där flickor och kvinnor har sämre 
förutsättningar till delaktighet än vad pojkar och män har. (Myndigheten för delaktighet, 
Jämställdhetsmyndigheten 2019) 

MFD och Jämställdhetsmyndigheten fick i december 2017 i uppdrag av regeringen att 
kartlägga utmaningar för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk 
jämställdhet, när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Uppdragets redovisning 
visar att det finns skillnader i inkomsternas storlek när kvinnor med funktionsnedsättning 
jämförs dels med män med funktionsnedsättning, dels med kvinnor och män i den övriga 
befolkningen. Av kvinnor med funktionsnedsättning över 30 år befinner sig 20 procent i 
den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, jämfört 
med 16 procent av män med funktionsnedsättning. Skillnaderna är betydande, oavsett 
kön, när personer med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen jämförs. Detta 
innebär att kvinnor med funktionsnedsättning generellt är en överrepresenterad grupp 
under den relativa fattigdomsgränsen och således en grupp med särskilt begränsade 
möjligheter att hitta ett boende utan stöd från samhället. (Myndigheten för delaktighet, 
Jämställdhetsmyndigheten 2019) 



 

Region Gotland gör bedömningen att det råder obalans på bostadsmarknaden för 
särskilda boendeformer i form av gruppbostäder. Behovet bedöms dock vara täckt inom 
den närmsta 2-årsperioden för att sedan återgå till obalans för den närmsta 5-årsperioden. 
Med anledning av detta anger Region Gotland att ytterligare platser planeras för att täcka 
behovet fram till 2028. Bedömningen för övriga särskilda boendeformer - servicebostäder 
och annan särskilt anpassad bostad - är att det råder balans på bostadsmarknaden. (BME 
2020) 

Brist på bostäder för funktionsnedsatta riskerar ge negativa konsekvenser för de enskilda 
individerna och deras anhöriga. Ett generellt exempel är att bristen frammanar byggnation 
av större enheter än tidigare vilket medför svårigheter att integrera boenden i 
bostadsområden vilket riskerar medföra en upplevd institutionell boendemiljö, något som 
strider mot Socialstyrelsens föreskrifter. En annan följd är försämrad hälsa. Fler personer 
med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig jämfört med övrig befolkning. Det 
finns också skillnader mellan könen då det är en lägre andel kvinnor med 
funktionsnedsättning som skattar sin hälsa som bra i jämförelse med män med 
funktionsnedsättning. (Folkhälsomyndigheten, 2020) 

 
 
 
 
 

Foto: Mostphotos 

Olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning 
Det finns olika former av anpassat boende för personer med funktionsnedsättning där 
bostad med särskild service är en insats enligt LSS (1993:387).  

Gruppbostad är lägenheter som ligger tillsammans med gemensamma utrymmen. 
Fast personal finns tillgänglig dygnet runt och hjälper till med det de boende behöver, 
till exempel att duscha, handla mat, städa och följa med på fritidsaktiviteter. 

Servicebostad är lägenheter som ligger i anslutning till varandra och har tillgång till 
gemensam service och en fast personalgrupp. De boende kan få hjälp och stöd av 
personal utifrån individuella behov. 

Annan särskilt anpassad bostad är en egen lägenhet som är anpassad efter den 
boendes behov. Tillgänglig hjälp kan exempelvis vara hemtjänst, ledsagare eller 
personlig assistans. 
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Hemlöshet 
Kommunerna har det lagstadgade ansvaret för planering och genomförande av 
bostadsförsörjning med målsättning att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva 
i ändamålsenliga bostäder. Tillgången till bostad är en mänsklig rättighet och 
Konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter anger även att hemlöshet 
ska motverkas som en fråga av högsta prioritet. Utvecklingen med en ökad bostadsbrist 
gör dock att allt fler har svårt att komma in på bostadsmarknaden.  

Män är något överrepresenterade bland de personer som lever i hemlöshet, 62 procent, 
men antalet kvinnor ökar. Drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet är föräldrar till 
barn under 18 år och något fler kvinnor än män är föräldrar. Den vanligaste faktorn som 
bidragit till dessa föräldrars hemlöshet var att de inte godkänts på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Drygt hälften av personerna är födda i Sverige men drygt hälften av 
de utlandsfödda har levt i Sverige i minst fem år. Mer än hälften av personerna har varit i 
hemlöshet i minst ett år och en av tio har varit hemlös i mer än 10 år. Försörjningsstöd är 
den enskilt vanligaste inkomstkällan för personer i hemlöshet men cirka en av tio har lön 
från regelbundet eller tillfälligt arbete. För nästan var femte person uppgavs en 
bidragande faktor till deras hemlöshetssituation var att de blivit avhysta från sin bostad 
och mer än var femte person uppgavs inte ha några andra behov som föranleder stöd, 
insatser eller behandling, utöver boendet.  

Personer som befinner sig i hemlöshet är en heterogen grupp som består av personer i 
olika situationer av hemlöshet, kvinnor såväl som män, både personer som bor i landet 
och EU/EES-medborgare som vistas här tillfälligt, unga vuxna och föräldrar, personer 
som har ekonomiskt bistånd och personer som inte har behov av något annat än en 
bostad. Det finns också personer med missbruk, personer med psykisk ohälsa och 
personer som inte vet var de ska sova kommande natt. Det som är gemensamt för dem är 
att de befinner sig i mer eller mindre osäkra boendesituationer och har svårt att komma in 
på den ordinarie bostadsmarknaden.  

Orsaken till att ett hushåll har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden och 
inte kan få ett förstahandskontrakt på en bostad kan vara låga inkomster, brist på 
referenser, avsaknad av tillsvidareanställning, betalningsanmärkningar, hyresskulder, 
missbruksproblem eller tidigare störningar. Eftersom en del hyresvärdar inte godkänner 
försörjningsstöd som inkomst utestängs många personer från den ordinarie 
bostadsmarknaden, något som visar på att förankringen på arbetsmarknaden är av central 
betydelse.  
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Kommunens arbete för att motverka hemlöshet 
I bostadsmarknadsenkäten svarar Region Gotland på hur kommunen arbetar med 
personer som inte blir godkända som hyresgäster på ordinarie bostadsmarknad. 
Kommunen svarar även på hur man arbetar för att motverka eller avhjälpa hemlöshet.  

Region Gotland anger att man hyr ut lägenheter med tillsyn och särskilda villkor eller 
regler i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Totalt anger kommunen att man har 78 andrahandslägenheter med 
särskilda villkor den 1 januari 2020 och att samtliga är hyresrätter i det ordinarie 
bostadsbeståndet. Det långsiktiga målet är att samtliga hyreskontrakt skall övertas av 
hyresgästen för att bo kvar utan särskilda villkor eller regler. Kommunen anger att man 
direktäger1 ett antal bostäder som tillkommit främst genom ombyggnad av lokaler där 
kommunal verksamhet tidigare har bedrivits. Region Gotland anger även att man arbetar 
med hyresgarantier för att motverka eller avhjälpa hemlöshet. (BME 2020) 

Avhysningar/vräkningar i länet 
Kommunernas vräkningsförebyggande arbete är en viktig del för att motverka hemlöshet 
då personer som blir vräkta ofta har mycket svårt att komma tillbaka på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Den största orsaken till vräkning beror på utebliven hyra varför de 
som löper störst risk att vräkas är personer med små inkomster, begränsat socialt nätverk 
och som lever i social utsatthet.  

Enligt Kronofogdens statistik gjordes under år 2019 totalt 20 registrerade ansökningar om 
avhysning i länet. Detta visar fortsatt på en positiv trend där antalet avhysningar de 
senaste fyra åren minskat från 30 stycken. Antalet vräkningar gick under 2019 upp, 13 
vräkningar jämfört med 5 vräkningar under 2018. Detta visar dock mer på att 2018 stod 
för ett trendbrott då 11 vräkningar genomfördes under både 2015 och 2016 och 10 
stycken under 2017. Enligt Kronofogdens statistik berördes ett barn av verkställda 
avhysningar i länet år 2019. (Kronofogden, 2020) 

 

1 Med "direktägda bostäder" avses i BME bostäder som inte ägs av kommunen via något allmännyttigt 
kommunalt bostadsbolag utan som kommunen förvärvat direkt (med användande av det kommunala 
organisationsnumret).   

Hemlöshet är ett samlingsbegrepp för ett antal situationer som personer kan befinna 
sig i kort eller lång tid. Socialstyrelsen har definierat fyra situationer som Boverket 
utgår ifrån i bostadsmarknadsenkäten:  

• Akut hemlöshet, exempel härbärge och kvinnojour  

• Boende på institutioner och i kategoriboenden  

• Långsiktig boendelösning, exempelvis att hyra i andra hand av socialtjänsten.  

• Eget ordnat kortsiktigt boende.  
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Skyddat boende  
Skyddat boende är en omfattande verksamhet där tusentals kvinnor och barn, men även 
ett antal män, söker en fristad från våld. Skyddade boende kan drivas i kommunal regi 
eller av enskilda aktörer. Det är socialtjänsten som ska se till att den som utsätts för brott 
och närstående till henne/honom får stöd och hjälp. Personer som är utsatta för våld har 
rätt till skydd och stöd som motsvarar deras individuella behov och därför behövs tillgång 
till fler typer av skyddade boenden som har olika innehåll och skyddsnivå. 
(Socialstyrelsen, 2019) Behovet av skyddat boende behöver därför beaktas i den 
kommunala bostadsförsörjningsplaneringen då den generella bostadsbristen även 
påverkar möjligheten att skydda personer som är utsatta för våld. Vid exempelvis långa 
förtursköer riskerar personer som är utsatta för våld bli kvar längre i ett utsatt läge då det 
saknas möjlighet att snabbt hitta alternativa boendelösningar. Ett annat problem är att 
skyddat boende endast är avsett att fungera under en begränsad tid. Den generella 
bostadsbristen försvårar för såväl socialtjänst som den enskilde att hitta permanenta 
bostadslösningar varför individer i skyddat boende riskerar bli kvar längre än tänkt.  

Olika typer av ärenden ställer olika höga krav på skydd och säkerhet. Vid vissa typer av 
utsatthet, som exempelvis vid utsatthet för våld som kan antas motiveras av 
hedersnormer, är kraven på säkerhet särskilt höga. Detta med anledning av våldets 
kollektiva karaktär. När förövaren inte utgörs av en enskild person utan av flera 
potentiella gärningspersoner i ett nätverk behöver säkerhetsnivån vara mycket hög för att 
undvika att personers vistelseplats röjs. Detta kan i sig göra det mycket svårt att hitta en 
tillräckligt säker placering i hemkommunen. Detta ställer förutom krav på tillgång till 
skyddat boende i andra kommuner på fastlandet även krav på mellankommunal 
samordning i fråga om socialtjänst.  

Som framgår ovan krävs varierade skyddat boendelösningar för att tillgodose de behov 
som föreligger för skyddat boende. Dessutom behöver barnperspektivet särskilt beaktas 
vid beslut som rör barn. Barns uppväxtvillkor är avgörande för den fortsatta 
livsutvecklingen vilket gör att möjligheten för barn att fortsätta leva normalt med 
skolgång, vänner och lek även vid behov av skyddat boende särskilt behöver beaktas. För 
Gotland, med särskilda förutsättningar beaktat läge, innebär detta särskilda utmaningar 
som gör det essentiellt att alternativa boendelösningar finns såväl inom som utom länet. 
Vi en avsaknad av lokala boendealternativ blir det svårt för kommunen att ta hänsyn till 
barnrättsliga frågor vilket i sig strider mot barnkonventionen.  

Skyddat boende kan upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, LOU 
(2016:1145) men kommuner kan även använda sig av Idéburen offentligt partnerskap, 
IOP. Sveriges kommuner och regioner, SKR, rekommenderar att kvinnojourers 
kompetens ska undantas från upphandling av skyddat boende. Argumentet är att dessa 
organisationers expertkunskap och stora engagemang är ett viktigt tillskott i den 
offentliga sektorn. (SKR, 2013) Under 2019 upphandlade socialförvaltningen i Gotlands 
kommun skyddat boende till följd av ökat behov som enligt kommunen uppnått gränsen 
för krav på upphandling. 
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Barnrättsperspektivet  
Bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder kräver att kommunala riktlinjer omfattar samtliga grupper i samhället. 
Olika grupper har olika önskemål och behov, vilket ställer krav på analys av enskilda 
gruppers behov.  

Barn generellt är en grupp vars villkor och förutsättningar kräver särskild analys. Barns 
uppväxtvillkor är avgörande för den fortsatta livsutvecklingen vilket gör rätten till en 
trygg och långsiktig bostad mycket viktig ur ett barnrättsperspektiv. Artikel 27 i 
barnkonventionen slår fast barnets rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets 
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Konventionsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att bistå barnets vårdnadshavare att säkerställa barnets rätt till 
en skälig levnadsstandard samt vid behov erbjuda materiellt bistånd och utarbeta 
stödprogram för att garantera rättigheten gällande bostad. År 1990 ratificerade Sverige 
barnkonventionen och från och med den 1 januari 2020 blev konventionen svensk 
lagstiftning. (Barnombudsmannen, 2020) 

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt 
och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 
18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen 
av konventionens övriga artiklar. Dessa grundprinciper innebär att; 

- alla barn har lika värde och rättigheter (Artikel 2),  
- barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör dem (Artikel 3),  
- alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (Artikel 6) och  
- barn har rätt att utrycka åsikter och få dem beaktade i beslut som rör dem (Artikel 

12).  
 

En trygg och säker bostad bidrar till att barn får flera rättigheter tillgodosedda. Till 
exempel ska bostaden också skapa förutsättningar för barnet att få sin rätt till lek, vila och 
fritid enligt artikel 31 i barnkonventionen tillgodosedd. Det ska också finnas 
förutsättningar för barns studiero för att säkerställa rätten till utbildning enligt artikel 28 
och 29. (Barnombudsmannen, 2020) 

I dagsläget saknas enhetlighet i hur kommuner mäter och följer upp barns 
boendesituation. FN:s barnrättskommitté tydliggör att Sverige som en av 
konventionsstaterna, ska ha en god uppfattning om barns levnadssituation. På nationell 
nivå har regeringen uppmärksammat behov att stärka barnrättsperspektivet för barn i 
skyddat boende och tillsatte en utredning, Ett fönster av möjligheter – stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, som blev klar strax innan årsskiftet 
2017/2018. Utredningen la fram förslag på kraftfulla åtgärder för att stärka barns behov 
vid vistelsen i skyddat boende men har ännu inte resulterat i vare sig lagändringar eller 
förändrade uppföljningsmetoder.  



 

 



 

 Verktyg för bostadsförsörjning – 
kommunernas strategiska arbete 

 

 

En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att kunna skapa ett attraktivt 
och långsiktigt hållbart Gotland – såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. 
Bostadsbyggandet kan dock inte ses isolerat. Hur infrastruktur, bostäder, näringsliv och 
grönområden samordnas är avgörande för att länet fortsatt ska vara attraktivt och 
långsiktigt hållbart samt knyter an till behovet att främja social sammanhållning. 

Att främja social sammanhållning genom fysisk planering är att skapa förutsättningar för 
att ny bebyggelse inte ytterligare ökar de negativa konsekvenserna av den 
socioekonomiska segregation som finns i länet. Det är av vikt att den fysiska planeringen 
omfattar Gotland som helhet och att satsningar görs både i centralorten, i övriga orter och 
på landsbygden. Det krävs en ökad förståelse för nödvändigheten av att se hur en del av 
länet fungerar i samspel med andra delar. Regionen utgörs inte av en centralort och 
omgivande landsbygd utan är en sammanhängande struktur där olika delar i hög grad är 
beroende av och påverkar varandra. 

För att uppnå ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande krävs incitament för att bygga 
hållbart och till billigare förvaltning och till lägre drifts- och underhållskostnader i ett 
långsiktigt perspektiv. Långsiktighet behöver också genomsyra samtliga byggprojekt då 
pressade projekteringstider och lönsamhetskrav kan leda till byggskador som är dyra att 
åtgärda i efterhand eller bristande kvalitet i den tillkommande byggnationen. 

För att öka bostadsbyggandet krävs utvecklade arbetssätt och metoder samt användande 
av de verktyg kommunen har till sitt förfogande i arbetet med bostadsförsörjningen. Ett 
av de viktigaste verktygen är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning, som ska 
upprättas minst en gång varje mandatperiod i enlighet med bostadförsörjningslagen.  

Det finns olika verktyg som kommunerna kan använda för att påverka och bidra till 
nybyggnation av bostäder och skapa förutsättningar för god bostadsförsörjning. I detta 
kapitel görs en beskrivning av några av dessa verktyg och hur länet kommun använder 
dem. 

 

Foto: Mostphotos 
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Kommunalt planmonopol 
Kommunerna har genom planmonopolet goda förutsättningar att skapa ett ökat 
bostadsbyggande med hjälp av olika styrmedel. En del är antagna kommunala visioner 
och mål satta i relation till tillväxt- och utvecklingsprognoser vilka styr utvecklingen. Det 
är även en kommunal angelägenhet att planlägga mark, vilket skapar skyldigheter och 
rättigheter för kommunen. Den övergripande lagstiftningen sätter ramen för arbetet, bland 
annat lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan- och bygglagen, där 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet anges som ett sådant allmänintresse 
som kommunerna ska främja vid planläggning. 

Samtliga Sveriges kommuner behöver en väl genomtänkt strategi som med utgångspunkt 
i de unika förutsättningarna som råder i olika delar av kommunen visar hur 
bostadsbeståndet ska utvecklas och förbättras. Det handlar om såväl omfattning och 
inriktning av nyproduktionen som anpassning av det befintliga beståndet. Ett aktivt och 
medvetet arbete med bostadsförsörjning kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft 
samt skapa en stark identitet för dagens och framtida medborgare. 

Översiktsplanering  
Översiktsplanen (ÖP) är ett viktigt verktyg i det strategiska arbetet med boendefrågor för 
att förbereda och genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner. Planläggning ska 
enligt plan- och bygglagens (PBL) andra kapitel främja det allmänna intresset för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Detta innebär att 
bostadsförsörjning ska värnas tillsammans med andra allmänna intressen i 
översiktsplanerna. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska vara vägledande vid tillämpning 
av detta intresse. Enligt 5 kap. 5§ PBL ska det även av översiktsplanen framgå hur 
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

Region Gotland antog sin kommunövergripande översiktsplan, Bygg Gotland 2025, den 
14 juni 2010. Planen aktualitetsförklarades av regionfullmäktige den 16 juni 2014. 
Region Gotland har efter beslut i Regionstyrelsen den 22 mars 2018, RS § 69, påbörjat 
arbetet med en revidering av gällande översiktsplan.  

Detaljplanering 
I en detaljplan regleras bland annat bebyggelses volym, struktur och byggrätter. I 
detaljplanen kan kommunen också reglera hur bebyggelsen ska utformas så att den passar 
in i samhällsbilden. Till skillnad från översiktsplanen är det som bestäms i en detaljplan 
juridiskt bindande vid senare prövningar. 
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Markpolitik 
Ett viktigt instrument för kommunen i arbetet med att styra bostadsbyggandet är dess 
markinnehav och strategiska köp och försäljningar av byggbar mark. Att äga mark som 
kan exploateras innebär att kommunen har möjlighet att påverka tilldelningen och i viss 
mån prissättningen av mark. Ett markinnehav innebär också att kommunen kan välja att 
sälja eller upplåta mark med tomträtt vid exploatering och genom markanvisningar eller 
försäljningar kan arbeta aktivt för att främja den lokala konkurrensen. Kommunen kan 
även arrangera markanvisningstävlingar för att locka nya aktörer samt sätta olika priser 
och skriva olika avtal för att anpassa områdets upplåtelseform. 

I bostadsmarknadsenkäten ombeds kommunen besvara frågor om markinnehav och 
strategiska köp. Av svaren framgår att kommunen äger mark som är lämplig för 
bostadsbyggande men att det i dagsläget inte finns några planer att köpa in ytterligare 
mark för ändamålet. Däremot framgår att kommunen har en långsiktig plan för framtida 
markinköp. (BME 2020) 

Markanvisnings- och exploateringsavtal  
Att äga mark i goda lägen är ett betydelsefullt verktyg för kommunerna när de vill 
bedriva en aktiv bostadspolitik. På egen mark kan kommunerna genom 
markanvisningsavtal ställa villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis 
när det gäller bostädernas upplåtelseform och storlek. Avtal kan även skrivas på privatägd 
mark men bör då ske i samverkan med markägare. Genom olika avtal kan kommunen i 
viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och få särskilda villkor 
uppfyllda av byggherren. Genom markanvisningsavtal kan kommunen också ställa villkor 
som styr inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis vad gäller upplåtelseformer eller 
storlekar på bostäder, likaså vad gäller genomförandetid.  

Region Gotland anger att man har antagna riktlinjer för markanvisningar enligt lagen 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Dessa fastställer kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande. I riktlinjerna finns också grundläggande villkor för markanvisningar och 
principer för markprissättning. Kommunen anger även att man vid markanvisning har 
styrt mot önskade upplåtelseformer och då gjort ett anbudsförfarande avseende högst pris 
tillsammans med störst andel hyresrätter. (BMA 2020)   

I bostadsmarknadsenkäten efterfrågas även kommunernas värdering av kommunal mark. 
Här anger Region Gotland att värdering görs av oberoende extern värderare och baseras 
på tidigare års försäljningar/praxis och andra kalkyleringar. Vid markanvisningar anger 
man att man utgår från ett anbudsförfarande avseende högst pris samt ett 
jämförelseförfarande utifrån på förhand uppsatta kriterier avseende pris och kvalitet. 
(BMA 2020) 
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Kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
Planeringssystemet i Sverige är unikt på så sätt att kommunerna har ett stort ansvar för 
bostadsförsörjningen. Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Ansvaret 
innebär olika insatser för att skapa balans mellan behov och efterfrågan på bostäder och 
att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden. Enligt lagen (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. I lagen preciseras innehållet i riktlinjerna 
och hur processen att ta fram dem ska gå till. Av lagen framgår även att kommunen ska 
redovisa med vilka insatser målen ska nås. Bostadsförsörjningsplaneringens primära 
underlag är Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys, statistik från SCB samt 
kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Därutöver 
tillkommer de regionala målen enligt regionala utvecklingsstrategier enligt förordningen 
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete samt målen för den nationella bostadspolitiken.  

I den statliga utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35 från 
2018 finns bland annat förslag på en ny bostadsförsörjningslag. Enligt förslaget ska 
kommunerna bedöma hur många och vilken typ av hushåll som inte utan samhällets stöd 
kan lösa sina bostadsbehov och genomföra insatser för att möta dessa behov. SOUn har 
dock inte resulterat i någon lagändring. 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), 
något förenklat: 
Kommunen ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod.  

Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. De ska innehålla:   

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet  
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål  
- hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda 
kommuner och ge länsstyrelsen och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.  
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Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Bostadsplaneringen spänner över en mängd kommunala frågor och berör bland annat 
sociala, infrastrukturella samt arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Arbetet med 
bostadsplaneringen är också viktigt för kommunernas utveckling. Strategisk samverkan 
kring bostadsförsörjning inom kommunen, mellan kommunens förvaltningar och 
nämnder, är i sammanhanget viktigt för att få kunskap kring hur de bostadsbehov som 
finns i kommunen ska kunna mötas på bästa sätt. Kommunernas bostadsplanering är även 
viktig för att kunna påverka och möta de framtida förändringar som väntar, oavsett om 
befolkningen ökar eller minskar. Genom att ha antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen 
finns därför förutsättningar för en bättre framförhållning på bostadsmarknaden i länet.  

Sedan bostadsmarknadsenkäten har nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram av 
Region Gotland. De nya riktlinjerna gäller för tidshorisonten 2020–2023 och definierar 
inriktningen för länets bostadsförsörjning.  

Med ovanstående mål och vision eftersträvas en bostadsmarknad i balans och därmed 
goda bostäder för länets befolkning. Region Gotland har även identifierat specifika mål 
med syfte att definiera vad som krävs för att det övergripande målet och visionen kan 
uppnås: 

- Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till 2025)  
- Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och med 

olika ekonomiska förutsättningar  
- Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland  
- Kötiden för hyresrätter kortas 

 
Till respektive mål hör även ett antal strategier och insatser, däribland utöva en aktiv 
markpolitik genom planerade markköp och försäljningar med villkor om byggande, 
sträva efter variation i bostadsproduktionen genom att öka antalet byggherrar samt ställa 
krav på hyresrätter vid markanvisningar till privata byggherrar. 

Mål och vision med bostadspolitiken på Gotland 
Region Gotlands bostadsmarknad utvecklas på ett positivt sätt och därmed bidrar till 
en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för 
boende och alla människor oavsett bakgrund lever i goda bostäder och trygga miljöer. 
Gotlands unika, men samtidigt isolerade läge, som solitär i Östersjön innebär även att 
tillgången till bostäder är en nyckelfråga för kompetensförsörjningen.   

Visionen är att framtidens Gotland har ett rikt och varierat utbud av bostäder som 
motsvarar nuvarande och blivande gotlänningars behov och efterfrågan där 
bostadsbeståndet erbjuder olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper i 
varierande prisnivåer. Det gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar att 
flytta till eller inom Gotland allteftersom hushållet krymper, växer eller på något annat 
sätt förändras. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2023, Region Gotland, RS 
2017/1093 
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Hyresgarantier 
En kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har 
tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en 
hyresrätt med besittningsskydd. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för 
hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt på en 
bostad. Detta kan till exempel beröra personer utan fast anställning men med regelbunden 
inkomst, men där hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för ett eget hyreskontrakt 
på en lägenhet. Andra exempel där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till eget 
boende är vid förekomsten av betalningsanmärkningar och medförande svårighet att få ett 
förstahandskontrakt eller om en hyresvärden anser den sökandes inkomst som för liten 
men kommunen bedömer inkomsten som tillräcklig, exempelvis för nyanlända med 
statlig etableringsersättning. 

I årets bostadsmarknadsenkät anger Region Gotland fortsatt att man använder sig av 
hyresgarantier, och även att man avser att fortsatt använda verktyget för att underlätta för 
personer att få ett eget boende. (BME 2020) 

Statligt bidrag 
Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få statligt bidrag för 
varje lämnad garanti i enlighet med förordningen (2007:623) om statligt bidrag för 
kommunala hyresgarantier. En förutsättning för kommunal hyresgaranti är att garantin 
innebär att ett hushåll får en hyresbostad med besittningsrätt och om garantin är en 
förutsättning för att hyresgästen ska få hyra bostaden. Det framgår av lagen (2009:47) om 
vissa kommunala befogenheter. Den kommunala hyresgarantin måste även omfatta minst 
sex månaders hyra och gälla under minst två år. Kommunen kan således lämna en 
hyresgaranti för en längre tid än två år. Hyresgarantin kan även omfatta andra kostnader 
än hyresbetalningar. Kommunen kan själv välja hur kommunens borgensåtagande ska 
vara utformat. 

Föregående år angav Region Gotland för första gången att kommunen ställer ut 
kommunala hyresgarantier som man även har rätt till statligt bidrag för. Även för 2019 är 
detta aktuellt vilket är en positiv utveckling och visar på att bidragets intentioner, att 
stimulera kommunerna att ge stöd till hushåll som har tillräckligt god ekonomi för att ha 
ett eget boende, fyller sin funktion. (BME 2019, 2020) 

 

Kommunala hyresgarantier 
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida. Exempelvis 
kan den sökande ha en projektanställning istället för en tillsvidareanställning, men ha 
en löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir 
en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett 
eget hyreskontrakt på en bostad. Kommuner som väljer att ställa ut kommunala 
hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på 5 000 kr per garanti. Det 
statliga bidraget administreras av Boverket. 
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Allmännyttans roll 
Det allmännyttiga bostadsbolaget är ett av kommunens mest betydelsefulla verktyg för att 
kunna ta det bostadsförsörjningsansvar som regleras i lagen (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Allmännyttans viktigaste uppgift är att bygga 
och tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla. Ytterligare en av de allmännyttiga 
bostadsbolagens viktigaste uppgifter är att erbjuda boendeinflytande och inflytande i 
bolaget. Det sociala ansvar som åläggs allmännyttan kan t.ex. vara att ta ett särskilt 
ansvar för socialt utsatta hushåll eller insatser för att utveckla hyresgästernas möjligheter 
till inflytande och trygghetsskapande åtgärder i bostadsområdena. Ett mer övergripande 
samhällsansvar kan exempelvis vara insatser för att främja integrationen i samhället, att 
se till att det finns bostäder för inflyttande arbetskraft eller att ligga i framkant när det 
gäller miljöfrågor.  

Ett allmännyttigt bostadsbolag ger kommunen möjlighet att genom ägardirektiv och 
politisk styrning påverka produktion och förvaltning av bostäderna på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom ett nära samarbete med bostadsbolaget och andra 
fastighetsägare i kommunen, kan kommunen bl.a. påverka boendet för de grupper som 
kommunen har särskilt ansvar för. Olika förturer eller tilldelning av allmännyttans 
bestånd kan också tillämpas för att gynna vissa grupper som har särskilt svårt att komma 
in på bostadsmarknaden, exempelvis studenter eller nyanlända. Kommunen kan 
exempelvis ange skrivningar i sina ägardirektiv om att bolagen ska tillhandahålla 
bostäder för grupper som inte kan ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan 
handla om att tillhandahålla lägenheter till socialtjänst och flyktingmottagande. 

Det kommunala bostadsbolaget AB GotlandsHems styrdes 2019 av ett ägardirektiv från 
2015 med mål om att bolaget ska verka för nyproduktion och bygga minst 400 lägenheter 
fram till år 2020. Bolaget har också ett avkastningskrav på 7 500 000 kr årligen. (BME 
2020) AB GotlandsHem arbetar i samverkan med Region Gotland även med förturer 
vilka kan fås av nyanlända och för medicinska och sociala förturer. Under året har 
förturer beviljats för trångbodda familjer, personer med lättare funktionsnedsättning i 
behov av bostad med bättre tillgänglighet, hemlösa, kvinnor i behov av skyddat boende 
samt nyanlända. (BME 2020)  

Region Gotland vittnar om en försvårad hantering av förturer till följd av den omfattande 
försäljning som genomfördes inom allmännyttan under tidigare år. Försäljningen 
omfattade till stora delar bostäder med varierade storlekar och med lägre hyreskostnader 
vilka var väl lämpade för aktuella förturer. Länsstyrelsen avser därför följa upp 
försäljningens effekter i fråga om påverkan på kommunens bostadssociala ansvar.  
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Allmännyttan kan användas effektivare 
Själva syftet med allmännyttan ska enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag vara att främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som äger 
bolaget och allmännyttans viktigaste uppgift är att bygga och tillhandahålla hållbara, 
prisvärda bostäder för alla. 

Samtidigt ska allmännyttiga bostadsbolag bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer. Affärsmässiga principer innebär att bostadsbolagen ska utgå från vad som är 
långsiktigt bäst för företaget som sådant, utifrån de begränsningar och förutsättningar som 
ligger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom 
ramen för de regler och normer som gäller. Affärsmässiga principer innebär även att 
bolagen av sina ägare inte ska ges några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i 
förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan kommunen och bolaget ska vara 
affärsmässig och ekonomierna åtskilda och innebär således ett undantag från 
kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.  

Det finns således en motsättning mellan kravet på de kommunala bostadsföretagen att 
agera affärsmässigt och lagens krav på allmännyttans roll och sociala ansvar i 
bostadsförsörjningen. Exempelvis kan det finnas kommunpolitiska uppfattningar om ett 
behov av nyproduktion men där bostadsföretaget menar att detta inte går att tillgodose på 
affärsmässiga premisser. Samtidigt finns möjligheter för de kommunala bostadsföretagen 
att arbeta utifrån ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv och på så sätt, utifrån sin särskilda 
roll i bostadsförsörjningen, ta ett större socialt ansvar och vara mer aktiva i 
samhällsutvecklingen än vad man kan förvänta sig av kommersiella fastighetsägare.  

Det står således klart att såväl staten genom lagstiftning som kommuner genom 
ägardirektiv kan nyttja allmännyttan effektivare som verktyg inom kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar.  

 



 

  

 

 

Samverkan mellan olika aktörer 
Utöver de mer handfasta verktygen som en kommun har till sitt förfogande är det viktigt 
med samverkan, kunskapsförmedling och omvärldsbevakning. Samverkan handlar både 
om att arbeta mot samma mål mellan förvaltningar och nämnder samt att arbeta nära 
andra aktörer på bostadsmarknaden. Samverkan mellan olika aktörer är viktig för att 
skapa förutsättningar för en ändamålsenlig tillgång till bostäder. 

Kommungränserna är administrativa gränser men exempelvis arbetsmarknad spänner 
över flera kommuner. Alla kommuner gynnas därför långsiktigt av att samverka med 
utgångspunkt från de olika behov som befolkningen har. I detta ingår att från kommunens 
sida samverka även med andra aktörer, intresseorganisationer och idéburen sektor. 

För Gotlands län är det inte aktuellt eller möjligt för kommunen att samordna 
bostadsförsörjningsansvaret med grannkommuner. Detta utesluter dock inte behovet av 
länsöverskridande generella diskussioner kring bostadsförsörjning vilket ger möjlighet 
till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan län och kommuner. 

Länets begränsade bostadsmarknad innebär dock också att samverkan mellan kommunen 
och andra aktörer, intresseorganisationer och idéburen sektor torde vara enklare att 
genomföra. En samsyn mellan efterfrågan, behov och förutsättningar borde därför kunna 
uppnås.  

Foto: Scandinav Bildbyrå 
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Länsstyrelsens arbete med 
bostadsförsörjning 

Länsstyrelsen har en utpekad roll i bostadsförsörjningslagen och ska ge kommunerna råd, 
information och underlag för deras arbete med bostadsförsörjning. Den här rapporten om 
läget på bostadsmarknaden är tillsammans med Bostadsmarknadsenkäten exempel på 
information som vänder sig till kommuner, byggföretag och andra aktörer. För att 
utveckla arbetet med bostadsförsörjning pågår ett kontinuerligt arbete mellan 
länsstyrelserna och Boverket. Enligt lagen ska länsstyrelserna även ges tillfälle att yttra 
sig över kommunernas planering för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen yttrar sig också 
kring boendeplaneringen i kommunernas förslag till översiktsplaner och fördjupningar av 
översiktsplaner.  

I Länsstyrelsens instruktion står under myndighetens sektorsövergripande ansvarsområde 
att länsstyrelsen i sin verksamhet ska verka för att behovet av bostäder tillgodoses. 
Länsstyrelsen ska även återrapportera de åtgärder och resultat som detta arbete lett till. I 
länsstyrelsernas regleringsbrev finns vanligen också ett eller ett par uppdrag som rör 
bostadsförsörjning. Tyngdpunkten i regleringsbrevet ligger emellertid på återkommande 
uppdrag.  

Länsstyrelsen har även ett ansvar inom bostadsförsörjning utifrån perspektivet mänskliga 
rättigheter. Myndigheten har ett sektorsövergripande uppdrag att i den egna verksamheten 
belysa, analysera och beakta de mänskliga rättigheterna och särskilt skyddet mot 
diskriminering. Skyddet mot diskriminering på bostadsmarknaden är en förutsättning för 
att säkerställa efterlevnaden av FN:s allmänna förklaring och konventionerna om de 
mänskliga rättigheterna 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Samverkan 
Länsstyrelsen i Gotlands län samverkar med övriga 20 länsstyrelser kring 
bostadsförsörjningsfrågorna samt stöd och bidragsfrågorna inom länsstyrelsenätverket 
Samhällsbyggnadsnätverket.   

Länsstyrelserna samverkar även med Boverket och övriga berörda myndigheter i arbetet 
med bostadsmarknadsenkäten och de regionala bostadsmarknadsanalyserna. 

Som ett led i utvecklingen har Länsstyrelserna i samverkan tillsammans med Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) tagit fram en överenskommelse mellan parterna att de 
enskilt och tillsammans ska utveckla sina arbetsformer i syfte att som offentliga aktörer 
underlätta för ökat bostadsbyggande. Överenskommelsen har tagit uttryck i en skrift 
”Tidig dialog för ökat bostadsbyggande”.  

Länsstyrelsen träffar regelbundet Region Gotland för samråd om aktuella och specifika 
plan- och byggfrågor och tidiga dialoger. Därutöver pågår ett återkommande arbete med 
remisser, nätverksträffar, seminariearrangemang och externa och interna 
samverkansprojekt. Länsstyrelserna kan också få särskilda uppdrag direkt från ansvarigt 
departement. Ett sådant uppdrag var Hemlöshetsuppdraget som pågick mellan 2012–
2016.  

 

Foto: MostPhotos 
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Fysisk planering 
En viktig del i länsstyrelsens verksamhet är att föra dialog och bidra med råd, stöd och 
planeringsunderlag till Region Gotlands fortlöpande arbete med översiktsplanering och 
detaljplanering.  

För att möjliggöra tidig dialog i fråga om översikts- och detaljplanering inrättade 
Länsstyrelsen under 2017 en så kallad planberedning. Syftet med beredningen är att 
kommunen och Länsstyrelsen skaffar sig en gemensam lägesbild tidigt i planprocessen. 
Avsikten är att den tidiga dialogen ska skapa ömsesidig förståelse som leder till smidigare 
samarbeten för att möjliggöra lämpliga avvägningar vid planläggning av mark- och 
vatten.  

Länsstyrelsen har även återkommande samverkansmöten med bland annat 
planhandläggare på Region Gotland och tillsynsvägledning för byggnadsnämnden och 
bygglovshandläggare. 

22 steg för ökat bostadsbyggande  
Regeringen antog våren 2016 ”22 steg för ökat bostadsbyggande”1. Länsstyrelserna deltar 
i flertalet av de statliga utredningar som regeringen har tillsatt i genomförandet av 
programmet och länsstyrelsens uppdrag har som ett led i genomförandet av 22 stegs 
programmet förändrats. En del av genomförandet är exempelvis att ge länsstyrelserna ett 
tydligare uppdrag att verka för bostadsbyggande och att behovet av bostäder tillgodoses. 
Den 1 maj 2017 utökades därför länsstyrelseinstruktionen med en punkt under §52. Under 
myndighetens sektorsövergripande ansvarsområde framgår nu att länsstyrelsen i sin 
verksamhet ska verka för att behovet av bostäder tillgodoses. 

Januariavtalet 
I januari 2019 slöts januariavtalet - en sakpolitisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Delar av 
regeringens politik bygger på denna överenskommelse. Överenskommelsen omfattar 
totalt 73 punkter varav flertalet har koppling till fysisk planering och bostadsförsörjning. 
Bland annat innefattar överenskommelsen en reformerad hyresmodell, ytterligare 
regelförenklingar för en kortare planprocess och förändrade investeringsstöd för 
hyresrätter. (Regeringskansliet, 2019) 

 

1 http://www.regeringen.se/4a37c8/contentassets/d63bada461384f02b2d55f9bea90c55c/sammanfattning-av-
regeringens-forslag-22-steg-for-fler-bostader.pdf  

2 Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion 

http://www.regeringen.se/4a37c8/contentassets/d63bada461384f02b2d55f9bea90c55c/sammanfattning-av-regeringens-forslag-22-steg-for-fler-bostader.pdf
http://www.regeringen.se/4a37c8/contentassets/d63bada461384f02b2d55f9bea90c55c/sammanfattning-av-regeringens-forslag-22-steg-for-fler-bostader.pdf
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Bostadsstöd 
Under 2019 har det funnits ett antal långsiktiga statliga stöd med syftet att underlätta 
byggandet av nya bostäder. Bostadsstöden administreras av Länsstyrelsen utifrån 
Boverkets föreskrifter för stöden. 

Stöd för nya hyresbostäder och studentbostäder (HYS) 
Syftet med stödet var att stimulera en ökad byggnation av hyresrätter och bostäder för 
studerande. Bostäderna skulle ha rimliga boendekostnader och låg energianvändning. 
Stödet stoppades vid årsskiftet 2018/2019 men återinfördes under sommaren 2019. 
Osäkerheten kring stödets framtid och dess framtida utformning bedöms nationellt ha lett 
till en minskad sökvilja under 2019. Gotland har sedan införandet av stödet beviljat tre 
ansökningar om stöd till en summa om cirka 29 miljoner kronor.  

Stöd till bostäder för äldre personer (ÄBO)  
Stödet syftar till att stimulera en ökad byggnation av bostäder för äldre personer i form av 
särskilda boenden och trygghetsbostäder. Stödets inriktning är att skapa fler hyresrätter 
och ges till projekt som skapar bostäder genom nybyggnad eller ombyggnad. Stöd kan 
även ges till anpassning av gemensamma utrymmen för att främja att äldre personer kan 
bo kvar genom ökad tillgänglighet och trygghet. Det kan exempelvis röra sig om 
förbättringar i trapphus, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler.  
Gotland har sedan stödets införande beviljats över 32 miljoner kronor för tre inkomna 
ansökningar. Det motsvarar 548 kronor per invånare i länet och placerar därmed Gotland 
i topp avseende andel beviljat belopp/invånare.  

Stöd till renovering och 
energieffektivisering i vissa 
bostadsområden (REN)  
Stödet avvecklades under 2019 
men hade dessförinnan syftet att 
stimulera renovering och 
energieffektivisering av 
hyresbostäder i områden med 
socioekonomiska utmaningar. 
Stödet skulle öka 
renoveringstakten så att de 
boende fick en förbättrad miljö. 
Stödet har granskats av 
Riksrevisionen som i sin analys 
visar att stödet inte varit 
ändamålsenligt utformat för att 
nå avsedda syften (RiR 
2019:25). Inga ansökningar har 
inkommit för Gotlands län.   

Foto: Unni Karlsson, Länsstyrelsen Gotlands län 
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Källor 

AB GotlandsHem tidigare ägardirektiv 
antaget av Regionfullmäktige 2015-11-
23 § 286  

AB GotlandsHem ägardirektiv antaget 
av Regionfullmäktige 2020-02-17 § 8 

AB GotlandsHem  
www.gotlandshem.se 

Arbetsförmedlingen  
www.arbetsformedlingen.se 

Barnombudsmannen 
www.barnombudsmannen.se 

BME (bostadsmarknadsenkäten) från år 
2006-2020 

Boverket 
www.boverket.se 

Eurostat  
ec.europa.eu/eurostat 

Folkhälsomyndigheten 
www.folkhalsomyndigheten.se 

Hyresgästföreningen 
Unga vuxnas boende i Sverige 2019 

Jämställdhetsmyndigheten, 
Myndigheten för delaktighet, 2019 
Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med 
funktionsnedsättning - Kartläggning av 
utmaningar för att nå det andra 
jämställdhetspolitiska delmålet 

Konjunkturinstitutet 
Konjunkturläget april 2020 

Kronofogden  
www.kronofogden.se  

Migrationsverket 
www.migrationsverket.se 
 
Pensionsmyndigheten 
www.pensionsmyndigheten.se 

Regeringskansliet 
www.regeringen.se 

Region Gotland 2013, 2020 
Bostadsförsörjningsplan 2013–2018 
Bostadsförsörjningsplan 2020–2023 

Region Gotland 
Gotland i siffror 2017 

Regionfakta 
www.regionfakta.com 

Sveriges Förenade Studentkårer 
Bostadsrapport 2019  

SKL, 2013 
För kvinnofrid –mot våld i nära 
relationer 

Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se 

Statistiska centralbyrån, SCB  
www.scb.se 

Svensk Mäklarstatistik 
www.maklarstatistik.se 

Tillväxtverket 
www.tillvaxtverket.se 

Trafikanalys 
www.trafa.se  

Uppsala Universitet 
campusgotland.uu.se 

http://www.kronofogden.se/
http://www.migrationsverket.se/
http://www.trafa.se/
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Vi tar Gotland längre 
- i dialog och med helhetssyn 

Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riks-
dagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt 
som möjligt. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga 
av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och 
vår kompetens spänner över hela samhällsområdet. 

Vi arbetar med: 
• att ge råd och information 
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika 

verksamheter följer lagar och riktlinjer 
• att ge tillstånd, pröva överklaganden av kom-

munala beslut och sammanställa information 
• att samordna länets krafter genom att ta  

initiativ till olika möten och aktiviteter 
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag. 

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

 

Länsstyrelsen i Gotlands län 
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 VISBY 
Telefon: 010-223 90 00, e-post: gotland@lansstyrelsen.se 

Titel: Regional bostadsmarkandsanalys – 
Gotlands län 2020    
Diarienummer: 405-2334-2020 
Författare: Unni Karlsson, samhällsplanerare 
Foto | baksida: Scandinav Bildbyrå AB 
Foto | inlaga: Anges i anslutning till bild 
Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län 
Tryckår: 2020 
Tryckeri: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby 

 
 
 
 
 
 
Foldern finns att hämta i PDF-format 
på Länsstyrelsens webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

 

 

 

mailto:gotland@lansstyrelsen.se

	1. Framsida
	2. Insida
	3. Förord
	4. Syfte
	5. Innehåll och läsanvisning
	6. Innehållsförteckning
	7. Läget på bostadsmarknaden
	Balans och obalans på bostadsmarknaden
	Nationella mål för boende och byggande
	Begreppen balans och obalans

	9. Läget på bostadsmarknaden 2019
	Läget på bostadsmarknaden 2019

	10. Brist på bostäder för många grupper
	Brist på bostäder för många grupper
	Ungdomar
	Studenter
	Nyanlända
	Äldre
	Personer med funktionsnedsättning


	12. Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande
	13. Bildsida
	14. Planeringsförutsättningar
	15. Demografi
	Demografi
	Befolkningstäthet
	Begreppet befolkningstäthet

	17. Ekonomi och arbetsmarknad
	Ekonomi och arbetsmarknad
	Svårt att analysera framtiden
	Disponibel inkomst

	Begreppet disponibel inkomst
	Begreppet varaktigt låg ekonomisk standard

	19. Turism
	Turism

	20. Kommunikationer och infrastruktur
	Kommunikationer och infrastruktur
	IT-infrastruktur


	21. Utbildning
	Utbildning

	22. Hushållens sammansättning
	Hushållens sammansättning

	23. Bostadsutbud
	Statistiken om bostadsbeståndet

	25. Bostädernas ägare, storlek och ålder
	Bostädernas ägare, storlek och ålder

	27. Bostädernas kostnader
	Bostädernas kostnader
	Hyreskostnader
	Prisutveckling


	28. Bostäder i allmännyttan
	Bostäder i allmännyttan

	29. Övriga bostadsbeståndet
	Övriga bostadsbeståndet

	30. Nyproduktion och ombyggnad
	Nyproduktion för dyr för många

	33. Befolkningsförändringar och nybyggnation av bostäder
	Befolkningsförändring och nybyggnation av bostäder

	35. Förväntad påbörjad nyproduktion och ombyggnad
	Förväntad påbörjad nyproduktion och ombyggnad
	Hinder för ökat bostadsbyggande

	37. Bostäder för alla - läget på bostadsmarknaden 
	38. Ungdomar och studenter
	Ungdomar
	Studenter

	40. Nyanlända
	Nyanlända
	Brist på bostäder för personer som är nyanlända
	Självbosatta nyanlända
	Helhetsgrepp om bostadsförsörjningen

	Nyanländ

	42. Äldre
	Äldre
	Obalans på bostadsmarknaden för bostäder för äldre
	Stöd till äldrebostäder

	Begreppet garantipension
	Boendeformer

	45. Särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning
	Särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning
	Olika boendeformer för personer med funktionsnedsättning

	47. Hemlöshet
	Hemlöshet
	Kommunens arbete för att motverka hemlöshet
	Avhysningar/vräkningar i länet


	49. Skyddat boende
	Skyddat boende
	Barnrättsperspektivet

	51. Bildsida
	52. Verktyg för bostadsförsörjnining - kommunernas strategiska arbete
	53. Kommunalt planmonopol m.m.
	Kommunalt planmonopol
	Översiktsplanering
	Detaljplanering


	54. Markpolitik
	Markpolitik
	Markanvisnings- och exploateringsavtal


	55. Kommunernas bostadsförsörjning
	Kommunernas bostadsförsörjningsansvar
	Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), något förenklat:

	56. Riktlinjer för bostadsförsörjning
	Riktlinjer för bostadsförsörjning
	Mål och vision med bostadspolitiken på Gotland

	57. Hyresgarantier
	Hyresgarantier
	Statligt bidrag

	Kommunala hyresgarantier

	58. Allmännyttans roll
	Allmännyttans roll
	Allmännyttan kan användas effektivare


	60. Samverkan mellan olika aktörer
	Samverkan mellan olika aktörer

	61. Bildsida
	62. Länsstyrelsens arbete med bostadsförsörjning
	Samverkan

	64. Fysisk planering
	Fysisk planering
	22 steg för ökat bostadsbyggande
	Januariavtalet


	65. Bostadsstöd
	Bostadsstöd
	Stöd för nya hyresbostäder och studentbostäder (HYS)
	Stöd till bostäder för äldre personer (ÄBO)


	66. Källor
	67. Tom sida
	68. Baksida

