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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Sala kommun 2018—2024 med framåtblick mot 2030

Programmet har tagits fram 2017-2018 av  Christina  SöderströmNilsson, Kormmmstrateg och
Maria Nuhlän, Samhällsplanerare. Vi har också tagit  hjälp av andra enheter och aktörer.



Tillgång till  bostäder  är en förutsättning för ett bra liv för den enskilde men  också  för tillväxt,

företagsetableringar och arbetstillfällen. Samtidigt ger antalet invånare som har sysselsättning

effekter på bostadsmarknaden. En väl fungerande bostadsmarknad är viktig för såväl individen

som samhällets utveckling i stort. På en fungerande bostadsmarknad finner hushållen en bostad

som motsvarar deras behov. Sala kommun ska därför se till att ändamålsenliga åtgärder för

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

B0stadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och

utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Programmets mål är att eftersträva en balans

mellan tillgång och efterfrågan för hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och tomter för eget
MM

byggande. Programmet visar planerade expansionsområden samt hur många bostäder som

planerar att byggas under perioden. Det ger information och tydliggör kommunens planer för den

egna organisationen, allmänheten och exploatörer på bostadsmarknaden.
///""'”%% ”%

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta höjd för en stor efterfrågan, både från kommunens

invånare och från intresserade som vill flytta till kommunen. Programmet har tagits fram utifrån

rättad eller områden där planarbete pågår ellerområden i kommunen där detaljplan redan/2- tig/% ////

ar nara förestående. %, %% f/y/Å %
/ %%få %
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Sammanfattning

Befolkningen växer och dagens bostadsbyggande täcker inte upp behovet av bostäder vare sig i

Sverige, Västmanland eller i Sala. Bristen drabbar i hög grad de samhällsgrupper som har det

svårare att etablera sig på bostadsmarknaden, exempelvis unga vuxna, barnfamiljer med lägre

inkomstnivåer samt nyanlända. Bostadsbristen drabbar även den positiva befolkningsutveckling

som kommunen har möjlighet att få i än högre grad genom att det inte finns lämpliga bostäder att

flytta till. Bostadsförsörjningsprogrammet 2018-2024 med sikte på  2030  fastställer de mål och

riktlinjer som skall gälla i Sala kommun under den kommande perioden. Detta för att säkerställa

att alla invånare har tillgång till bra bostäder. Sala kommun har som politisk ambition att öka sitt

invånarantal till 25.000 år 2024. Syftet med detta mål är bl a att man med ökad befolkning och

ökade skatteintäkter skall kunna erbjuda' Invånarna en hogkvaylv välfärd även i framtiden.

///////
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett kommunöver rg414*44/1//p/a/n //strateg skt styrdokument. Det

utgör ett underlag för prioritering av detaljplaiy/ samt ett /j//'§} 4;ringsunderlag i syfte att

möjliggöra byggnation och användning av befintligt/boåadsbesta dare/nhghet med kommunens

målsättningar och intentioner. Bostadsforsognmgsprogrammet Å/éfkall ses över varje
///////

mandatperiod. //// %

% %% n/%%/
Bostadsförsörjningsprogrammet utgö1 %; ///%///  Eli/fl toi o/å/eåpansion och

utveckling och bostadsbyggandets omfatt/n/ gå?/f Programmets mål ära tt efte1sträva en balans
”%  %%

mellan tillgång och efter/% *ågan  C ”134444 '  tter, bostad Ä/fffätter, ägande1ätter

och tomter för eget byggan/de.  % %;, // ”%%/%

Programmet visar play/e ”n oåh  *  ”a a4nbnga %s// /rb fp,/äs 111 nder erioden samt pekar
// / %/ 4/1]

///// ”ff/f m/Å/åu ”ff/W
ut särskilda behov/ ”///// V// dhggor kommunens planer för den egna

organisationen/% lng/h 44/2/134414549/24 atörer få?/pa bostadsmarknaden. Bostads-

f01sorjn1ngsp og1*amrn'met»// %ka ö 4444 (4/44 44, abide från kommunens invånare och

från intresserade som vill ägt/ta till komm%% tW/f/f/Å/Ä
”%%/f; // fÄ/f

/%//
Programmet har ta/g'i ”/framutifrån lig/områden 1 kommunen där detaljplan redan är upprättad och

% .%
omradendar planarbete”pägå1 eller' ä1%nära förestående sett utifrån möjliga utvecklingsområden.

BostadsforåJ/ynmgsprogi a Wg/net ska vara; fåägledande tillsammans med Plan för Sala stad och den

kommunovergrlpande ove1 Slktsplanen som är under framtagande.

Utifrån den byggbe  %  na aysly//////4 %% genomförts är det' 1 nuläget bostadsbrist och då befolkningen

förväntas fortsätta ök få” "  c/(e/t totala bostadsbehovet till över 700 bostäde1 fram till och med
%%

år 2024. Behovet' är störst avfagenheter i flerbostadshus 1 olika upplåtelseformer och med olika

hyresnivåer. Behovet av små lägenheter är särskilt stort. Genom en aktiv planläggning,

markpolitik och direktiv för markanvisningar kan kommunen bidra till ett ökat bostadsbyggande.
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1. Inledning

Tillgång till  bostäder  är en förutsättning för ett bra liv för den enskilde, men  också  för tillväxt,

företagsetableringar och arbetstillfällen. Samtidigt ger antalet invånare som har sysselsättning,

effekter på bostadsmarknaden. En väl fungerande bostadsmarknad är viktig för såväl individen

som samhällets utveckling i stort. På en fungerande bostadsmarknad finner hushållen en bostad

som motsvarar deras behov. Sala kommun skall därför se till att ändamålsenliga åtgärder för

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Befolkningen växer och bostadsbyggandet täcker inte upp för behovet vare sig i Sverige,

Västmanland eller Sala. Bristen drabbar  i  högsta grad de samhällsgrupper som har svårare att

etablera sig på bostadsmarknaden. Här kan man t ex nämna unga/”" ;,vuxna barnfamiljer men också
////.////

de nyanlända. Sala kommuns f1amtida möjligheter till en posmv/tveckhng och välfärd påverkas

av kommunens förmåga att se till behovet av bra bostäd ååå/22 boendemiljöer för människor

i olika skeden av livet och med varierande behov oc ö skem l.  %%
%%

/

1. 1 BAKGéé/D %%
el?/(%% //%%%%

Sala kommun har sedan  2009  haft en ökandeb ”%?/tookmngen skulle
u%,,//// /////'

kunna vara större om det fanns flera byst/122; 7//////%/7 toré’flagenheter  för
//// %%

stora familjer. Med tanke på det geografis ka ååå/111 Sala har och de alliz'r/li/anna kommunikationer

som finns tillgängliga finns det mOJhghet att/%* vax a y/tt” '.ga11*e e. Dä mpendllngen 'till Sala är relativt

stor, skulle d tocksä underlättaf ög? i/lkefo W %e

%%. %% %
För att Underlättae t//ökat [b5 tad§byggan de %; tt/ dsforsorjmngsprogl am tas fi am% % ”%%

flfl me/å” a/Znnehalla ko1unens mill/7 för bostadsbyggande ochBostadsför sörjning// é/

utveckling av bostadsb/e stånde t, kom någ/åns pal nerade/insatser för att nå uppsatta mål och hur
///// ”(%/,, % "ff/%%

kommunen 9331n %$”! fu 'llr lev a/ ”%%/% %  Kglonala mål, planer och program som

är av betyde/å för bostadsfor'sorjmngen (”f/%% ////////

%% % %%%% %& %////// 1. 2 sågs

Sa la kommim arbetar aktiv för att bid ria./till att skapa goda förutsättningar för attraktiva och
% ”%%/_ off/%%

tillgängliga båstadsmdjoer fo/r alla invanare. Det overg11pande syftet med progiammet är att

utifrån komm ///1/:1éns vision tydl ggöra Sala kommuns bostadspolitik samt redogöra för hur

prioriteringar ochatgarder s g/jm a till en förbättrad bostadsförsörjning. Programmet ska" även
///

ge en bild av forutsattf/lngainax/for bostadsförsörjningen och identifiera vilka utmaningar som

finns. Bostadsforsorjnm/g/s/é/Å/r/Kzglammet är ett kommunövergripande strategiskt styrdokument

som ska ge information och tydliggöra kommunens planer för den egna 01 ganisation, allmänheten

och exploatörer på bostadsmarknaden, samt utgöra ett planeringsunderlag. i programmet

redovisas planerade expansionsområden samt hur många bostäder som planerar att byggas

under perioden 2018-2024.

1.3 MÅL OCH  INRIKTNING

Sala kommun har som mål att befolkningen ska öka och att bostadsbyggandet ska möta behovet

av en ökande befolkning, men också att boendemiljön ska vara attraktiv för de som redan bor i

kommunen. Bostadsmarknaden ska vara välfungerande på lång sikt och utvecklas inom
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ekonomiskt, socialt och  ekologiskt  hållbara ramar. Vi vill  också  stimulera stadsnära

landsbygdsboende  och  på det sättet ge underlag för service. Vi välkomnar  också  olika former av

bostäder för att möta medborgarnas olika önskemål gällande bostadstyp,

Nya bostäder

I Sala kommun ska man ha tillgång till olika former av bostäder att välja bland, vare sig man bor i

tätort eller på landsbygden.

Blandade upplåtelseformer och typer av bostäder kan bidra till att människor med olika bakgrund

möts och därför ska det eftersträvas vid nybyggnation.

Bostadsplaneringen ska grundas på goda kunskaper om förutsättningarna i kommunen  och
”%%/”Eh letar efter så att utdEt På

%

invånardialog är viktigt för att veta vad medborgare värd?tt/ef

bostadsmarknaden motsvarar efterfrå an. / /

g %  %
För att få en ökad rörlighet på bostadsmarknadenfska'éprisvärda båg/äär med hög tillgänglighet

W /////

som är att 'akt' a för äldre  b  as  och  attraktiva åla en ska erb'udas) öf n roduktion.  Dock  ska.. l. .. - ygg %; 1 kan
hänsyn tas tlll Salas karaktar  och  kulturmiljo. %; %

N  bosta b el k lanerasilä en:/där ,, . , n: n  '  Lliueller utvecklasy .. dsbe  ygg ses ap g  %  Ikollektwtgggf/g/f/Zef/y/M yttlasoéååh .,
samhällsekonomiskt. Skolor  och  barnt1llsy askall ocksa finnas till afghgt for d ämvanare som

valjer att bosatta Slg dar. Kommun 'n ska aven-> erkazfor att det  l  samban  ,emed nyprodukt1on finns
% ' ”f /

hållbara system för energi, vatten, &a/izlopp och agjf/xfékfallsliag/t/ering. //

%/ %% %% ,, , //// Å
"% {@kiltbeakt %% %??? y/”/b%cadsområden.Detkan

%”

E_n framtida kllmatf?r%älllg%ås. % asanplani/ _ % .. . .

rora Slg om att a11V}/;}//a/;byggte15//I/1//lke%%som ger eneng'is ala hus eller att välja byggmaterial som

innebär lägre utsläppfgnen det kan/65? &” as?" bostadsområden till klimatförändringarMa att anp
är”/%%

&&

.. . gaf/%% %%
som en okad msk/afors yfall. 447?

Det ska finnas/Z/e/n öppenhet-%;åför nytänkag/Zde nar det/gäller utformning, ny teknik  och  nya

boen/dealternativgåmtidigt sum/$91; bostäder/så passa in i områdets karaktär. Något som kan
’17 /%%. ..  _ &] '  %.  _  ..  g

utvec—l%1 byggandg%koopera 1%yi esratter.

%
Det bejin%,f ostadsbeåj'tZ/ndet %

m,, . %,, .. . . ..
Sala ska utveckjWg/boendemllj' år;/for att de som redan bor  1  kommunen ska trivas  och  for att locka

manniskor att flyt/Eigzhit, tlll Meg/pel genom att forstarka Sala stads karaktar  och  kulturmiljö.
7

Vid renoveringar av al/å/Åf/féälåfo/fs/Eader skall man undersöka om det kan det finnas möjligheter att

göra bostäderna mer energieffektiva  och  hållbara genom nya tekniker  och  kunskaper så skall

detta beaktas. Med beaktande av långsiktighet bör renoveringarna ändå vara kostnadseffektiva

och att man har hyresgästernas förmåga att möta högre hyresnivåer i åtanke. Även möjligheter

att förbättra tillgängligheten i bostäder ska beaktas i samband med renovering. Det är också

viktigt att man i samband med renoveringar, även renoverar utemiljön så att hyresgästerna får en

funktionell och inbjudande utemiljö att vistas i.

Medborgare ska ges stöd  och  kunskap för att kunna minska klimatpåverkan av deras bostäder

genom till exempel energi- och  klimatrådgivning.
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2. Mål, planer och program

Det finns flera nationella och regionala planer och mål som är av stor vikt för bostadsförsörjningen

och som syftar till att  förbättra  arbetet kring samhällsplanering, bostadsmarknad och byggande.

2.1 NATIONELLA  VISIONER  OCH MÅL

Boende

Regeringen har beslutat om mål för boende och byggande. Målsättningen är att skapa minst

250000  nya bostäder till år  2020  i Sverige. Regering och riksdag har fastlagt att bostaden är en

social rättighet och att bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder

till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inornwåekologiskt hållbara ramar.

   

 

Det "overgrlpande rnalet for samhallsplanerlng, (%;/;dsmmknad, byggande och

lantmaterwerksamhet ar 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.

all/4W0.

%% %% a
% %%

Transportpolitiska mål %% 'å'/%% /%/%//fl//%€

Sala kommun" är tillytanlänets sto g/a— 1.204 få? _//// %%e ”%?/% tölsta kommun. Salas

position i den växande/och  4/7); an de//andeMä  lard/,1 /:%f:lnt1fi%//n/ hist01iska Bergslagen
67/ %.  % ’////////Ifa/%%

ger oss närhet till na? ”;; njjljonermg//r115%ils radie. Sala har goda

kommunikatlonäg/ / 2 ye nfraån Stotäholm mot Dalarna går genom Sala. Vi' är

också något av en ///// nv'a ”figs kn ntu ( t/fås för vidare transpmtsöderuti landet.
“W? ”ff/Ka %//,;///a

Sala jämte %%ange, är utékade noder  % ”%%/% anslutande trafik. På senare år har också

Upplands Lok lt/aflk börjatr åäikera str' kan Uppsala/ -  Sala- Uppsala med vidare anknytning

norrut i landet. Gallände vägnäte /passera1 ri/kå'äg 70 Stockholm— Dalarna och riksväg 56 [Räta
»7//

Umeå/Sala lsvagå/stlacker 51  5311  Norrkbp/lng upp till Gävle.
/ ”få? 7/////

För att skap/%% da boenderfflljoer ar fragå ( hur vi reser av stor vikt. En väl utbyggd kollektivtrafik

och infrastruk ur bidrar t1ll ät skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. Sala har infört

avgiftsfri kollektivtrafik på la11///c/fsbygds- och stadstrafik med buss under en treårsperiod med

början  1  ap1i1201g/////////////////

Riksdagen har beslutat om mål för transporter och infrastruktur. Det övergripande

transportpolitiska målet är att:

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet

jämställdhet

Regeringen har sedan 2005 antagit mål för jämställdhet. Det övergripande målet är att:

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 6



För Salas del går det bland annatatt se  skillnader mellan  ensamstående kvinnor och män med

barn. Majoriteten av kvinnorna bor  i  hyresrätt medan majoriteten av männen bor i en äganderätt.

Exemplet visar tydligt på en icke jämställd bostadsmarknad. Sala kommun ska aktivt arbeta för

att skapa jämställdhet i bostadsmarknaden bland annat genom att arbeta för varierande

boendeformer för alla hushållsekonomier. Vid planering av nya bostadsområden eller bostäder

ska jämställdheten särskilt uppmärksammas.

Sala kommun har också undertecknat  CEMR  —  Den Europeiska deklarationen för jämställdhet

mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Där finns Artikel 19 som specifikt handlar om

bostäder. Den artikeln kommer Sala kommun att följa.

Barnkonventionen %%

Sverige har även förbundit sig att följa barnkonventionen om är ett rättsligt bindande,,// .

internationellt avtal som slår fast att barn är individer %%attigheten inte föräldrars eller

andra vuxnas ägodelar. Sala kommun har också tagit beslutet {i} alla  beslut som fattas i Sala

kommun skall ta hänsyn till Barnkonventiozjfeåf/f/fggtta gäller/%%vklart också bostäder.

%.
Barnkonventionen konstaterar bland annat att: %%

barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn och att alla

barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

  

    

%% %% %% %
Vid planering av nya bostags mråden eller bosé'der ska  S  "'i-””?omniu'n/é-beakta barnens synsätt

ochsarskiltarbeta med/att aåbg/rnenäsynpunkteräyg genzgybo adsomraden%% %
' _ %?Integration % % få).

.. ,. %.. .. %% %
Malet for integral] lOHSlltlken ar: ///// %///

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell

' ' bakgrund

%%
%%

/ %% %%
%. %, .

Det inkluderar/%;tt effektivt sy,/;; em för mottagande och introduktion för nyanlända och en positiv
. . , /. .. .. .

utveckling 1 sta  @elar  med uttag?/tt utanforskap. Samarbete mellan kommunens forvaltmngar och

f effektivt system för att lösa bostads- bostadsfrägan och ett bra

boende. Alla områdeni ominun

. .. . . /,% . ff).
fasti hetsa are bidr 'tlll ett e  é

g g ggg/%%-  M _  . .. .  o
k % , en ska upplevas som attraktiva och trygga for dess invanare och

utgora halsosamma och goda miljoer.

%s

Miljö och klimat

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmäl, det av målen som främst påverkar

bostadsförsörjningen är ”God bebyggd miljö”;

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och

andra resurser främjas.
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Sala  kommun  har  sedan  länge varit del i ett  nätverk  för ekokommuner, och kommunen har också

för avsikt att  bidra  till att EUs mål om att minska utsläppet av växthusgaser med 40  %  till år  2030

nås. Byggnader står för en stor del av Sveriges utsläpp och både nybyggnation och förvaltningen

av befintliga bostäder kommer vara viktig för att nå målet. Det kan till exempel handla om

uppvärmningen av byggnader, materialet som används vid nyproduktion, eller att göra befintliga

bostäder mer energieffektiva med ny teknik. Vi kommer också att beakta de Globala

Hållbarhetsmålen  —  FNs Agenda  2030  — där det är relevant. Det mål som främst kommer att

beaktas är Må]  11; "Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och

hållbara”.

Bredband

Regeringen har tagit fram en strategi för att hela Sverige ska ha: tillgång till snabbt bredband och

stabila mobila tjänster. Ett av målen' 1 bredbandsstrategin' /
//’

År  2020  bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100

Mbit/s

%% ”””/%%%; %f/f/f&; /”i”/f
/ %% ”k t w,, %%Snabbt bredband är en förutsättning for/;;;kunna vara samhället, både på arbetet och

CLW/k /
hemma. En väl utbyggd infrastruktur ar vik agg/; f r att man skä'ku bö h la kér/fi/ffiunen och

%& ”W
tjänster är langre/få6 i tätort är ensärskilt på landsbygden där avstånden till se; ä;;1  )1

bredbandsanslutning viktig. Sala/kommun ”” %” gator  landsbygd; a "etar för att

\

Df/f/xxbredbandsnät byggs uti hela ;komn;;1nen och Ofö;;£;tt bir //l; a re /// g; sbredbandsmål
uppnås. Kommunen har tecåäit ettÄÄtal med [P ;; ly 29/1?” W  "  %{(1Pfl0nly garanterar att
bygga ut fibernätet senast  ;2020/1 2- 31 ;syftet me dflta /  fafastboende och företagi

”'”/l?e tM/å al;/£”; a// //
kommunen ska ha gnu/hg tillgang tli ll ]fn nbretlba dsanslutnnfg via fiber.

Kommunen hare ///;; (%;/;;; måfå/;; som en länk mellan olika aktöre1 i

2 %”bl edbandsf1;;gan% %li? %;; /////////// %%;

%% é  ;/ER  GIONALÄ  PLANER/ OCH MÅL

/, %,, ////// ////
Lansstx/r/eylsen 1 Västmanland har taglt fram ett regionalt utvecklingsprogram för Västmanlands

/
län för a'rei; 2014- 2020.  ”Fr/amtagning /v/det nya regionala utvecklingsprogrammet har nu  - 2017

-  pfibérjats/ og/p/lwmmer att/yara färdigt  in/n'an 2020.  Programmet ska utgöra en samlad strategi

fö1 länets regionala tillväxtar'bete och ligga till grund för flera regionala program och insatser.

Det' över ri ande/%%ålet för ro rammet är en lan sikti och hållb r t klin och tillväxtiheläg  P ,,,/;;? P m;x*å///; g g a  UVEC g
Västmanlands län ;; består rav sex insatsom1åden som är särskilt viktiga för länets

utveckling. Av des sa s XÅ/Åisatsomraden är områdena för god livsmiljö samt hållbar

energianvändning och klimatanpassning särskilt relevanta för det kommunala

bostadsförsörjningsprogrammet. För varje insatsområde finns mål, strategier och

handlingsinriktningar framtagna. Målet som lyder:

Västmanlands invånare har en god livsmiljö
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har  bland annat  som inriktning att skapa tillgång till en god och sund boendemiljö. En viktig faktor

för att skapa en god boendemiljö är att bostadsmarknaden utvecklas för att fungera för ökad

sysselsättning, ökat företagande och en väl fungerande integration och tillväxt. Därför är det

viktigt att skapa förutsättningar för byggande som är anpassat till en långsiktig efterfrågan.

Det andra målet som är av vikt för bostadsförsörjningsprogrammet är att:

Västmanlands energianvändning är långsiktigt hållbar och bidrar till minskad miljö-

och klimatpåverkan.

En av inriktninga1 na är att bygga och planera så att hållbarhet sei/ erställs för ett framtida klimat.

Det' är viktigt att samtliga led' 1 byggkedjan beaktar klima///t/a/s/p/ kte/r. Därför ska Sala kommun  1  sin

planering av bostadsområden beakta platsens miljö. /

%%
2.3  KOMMUNENS VISIONER  OCH

% (%och gemensamt bidra
Bostadsförsörjningsprogrammet ska samve1ka m %%relevanta dokume  "///

till att målen för Sala kommun uppfylls. Det pågår e/tt/éarbete med att ta fr I),/am; %ny översiktsplan

för Sala kommun där f1amt1dsv151onen431n en öka fl? "" ""1"11"""% ydelsen av attraktiva

att bår/"gga bostäder
75/

nd o géo
W/ ,, WW,/?” ///_///C ,,

boendemiljöer besk1ivs. Overmktsplane/(Z/y der var det är”] går)/igt

bostadsförsörjningsprogrammet% kan anvandas"//om ett underlag som'a visar situationen på
%% "f/f

bostadsmarknaden och den polis? viljan fofb/osta r// /
/ ,/ ,

""%/ffa % .. ///f,,/ fl  /"////////
Det finns även en fördjupad/over51ktsplan

AL/

"©ÄÄX

/0.14  I  den besk1ivs en
/// %# al"////'//

framtidsbild av Sala dåd) "fader likSa 1ä'1=.""//1/a1"en lktlg/del i centrala lägen med bra
/ i ”% %, "ff/a,

förbindelser  ///// Eggs/% 22%, mm;/% 11. Attraktiva bostäder skapar en

befolk11i11gsöknirgg, //"" ö ///// /111"" W]; ad %%fl ttkedjor.

"7/7/"1/Åw //"
I kommunenens 21/1)ålarbete skal/%det finnas tydh/ga  111ål o"c""-11"' även indikatorer för att kunna följa upp

BostadsfmSöljn111g"sprogramme/1/%//%

aa % ffa/a //1
/ %,» /////,,"% 3/g%0]11ghete1g%tt styra bostadsbyggandet

% a, ”ff/aa"%;/7
För att få till ett: e/f/fektlvt bostÖa/dsbyggande och en god bostadsmarknad är det viktigt med ett gott

samspel mellan offgåthga och) p/jata aktörer. Kommunen hari detta samspel flera verktyg för att

påverkan bos "/""1"1 en ser också gärna nya aktö1 er på bostadsmarknaden.

3.1 PLANERING OCH MARKÄGANDE

Kommunens markägande och riktlinjer för markanvisning

Kommunens markägande är ett viktigt verktyg för bostadsförsörjningen, genom att kommunen

själv äger mark som är attraktiv kan kommunen påverka bostadsutvecklingen. Därför behöver

kommunen göra långsiktigt strategiska markinköp i områden som är attraktiva.

Genom markanvisningsavtal som kommunen träffar när kommunal mark tilldelas en exploatör,

kan kommunen till viss del styra hur en exploatering ska gå till. Sala kommun har tagit fram

riktlinjer för markanvisningar som bland annat tar upp:
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0 Att  urvalet  av  projekt  ska ske efter riktlinjer i kommunens  vision  och översiktsplan

.  Att fördelningen av kommunens mark ska syfta till att ge en  variation  i  byggandet och

bostäder med god standard.

- Att ifall kommunen har ett större sammanhängande markområde kan det vara lämpligt

att dela upp i flera markanvisningar och markanvisa till olika byggherrar för att få

variation

. Att det vid val av byggherre ska ges vikt åt byggherrens sociala åtaganden och nytänkande

. Att byggherren på kommunens begäran ska tillhandahålla specialbostäder

Kommunens planering /

Det kommunala planmonopolet gör att komn1u11//en/ ?stämmer över mark- och

vattenanvändningen, och i och med det avgör var det; %,) ”%li /gt att bostäder byggs. En god

planber edskap' är en viktig förutsättning för att uppna "ns/kat bygge/in ”nd Det pågår ett arbete med
/////%; ”(”å”/%&

att ta fram en översiktsplan för kommunen. Iö översiktsplanen identifieias områden som år
////// ””

attraktiva för nya bostäder och hur kommunal ser wee och kommunikatig/n/er ska utvecklas utreds.

En väl förankrad översiktsplan kan vara viktig för at/t kunna fatta snabba bils/lut när det behövs.

För att n a bostäder ska kunna b as”behöver det/” ” astställ af? etal' laner somy ysg ,; 2/2) % 113
;” (IW/%%

möjliggör det, och för en effektiv planef%ys erlätta1'/”b%56 byg ndetffmns även en
af, 77772

möjlighet för byggnadsnämnde%att i viss jah/besluta om avv1kelse/r/9 äldre detaljplanerade
fl f/ ”””/f/

områden. Det är också v1kt1gt7/ätt olika a/kt' rer////t/ex el bolag, får/=; //yetskap om planerade

b t tt t"d  t  t  (1k twin) W/ (:1 d' 1 llyggna 1oner på e  1  1g/%se a lum sn %% // %/1 go ia og me an

marknadsaktöi er och kommå ä möjligig , genomförande. Det' är
%%”! u////;7;"år ”I// W

dessutom viktigt att;kom1me,1/1/'splyneng byggw bra unde ?lag och kunskaper om vad

invånarna efte1f i?/ %zfå/f/ %%
// /////// // %/

%% /”///”AL1.//////””äi%ffä
&”

XXS

\\\\\\\\

Kommunens fastighetsbolag, Salabostader AB/eei/r ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Bolaget

äger/en majoritet av;;al/l/a  hylesratém  Sala kommun och är därmed en avgörande faktor för den

alhnam/f/gåbostadsforsognmgen momåSala kommun. Det bakomliggande motivet till att ett

kommunalt/b/olag bildas år?/att tlllgodoseÄ/ t't- allmännyttigt syfte. Att det finns ett allmänintresse' 1

kommunens engagemang i //1_%?näringsverksamhet är även ett kommunalrättsligt krav. När det

gäller bostadsbolffåöbrukar detfoverg1 ipande allmännyttiga syftet beskrivas så att bolaget skall

främja bostadsf/nmign/””n1111kommu11en.Man skall också bedriva verksamheten' 1  enlighet

med affa1sma551ga p////////% h ett socialt hänsynstagande. [ ägardirektivet och via

bolagsordningen kan kommunen som ägare dra upp riktlinjer för Salabostäders arbete. Det är

dock viktigt att komma ihåg att Salaböstäder är ett aktiebolag med den specifika lagstiftning och

de ekonomiska villkor som gäller. Därför kan inte kommunen uppdra till allmännyttan att bygga

bostäder utan att man också tar ett ansvar för finansieringen.

så

pl./Jil

Bolagets föremål och ändamål

Salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. Bolaget, som är ett

allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Sala kommun köpa,

sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder,

affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets

verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
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lokaliseringsprincip främja  bostadsförsörjningen i Sala  kommun  och erbjuda hyresgästerna

möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt

affärsmässiga principer.

Vision och fokuserade mål

Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF  § 179/2014  enligt följande "År 2024 har Sala kommun
passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god
livskvalitet i hela kommunen".

Salabostäder har satt upp olika mål för sin verksamhet. Bl a har man som mål att ha en vakansnivå

under 2%, minska energiförbrukningen samt stamrenovera minst 25 lägenheter per år.

Man har också färdigställt ett arbete i bostadsområdet/Ä a'och ]ohannesbelg med att

pr1ma1 ansluta husen till fjärrvärmenätet. Man kommer ook-sa aKpaborja liknande åtgärder för

bostadsområdena Jakobsbeig och Bryggeriet. Arbete ko/fl/{flt/E’Eo rtgå aunder kommande ar och

är en del i Salabostäder AB's satsning pit/%;) /g1effek igång och upp1ustning av

fastighetsbeständet. Bolaget har gjort en långsiktlg/ an för planerat un/de/rhall Den följs dock med

viss förskjutning. //////%%
///  W  ”ff/lla %%”

Det totala antalet lägenhetel i flerboSZtädshus 1no////Sél ” ()fii mun uppgäf/fåull  3916  varav
W W“ %?”?

Salabostäder äger och förvaltar  2652  val/2916 års utgång. olag t/agel därmed ca 68% av
””%/14%”?

beståndet i flerbostadshus. Vakansgraden [lagenhetei utan intäkter] fon 2017  ligge1 på i snitt
%; %

0 ,.4% Lediga lägenhetel som flnHS” få ,, ari erar mellan och 30 beroende på

månad. 7/7. 7/3 ///

/

kom%//%/ ////  ””%/%/ /%/// få?”
1/3?" {g}; mu%//e // //

Av det totala bostads b /1 å/utgö rob lagets bostäder ca 25%. Genom
//é" 97

bolagets dominan %ä/Å/ 't 4/7” lk mdetå/Ä/ en ledande och ansvarsfull roll. Vi ser detljhyre n’a en
///// ,7/ W ///x W

också som vä1de/ftf/l %%fa 1erfl era akéffe/f/"ä tioa/ ds nät/”?knaden
!)*%/, 4/]: 0/ ///

Dä nybyggnation/ar kostsam tf

&& Xxxx

äss—w..

s

i”? det' öns kva1;ttatt man”/aa man bygger  1  centrala Sala kan bygga

högre/j fleibostadshus med flera/Älä age enheter pä/z/såmma yta.
”% %, %/

%& få?/% 4. Båo ,)kningsutveckling
%& (% %

Under januar/lf/72017 ökade/fgveriges befolkning till över 10 miljoner. Det innebär en

befolknmgsoknlng/fmed 3% fjamfmt med 2016. Ökningen berodde främst på ett högt
invandringsöversko ( h )galan förutom Norrbottenhade en ökadbefolkning. jämförtmed

r%/////////I/{///
första halvår et  2016  hr/ &a en ökat med  3  procent.
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Hela Västmanland har haft en  negativ  befolkningsutveckling de senaste årtiondena, men i de flesta
kommunerna vände utvecklingen år 2013 och befolkningen började istället öka.  I  Sala kommun

har befolkningen vuxit sedan år 2009 och är nu högre än någonsin tidigare. Inflyttningen av

utrikesfödda har varit en viktig orsak till befolkningstillväxten i länet.

22500

22000

21500

21000

20500

Antal invånare

20000

19500

19000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Figur I: Befolkningmtveckling iSaln kommun  1970—2016

År 2017 var folkmängden 22 631 i Sala kommun och av dessa bodde 12 289 i Sala tätort. Förutom

andra tätorter och småorter som är spridda i kommunen så bor också en stor del av befolkningen

utanför tätort. Andelen av befolkningen som bor i landsbygd är högre i Sala än för både

Västmanland och landet.
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Figur 2: Nettoföddo/döda ochjlyttnetto åren  2000—2016

I  Sala kommun har befolkningsökningen det senaste årtiondet till stor del bestått av en inflyttning som

varit större än utflyttningen och precis som i länet har inflyttning från andra länder varit en betydande

del. Tittar man lite närmare på vilka det är som flyttar så ser man att både in- och utflyttningen är störst

i åldrarna 15-34. Flyttnettot för in- och utflyttningar utrikes är positivt och ökar under perioden 2000-

2016 medan flyttnettot mellan andra län varierar.
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4.1 PROGNOS FÖR ÅREN  2018-2035

Befollmingsprognosen för Sala kommun är  framtagen  av  SCB, den  utgår  från riksprognosen som

justeras  regionalt för att få fram prognoser på kommunnivå.  Syftet  med att använda en prognos

för befolkningsutvecklingen är att ge en bild av hur befolkningsutvecklingen kan komma att se ut

framöver, detär inte att få en faktisk förutsägelse om hur befolkningen kommer  förändras.

Befolkningen  förväntas  öka under hela perioden  2018-2030  men takten den ökar med sjunker

under perioden. Födelseöverskottet är år  2018  positivt men negativt i slutet av perioden då

antalet dödsfall per år ökar snabbare än antalet födslar per år. Antalet inflyttade per år, både från

andra delar av landet och utrikes minskar något under prognosens period men är fortfarande

högre än antalet som flyttar ut från kommunen under ett år. Flyttnettot är därför positivt mellan

2017  och 203 0, men minskar i antal under perioden.

25  000
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23  500

23  000

Folkmängd
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22 000    21 500 . _ ..

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Figur 3: Befolkningsprognos 2018-2030

4.2  ANTALET INVÅNARE EFTER ÅLDER

Sett på 10-årsgrupper är äldersförtlelningen i Sala kommun år  2016  ganska jämn förutom att de äldsta

åldersgrupperna är mindre. Den största åldersgruppen är 65-74-åringar. Försörjningskvoten i Sala är

2016  var  86,1  jämfört med  74,5  för hela landet. Försörjningskvoten är ett mätt på hur många yngre och

äldre det finns i jämförelse med hur många personer det finns i yrkesaktiv ålder och kan ge en

uppskattning av försörjningsbördan. Yrkesaktiv ålder är mellan 20 och 64 år, det tas inte hänsyn till

0,2

-  0-4 år

. 5-14  :2

. 15-24  é’

. 25-3-41 år

-  35-44  år

.  45.54 är

.  S&S-'i z'f

. 55-74 år

.  75-34  &

.  25-9: år

.  95+ år
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hur många av de som är i yrkesaktiv ålder som inte arbetar. Sala är ocksåen av de  kommuner  i länet där

försörjningskvoten har ökat som mest mellan  2010  och  2016.

F {gm 4: Åldersfördeln ing !  I  O-ärsgrupper 2016

! figur  5 visas  befolkningsprognosen för olika åldrar fram till år  2024.  De flesta åldersgrupperna

ökar i antal personer fram till år  2024  men yngre och äldre åldersgrupper ökar relativt mer och

står för en större andel år  2024.  Sett på ett längre perspektiv fram till år  2030  så fortsätter

utvecklingen på ungefär samma sätt, en relativ ökning av de yngre och äldre åldersgrupperna

medan de flesta grupperna emellan minskar i andel.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0-4 år  1290 1324 1359 1386 1405 1419 1428

- - 2596  2 2 4 276 280/4 2 251441 655 709  %  5 1 % 8  9

15-24  är  2467 2458 2437 2456 2502 2521 2557
9W "Mu/l/W/I/I/Il’ll/AW‘ ”%

25-34år 2633 2663  426  44/4/ 2688 2674 4265 2651

35-44  år  2453 2458 2490 2520 2563 2611 2656

45-54 29%% 2946. 2889 2840  %  3 2809 2801

55-64  år  2825 2867 2879 2913 2895 2913 2901

65-74år 423112 04 4.44 3001% 3003 2935 2910

75-84år 1750 1861 1978 2079 2155 2241 2319

85-94 år 673 %60 656/4/// 659 664 712 731

///////.  95+ är 52 59 61 67 67 66 68
%%” . '”7/"7/4 . W .%% Figur 5: E%Iknmgsprogaös för olika åldersgrupper 2018-2024

42/4 54. Dagens bostadsmtuatron

Den positiva befolkning's'ökmngen som Sala haft sedan  2009  har tillsammans med ett lågt

bostadsbyggande bidragit till att kommunen står inför en bostadsbrist.

5.1 BEFINTLIGT BOSTADSBESTÄND

Bostadsbeståndet i Sala för  2016  omfattar  10870  bostäder [SCB]. Bostäderna är fördelade över

småhus [där ett mindre bestånd av bostads- och hyresrätter ingår], bostadsrätter, hyresrätter,

specialbestäder och övrigt boende enligt tabellen nedan.
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Figur 7: Anta! bostäder fördelat på  boendeform  i Sala kommun år 201 6

Under  2017  har man färdigställt 6 lägenheter för LSS-boende samt ytterligare  6  lägenheter under

2018, samt sammanlagt 48 lägenheter för +55-boende i Bovieran. Riksbyggen har börjat bygga

23 bostadsrätter i området Allmänningen 2. Byggnation av för 80 hyreslägenheter har påbörjats

i Kronparken och  6  hyresrätter planeras i området Gruvsmeden 6. Byggnation pågår bl a på

Ängshagen och Brästaborg. Det finns sammanlagt 24 lediga tomter i andra tätorter än Sala. Det är

viktigt att uppmuntra att bygga och bosätta sig på landsbygden. Detta ger då underlag för

kommunal service. Dock skall man inte bygga på bra åkermark.

1 Figur  8  visas bostäder i flerbostadshus fördelat utifrån storlek. Över hälften av bostäderna är mellan

51- 80 kvm, bostäder mindre än 50 kvm står för ungefär en femtedel av bostäderna i flerbostadshus.

ll <31 kvm

,!' I  3140  kvm

/’/ 259 " -  41-50  kvm
/.‘l _  !

/ _  -  ' .,4”: .. - 51 60 kvm

”'" -  61-70 kvm

:1  71780  kvm

853
l  81-90  kvm

 

I  91-100  kvm

I  101-200  kvm

Figur 8: Bostäder av olika storlek i flerbostadshus, 201 6
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5.2  HUSHÅLLENS SAMMANSÄTTNING

År  2016  fanns det  totalt 10468  hushåll  i  Sala kommun. I genomsnitt bor det  2,13  personer per

hushåll.

1 person

2 personer

3  personer

4  personer

5  personer

6personer

7+ personer

Figur 9: Hushållfördelgt

Ensamstående med barn  0-24  år  '

Antal

hushåll

4136

3492

1149

1071

405

134

81

:på antale
I////ef

Den största andelen hushåll" är med en person/ oci/j;

folkmängden är det störst andel som  [3011  h

Andel av samtliga

hushåll

39,5

33,4

11,0

N

10,

/

’////// m’V/m

Ensamstående utan barn

Ensamstående med barn  25+  år

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn  0-24  år

Sammanboende med barn  25+ år

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn  0-24  år

Övriga hushåll med barr125+ är

Uppgift saknas

Andel av samtliga

personer

18,5

31,2

54

%>
2,9

jaar201  16%
[iw/(ff %/ 6/

%%//////g/ %
/aiefter hushåll med/ )personer. %Sett på

%?hållo %% fyra personer och? /pe1/// son.

Antal Andel

personer hushåll

(%)

4136 39,5

1440 5,3

235 1,1

5828 27,8

8224 19,9

445 1,4

719 2,6

1249 2,2

46 0,1

31

Figur 1 0: Hushåll fördelade efter hushållstyp, år 201  6

Störst antal personer finns i gruppen sammanboende med barn  0-24, men den största andelen

hushåll är ensamstående utan barn.
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5.3  BOSTADSMARKNAD  OCH  PRISUTVECKLING

Bostadspriserna har ökat kraftigt både  i landet  totalt och i Västmanland under de senaste åren.  I

Västmanlands län ökade priserna enligt fastighetsprisindex med nära tretton procent för villor

under tiden under okt-2016 till nov-2017. Det är mer än för riket totalt som har en

kostnadsökning med 73%. Prisutvecklingen för småhus i Sala kommun har enligt

mäklarstatistiken under de senaste 12 månaderna varit 5 %. En förklaring till de ökade priserna i

länet totalt, kan vara att utbudet av bostäder inte är lika stort som efterfrågan. Det råder en stor

efterfrågan på bostäder i centrala Sala och  i  sjönära lägen. Marknaden är ökande och den mest

efterfrågade storleken på egna hem är 120 - 160 kvm. När det gäller efterfrågan på bostadsrätter

är det även här en ökande prisbild och den mest efterfrågade storleken är lägenheter med 2 rok.

6. Bostadsbehov

Bostadsbristen i Sala är tydlig. Den främsta orsaken till situationen är att för få bostäder har byggts

i förhållande till befolkningsutvecklingen.

Boverket tog är 2017 fram en beräkning av behovet av att bygga nya bostäder för hela landet och

kommer fram till att det kommer vara ett historiskt högt byggbehov det närmaste decenniet.

Orsakerna till det stora byggbehovet är att det de senaste åren inte byggts tillräckligt mycket

bostäder för att motsvara befollmingsökningen som skett, och att befolkningsökningen kommer

vara hög de närmaste åren då många asylsökande kommer beviljas asyl. Men man betonar också

att befolkningsprognosen och därmed även byggbehovsprognosen är väldigt osäker då man till

exempel inte vet hur många av de som invandrat som kommer bosätta sig på längre sikt.

9 av kommunerna i Västmanland bedömer att det råder brist på bostäder, både i centralort och i

kommunens övriga delar. Flera av kommunerna anger en generell bostadsbrist, både småhus och

lägenheter av olika storlekar.

lllllll..lll.l.hllll Wll_..._..,lllll
-50 197519?71979I1931198314351937193919911992'] 95 fllglllI 992001200 2134 200; 2009 2011 20132015

-150

-250

5 Folkökning & Nya bostäder

Figur 1 ]: Foflrökningjt'imfört med nybyggda bostäder mellan 1 975—2016

l figur 11 visas befolkningsförändringen i Sala kommun jämfört med nybyggda bostäder, både i

flerbostadshus och småhus. En bostad kan rymma fler personer men figuren kan ändå visa om

byggnationen av bostäder följt befolkningsutvecklingen i stora drag.
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Under  90-talet och  början  av 00-talet var befolkningsutvecklingen negativ flera år och

bostadsbyggandet var då väldigt lågt. Men under senare år har befolkningen ökat och

bostadsbyggandet har inte följt den utvecklingen. Perioden då befolkningen minskade kan det ha

byggts upp en bostadsreserv med lediga bostäder, men situationen på bostadsmarknaden idag

tyder på att det inte längre är fallet utan att det år bostadsbrist och särskilt i centralorten. Till

exempel finns få lediga lägenheter i Salabostäders bestånd, vakansgraden år  2017  var 0,4  %  vilket

är lågt jämfört med 1-3% som enligt Boverket år en vakansgrad som behövs för en normal

omflyttning i beståndet, och detär också brist på lediga tomter för villor i Sala stad.

För att få en uppfattning om behovet av nya bostäder i framtiden kan man titta på prognosen för

befolkningsutvecklingen där Sala kommuns befolkning väntas öka. Om genomsnittet för antal

personer per hushåll antas vara samma i framtiden så Oka/%% t hushåll från  2016  med 730

hushåll år  2024  och nästan  1100  hushåll år  2030.  De tta  %%]  uppskattning om behovet av

bostäder  l  framtiden men viktigt att ha i åtanke är att %%angåganden som ligger till grund för

uppskattningen' är osäkra till exempel utrikes infly/t/tning eller att gig/P%omsnittet för antal personer

per hushåll' a1 samma. %% %

%

år  2024, såinnebär det med samma antagandeno /////'I 61/1?) rattblinärmare

1300 fler hushåll jämfört med 2016.1/y//1//// fam/tll  2024  tar

”%g
står för nästan hälften av de planerade bog/Eidef/na/ff/r/mn till år 2024%Att de två kprojfekten

täcka behovet av den befolk /g ng som %%]! W51 WW Äng, utan 0C sa or att
% k/ % %% % %%

Ser man istället till det mål som är uppsatt för Sala/ått befolkningen ska tik/å; till 25 000 personer

. mush ”%%/%%? 8““) %
kommunen höjd för målet om en/ ökand e by”/% l nklude1 at i planelfingen är två projekt som

genomförs blir väldigt viktigt inte/b” ra för rna [ji lden

gsprognosen och undvika

en fö1 värrad bostadsbräåd

 

% 21%3
/”;, %%f/ EDI/åå

/ /  ”&”, ”””/% ””%/%% ””%/  % %, ””%” ”%
”,,,

En rörlig bosfäclsmarknad a1/1/11kt1g för att1n12na1 na kunna byta bostad när deras liv fö1änd1 as% ska,/#

och en annan få” ostad pasåar bättre. lyttkedjor innebär att en nybyggd bostad som ett

hushåll ?flyttar in 1%”3/111terar i aé/b/gstaden soÅlamnas blir tillgänglig för ett nytt hushåll. Till

exempel,/kan nya lägenheter" 1 flerbostäfgshus göra att äldre ensamstående elle1 par flytta1 från sin

villa, vilket/71%? tur kan gal-W af? att en barnfam1lj kan flytta' m i villan och barnfamiljen 1 sin tur lämnar

efter sig en hos %%

%

\

såsåg
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Flerbostadshus, hyresrätt Specialbostad och övrigt boende

Figur 12: Individer i 1O—årsklnsser fördelat efter boendeform, andelen  av befolkningen, 2016

6.2  BEHOV  FÖR  ENSAMBOENDE

Statistik visar att hushåll med ensamstående utan barn är en vanlig hushållstyp i kommunen. Det

är t.ex. vanligt med ensamboende  i  tidiga 20-ärs åldern men även allt vanligare hos personer över

65 år. För att tillgodose behovet hos ensamboende, oavsett ålder, är det önskvärt med mindre

bostäder. Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys är ungdomar den grupp som har det

särskilt svårt på bostadsmarknaden. Utbudet av äldre, små och billiga hyreslägenheter, vilket kan

vara lämpliga för ungdomar och studenter, är i dagsläget litet. Det råder stor brist inom detta

område. För att tillgodose behovet torde byggande av små lägenheter - 1-2 rum - vara en välriktad

utveckling, men även byggande av bostäder som är specialanpassade för äldre kan vara viktigt.

Många äldre bor i hyresrätter i flerbostadshus och genom att bygga nya bostäder för äldre kan det

tillgängliggöra lägenheter i det befintliga beståndet av hyreslägenheter för unga.

6.3  BEHOV  FÖR  FAMILIER

Många barnfamiljer efterfrågar större lägenheter och småhus med god tillgång och närhet till

barnomsorg och skola. Som tidigare nämnts behöver fler bostadshus byggas för att frigöra småhus

till barnfamiljer. Till det behöver fler småhustomter skapas för att fungera som en buffert för

efterfrågan för småhus. Skolor och transport till skolorna i ytterområdena är en mycket viktig

fråga.

6.4  BEHOV  FÖR  ÄLDRE  OCH  FUNKTIONSNEDSATTA

Andelen äldre i kommunen ökar avsevärt under perioden fram till 2024. Enligt

befollmingsprognosen ökar personer som är 70 är eller äldre med omkring 700 personer till år

2024, det kommer troligen kräva ytterligare lägenheter inom särskilt boende för äldre. Under

2017 har det byggts 6 lägenheter för LSS-boende och under 2018 tillkommer ytterligare  6

lägenheter. Man planerar också att bygga ca 70 lägenheter för Vård och Omsorgsboende i Östra

Kvarteren. Till detta kan man lägga ytterligare 50 lägenheter för Trygghetsboende under 2022. I

Ransta finns ett förslag om att bygga trygghetsboende för äldre som kooperativa hyresrätter.

Kooperativ hyresrätt är ett mellanting av bostadsrätt och hyresrätt där man blir medlem i en
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kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats för sin  lägenhet  när man flyttar in, kommunen

kan också gå in med en  tillfällig borgen. En sådan upplåtelseform kan göra att det är lättare att

genomföra nybyggnadsprojekt eftersom riskerna sprids på fler aktörer.  I  dessa lägenheter skall

minst en person vara 55+.

Med tanke på att vården och omsorgen i allt större utsträckning sker i den enskildes hem istället

för på sjukhus/äldreboende, är det särskilt viktigt att vid all nybyggnation och renovering av

befintliga bostäder se till att en god tillgänglighet prioriteras såväl i bostaden som i dess

omgivningar. Bra tillgänglighet underlättar äldre personers vardag och ökar möjligheten till

kvarboende även högt upp i åldrarna och med olika typer av funktionsförmåga. Allt fler personer

lever i ensamhushåll vilket ökar behovet av naturliga mötesplatser i närområdet i såväl inom- och

utomhusmiljö. Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingei'iav hjälpmedel som nu sker och

en övergång till digital teknik krävs förbättrade möjl1ghete/2/ill fiberanslutning för att kunna

använda den nya tekniken. Inom hemtjänsten e: bjuds nada/ä '” ett antal tekniska lösningar för

att ytterligare öka tryggheten' 1  hemmet. Tillgång till hiss [Wo/% ma/flåålan är ytterligare faktorer för
/

att göra ett t1yggt och säkert boende. %%f'n %

När det gäller "Specialboende" — som är anpassat Bmw/speciella grupper in /LSS kan detta vara
if(/lla

svart  1  mindre kommuner. Det finns en r1 k attm mån al res äster ur den
%;» &%%(/%% // g  %»  g

specifika målg1uppen och därmed riskeraym9a a. //////,
”%%/Ä ”% /%  %/// %%/_»,/ %. fl”, /%5BEHOVQ%RN5%/ %%

© %% %%D %be,/99% ommunen och gör attEn god bostadsf01sor1n1ng/a9r nöd/ %;ndig för (%%/psi? %  el?/%%

nyanlända som fått uppehåf” %% vill stanna”/)?] sbrist på bostäder blir ofta
//f/// ”%./g //////

nyanlända kvar" 1 andr- a'ha ”%sd kon fra lag/Detta rlskerarggfordmja Zetå/Äläleringsprocessen och skapa
///// t”f/ %

mer långvariga  p // 919969; de  115517] ab lådaj/å/jåg/ång tsill(l båg/kollektlvtraflki anslutning till bostaden

är av sä1 skild vikt./130999] %%”mn 199a etablera s1g i det svenska samhället

är det v1kt1gtåf999de kan ta 54%” {till bland  an/r/ra (mig 1 svenska och samhällsm ientering.
g////

ffa ffa/iEn förutsättning cf9r att Sala Äk9/9mmun sk %'kunna ta emot nyanlända, enligt löpande

overenékommelser arga é}; det  finns Iam/phga  lägenheter. Det finns idag en övei enskommelse med
.////,, //

Sala  kommug och Salabostader om ett Visst/antal lägenheter som ställs till kommunens förfogande
”%% %%va1 je måna  .////// //////

Under  2018 forva©$al ko n/fg/‘I/un att ta emot 22 nyanlända. Då man inte vet om det rör sig om

ensamstående ellers %” barnfaml jer, är det svårt att uppskatta behovet av bostäder.  P1  ognoser(  g  .,för nyanlända senare än 21 är svara att göra och beror till stor del på läget" 1  världen.

&6BEHOVFÖRUNGA1621ÄR

Enligt unga i Sala finns det inte i dagsläget tillräckligt med bostäder för ungdomar. Detta är ett

problem för de ungdomar som inte längre vill bo kvar hos sina föräldrar men som vill stanna i

Sala. Det behövs fler bostäder som är lämpliga för unga som vill flytta till sitt första egna hem. Att

det finns ett behov av fler bostäder för ungdomar styrks också av mäklarnas uppfattning att det

har blivit svårare för unga att ta sig in på köpemarknaden.

Kairos Futures undersökning Drömsamhället från 2010 angav två av tre unga i åldern  15-19  att

de helst vill bo i ett område där många olika typer av människor bor. Främst handlar det om att
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man vill se en blandning av  olika  intressen och olika livsstilar, men  också  olika åldrar och Olika

etniska och kulturella bakgrunder efterfrågas.

6.7  BEHOV  MED  ANLEDNING  AV  SOCIAL  SITUATION

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden ökar i Sverige. Allt fler grupper har svårt att

på egen hand få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Människor med missbruks-

och/eller psykiska problem var tidigare de grupper som förknippades med hemlöshet. [ dag är

det helt nya grupper som söker sig till kommunernas socialtjänster för att de inte har möjlighet

att få en egen bostad: de med svag privatekonomi, skuldsatta, nyanlända, unga utan

boendereferenser, ensamkommande barn och unga, våldsutsatta kvinnor och äldre.

Kommunernas socialtjänster tvingas enligt Sveriges Mmmm? och landsting [SKL] att ta ett

;nsvar utöver vad socialtjänstlagen kräver Sala kommun W/ä raktivt för att se till att dessa

ushåll ändå får en bostad. Det handlar ofta om oli/a/ ///ofrmer av "sociala kontrakt", där
%? %

socialtjänsten går in som förstahandshyresgäst och hy1 Uf agenheten andra hand. Resurser som

läggs på att hitta boenden, hyresadminisn ation Deg/2:1 //S//§7}) av de soc1a/1%&ontrakten/lägenheterna

skulle på en fungerande och inkluderande bostadsåjé /r/knad istället läggas på de mvånare som har

behov av stöd fö1 sociala och/eller andra problem/% fyller handläggning ochåitrednmg för att hitta
///

boenden tar också tid och resurser fr%2etlvraknljjä%%å// Q? eQ; fHemlöshet och

utestängning f1ån bostadsmarknaden %% 16 000 hushåll
////S

%atexp1051onsa1tat%
4%}

socialtjänsten som hyresvärd. Sedan dess ha;/%? %

&. a» %.,-
Ambitionen i Sala kommun är att/fo1soka utar (”b ane nétg

%% ,,
träningslägenheter och boogg/åäö? ;; vtalgenom/l) edsa: // %%f/a %% W/n

///rk a//tl/ //////  %%För  2018  gäller ett samvc! fålla an Sala ko n och Salabostäder AB där Salabostäder

\\\.\\\\

/en  bostadstrappa  med

XXX

”f/// %%
AB leve1e1 ar lag/%få/f/W/ uit kfrän &%%(”KW/ kommels; Dessa lägenheter skall fördelas efter

behov mellan  Vuxen- [n’t/egr t'o LSS/fl (BK/1%? 11/392111) (ark/4’1 under  2017  har funge1 at mycket bra.
// ”// ////// ”W” /////  ”ff/aDet största ante?et1hemloshe/t;unde1s k111%//en WlÄ/län iSala.

% ”%%/% 7. Pl jj/neradb stadsbyggnatlon

% %POTENTIfiLA UTVECKLINGSOMRÅDEN
%% 4%&, få?

Genom fortatmng kan det skapas ekonomiska förutsättningar för att renovera befintligt bestånd

utan att det mastettla till avsefÄt höjda hyror. Genom förtätning kan man även komplettera med

olika upplatelseformer/iäom ms a områden som kan sta1 ka integrationen och skapa flyttrörelser
W//

idet befintliga bestånde t  ’%///////

Man kan peka på ett antal områden som i framtiden kan utvecklas. När det gäller utveckling i själva

staden kan man nämna Äkra-området, Norrmalm och Mamre.

I "Plan för Sala stad” har man lyft fram olika områden för en utveckling. Ett av de mest attraktiva

lägena i staden är längs med Strandvägen intill Stadsparken och Ekeby damm. Det finns sedan

tidigare planer på bostadsbebyggelse i denna del av parken. Tyngdpunkten bör ligga på att hitta

en gestaltning som för samman parken och nya bostäder på ett bra sätt. Områdets karaktär ska

vara ”bostäder i park” och allmänheten ska ha tillträde till parken och bostadsgårdar. Parken får
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alltså inte bli privat.  I  utvecklingsprojektet bör även  själva  parkmiljön  ingå.  Här planerar man  både

nya  punkthus  och nya stadshus.

Ett annat område som man lyfter fram är Östra kvarteren och Silvervallen. Östra kvarteren är ett

centralt område  i  stadskärnan. Kvarteren avgränsas av Kälgårdsgatan, Kungsgatan, Väsbygatan

och Ringgatan.  I  kvarteret finns idag +55—boendet Bovieran beläget på Silvervallen. Där finns det

sammanlagt 48 lägenheter och området färdigställdes  2016/2017.  Kommunen har tagit fram

planer för nya bostäder och viss handel i området. Östra kvarteren blir en utökad del av centrum

och kopplas ihop med Stora torget genom gågatan Norrbygatan. Ett avtal är tecknat med en

exploatör om Silvervallen och arbete har påbörjats i kvarteret Löparen. ! kvarteret finns plats för

flerfamiljshus, äldreboende, viss handel samt nya offentliga rum och mötesplatser. Ett centralt

grönområde bör också inrymmas i kvarteret. /

Med Norrmalm avses området mellan järnvägsstationegä? [%%/adammsvagen För att kunna nå

visionen om 25000 invånare 2024, är det viktigt att prOJekte genomförs med det antal lägenhete1

som planeras. Idag finns några verksamheter/p% /fijatsen meåf ämst består marken av%% %%
oexploaterad åker mark. Då området ligger närajärnvagen finns potential att skapa pendlingsnära

lägen fö1 framförallt bostäder men även kom;/21 ochd icke storané verksamhete1. Då
% «(flea o .

förutsättnin ar för hållbart 1esande En 15 böl fmmmn ut /fi franen t dli%%%//
miljöprofil. En viktig fråga för att detta uG/gckl r1t llsfäpandet av två

nya planskilda korsningar, en för biltrafik o 3/ .e ;;)" gång— ktoch  cykeltra  11; dag splittras staden av

jä1nvägen och det en svårt att ta sig till och från. stadgns/norra delalr påe ett/%smidigt och 1 vissa fall
'&'

Säkeit Sätt. En målbild finns E%tagenso ff,/beska? fstora drag [Målbild

\\
Norrmalm Sweco  :-2012]///Malj///11den//;/lfisar på en g  WM/////§s %” /%jårnvägen som glesas ut

en bit bort från jarnvagen. %% %%; lä aeg enheter%b abyggas i detta läge. Den
/////

framtagna  malbi/El/ l/ /Z%%5%;%/ rlktmngsgl? e för utformningen av detta o1n1åde.

Exempel påu utm ”721 for att1 nöjligg'or ute cikl rig/av nya bostäde1 på Norrmalm år buller,
””%/l/ng aff/%? ”%%/% ”””/%%; ”%%/f

vibrationer .%h riskfrågor/kopplat till %ta  1/,k  22/7! området ligger på platt åke1mark bö1

planteringar ofh/landskapsbdd/ande eleme (f”tidi t sak apas för att gora området mer attraktivt för

exploatering. Ma kagarfragan &%%cksa viktigt aéhantera
%; %%%% %% %%

Angshagen är ett omradetlai detaljplan; fför fjäi (%% kvadranten är under antagande och byggnation
%%

kommei agäpabo1jas%%//%J

%% %%
Detaljplan för omrad med vardcentl alen är unde1 antagande. Även detaljplanearbete för

omiådet kring' ganäal sra rettsby'ggnaden” pågår och borde kunna ge ett sto1t antal lägenheter.

Preliminäraberäknin  %  ”””/%% n5001ägenheteriområdet.(”WW/f

Ett annat utvecklingsområde är Ransta. Ransta är kommunens näst största tätort och har ett bra

pendlingsläge till Västerås och Sala och andra städer. En ny skola och förskola håller på att byggas

i Ransta och det finns planer på trygghetsboende för äldre i form av kooperativa hyreslägenheter,

det rör sig om 22 lägenheter där minst en person skall vara 55+. Det planeras även en cykelbana

för en sträcka mellan Ransta och södra Sala som kommer förbättra kommunikationerna

ytterligare. Under senaste tiden har det också funnits ett stort intresse för tomtmark i Ransta.

Bostadsbyggande i småort och på landsbygden är viktigt, genom att stimulera byggandet på

landsbygd åstadkommer man underlag för service och får på det viset en levande bygd. Sala

kommun har också ambitionen att kunna erbjuda ett stadsnära landsbygdsboende. Något som gör
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Sala  attraktivt är just närheten till landsbygden, det är möjligt att bo på  landsbygd  och samtidigt

ha cykelavstånd till Sala stad. För bostadsbyggande i stadsnära landsbygd och andra

landsbygdsområden är det viktigt att det passar in i landskapsbilden, och man bör undvika nya

bostäder på öppna ytor och värna om jordbruksmarken.
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Centerpartiet i Sala kommun 20 180403

Remissyttrande över

Bostadsförsörjningsprogram

Sala  kommun  2018  — 2024 med framåtblick mot 2030

Centerpartiet i Sala kommun vill inledningsvis uttrycka vår tillfredsställelse

över att ett bostadsförsörjningsprogram för Sala kommun nu är under

behandling.

Vi anser att förslaget till Bostadsförsörjningsprogram är en bra utgångspunkt

för fortsatta diskussioner kring bostadsbyggandet i vår kommun och ger ett

värdefullt underlag för ställningstaganden kring frågor rörande

bostadsbyggandet.

Genom den process genom vilken förslaget till Bostadsförsörjningsprogram

arbetats fram har vi haft möjlighet att vid flera tillfällen i kommunstyrelsens

ledningsutskott framföra våra synpunkter från Centerpartiets sida. Vi har

därför inga principiella synpunkter på programmet, men vill kommentera
några sakfrågor och detaljer. Dessa redovisas nedan:

2.1 Nationella visioner och mål

Transportpolitiska mål [5 6)

I  första stycket skrivs: Vi är också något av en järnvägsknut via anslutning

mot ......

Här finns anledning att markera att Sala, jämte Borlänge är utpekade noder

på Dalabanan för anslutande trafik.

Andra stycket bör kompletteras med en skrivning om att Avgiftsfri

kollektivtrafik pä landsbygds— och stadstrafik med buss införts för en

treårsperiod med början 1 april 2018.

Bredband  (  s  8  )

] och med det avtal som Sala kommun nu tecknat med IP Only så bör

bredbandsfrågan förtydligas, dvs kommunens satsning som innebär att alla

fastboende och företagare  i  hela kommunen ska ha haft möjlighet att få

tillgång till en bredbandsanslutning via fiber senast 20201 23 1.

3.2 Allmännyttan (s 10 ]

Sista meningen i första avsnittet bör skrivas om.  I  ägardirektiv och via

bolagsordningen kan kommunen som ägare dra upp riktlinjer för

Salabostäders arbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att Salabostäder är

ett aktiebolag med den specifika lagstiftning och de ekonomiska villkor som

gäller. Därför kan inte kommunen uppdra till allmännyttan att bygga
bostäder utan att man också tar ett ansvar för finansieringen.

Vision och fokuserade mål (5 11]



I  tredje stycket står det att man har påbörjat ett arbete i bostadsområdet

Åkra med att byta ut befintligt fjärrvärme till merparten av fastigheterna. Det

handlar om att stamrenovera fastigheterna.

5.1 Befintligt bostadsbestånd

s 15 första stycket. Stycket bör uppdateras med aktuella uppgifter. Bland

annat har byggnation påbörjats i Kronoparken av 80 hyreslägenheter. Likaså

pågår byggnation på Ängshagen. Det finns även fler områden där byggnation
pågår ex Bråstaborg.

De två sista meningarna i första stycket bör byta plats. Annars blir det

syftningsfel.

7.1 Potentiella utvecklingsområden [s 21  )

Tredje stycket. Felskrivning i första meningen.  I  stycket skrivs om Östra

kvarteren. Ett avtal är tecknat med en exploatör om Silvervallen varför en

skrivning bör göras om att arbete påbörjats med Silvervallen. Likaså bör en

mer komplett skrivning göras om kvarteret Tränaren där byggnation nu

påbörjas.

Ett avsnitt bör även skrivas om Ängshagen. Detaljplan för fjärde kvadranten

är under antagande och byggnation påbörjas i området.

Näst sista stycket bör skrivas om. Detaljplan för området med vårdcentralen

är under antagande. Detaljplanearbete pågår för området kring "gamla"

lasarettsbyggnaden som bör kunna ge ett stort antal lägenheter.

7.2 Planerade bostäder/Lediga tomter [s 23- 24]

Tabellerna bör uppdateras eftersom mycket har hänt under arbetet.

Centerpartiet i Sala kommun

nders Wigelsbo

Ordförande i Centerpartiet i Sala kommun
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Remissyttrande över  förslaget  till nytt kommunalt

bostadsförsörjningsprogram för Sala kommun

Salas Bästa har fått möjlighet att yttra sig över förvaltningens förslag till nytt

kommunalt bostadsförsörjningsprogram för Sala kommun. Här nedan följer de

synpunkter vi har att tillföra.

Vi vill inledningsvis framföra att vi är mycket glada över att Sala kommun äntligen

fått ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram (nedan benämnt BFP). Det är

ytterligare ett instrument som ska vässas för att tillsammans med övergripande

planering och en effektiv organisation kunna erbjuda Sala bästa möjliga villkor.

Sådant gillar vi i vårt parti!

Generellt

Vi anser att förslaget från förvaltningen är ett steg i rätt riktning. Det är det

första övergripande dokument som på ett tydligt sätt får ner kommunens vision år

2024 (dvs 25 000 invånare) i siffror. Hittills, dvs under åtta år som visionen har

funnits, så har detta saknats, vilket är ett mycket pinsamt konstaterande.

Vi saknar dock mer av handlingskraft i dokumentet för att få visionen på plats.
Mer viljeinriktning behövs. Det är viktigt att lyfta blicken och se längre än till

2030. Vi måste planera för en stad som är dubbelt så stor som idag år 2045.

2.1 Nationella visioner och mål  !  trans ort olitiska mål

Här ställer vi oss frågande till formuleringen: ”Mälardalens slättbygd och

Bergslagen innebär att vi ligger inom en relativt tätbefolkad del av landet".

Inom 15 mils radie så när man nästa  3  miljoner människor. Vi vill att vi slår an en

mer positiv självbild och föreslår följande: ”Salas position i den växande och

expanderande Mälardalen på gränsen till den historiska Bergslagen ger oss närhet

till närmare tre miljoner människor inom 15 mils radie”.

3.1 Planerin och markä ande / Kommunens lanerin
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Här bör Byggnadsnämndens möjlighet att besluta om att ge förhandsbesked på

icke-planlagt område lyftas fram och uppmuntras. Ett förhandsbesked är ungefär

som en mini-detaljplan och tar avsevärt mycket kortare tid än vanlig

detaljplaneläggning. Vi har studerat Västerås, Gävle och Uppsala kommuners

respektive byggnadsnämnder för att se hur de agerar avseende förhandsbesked för

att avhjälpa deras bostadsbrister.

lVästerås beviljar man förhandsbesked för fem enbostadshus i samlad bebyggelse

utanför detaljplanerat område. lUppsala beviljar man för mellan sex-åtta
enbostadshus i taget men vi har även fått protokoll från september 2017 där

Uppsala beviljat förhandsbesked för tio enbostadshus i samlad bebyggelse, som

dessutom anslöt till redan planlagt område.  I  Gävle har man beviljat

förhandsbesked för flerbostadshus utanför planlagt område, men innanför

fördjupad översiktsplan.

Byggnadsnämndens har dessutom möjlighet, vilket kommunfullmäktige uttryckte

vid sammanträdet 2017-10-30 i beslut 5110, att besluta om avvikelser i redan

antagna detaljplaner där genomförandetiden gått ut men där åtgärden

fortfarande är förenlig med syftet med detaljplanen, denna möjlighet bör

uppmuntras för att kunna förtäta med bostäder och förrådsbyggnader i äldre

detaljplanerade områden utan att behöva ta planresurseri anspråk.

Följande text föreslår vi skall läggas till i avsnittet:

”Byggnadsnämnden har möjlighet att bevilja förhandsbesked och byggnadslov för

bostadsbyggnader utan krav på detaljplan enligt PBL. Denna möjlighet bör

användas för att bidra till att trygga Salas bostadsförsörjning. Byggnadsnämnden

bör titta på andra kommuner så som t. ex. Västerås och Uppsala som använder

detta verktyg för att på ett snabbt och enkelt sätt tillskapa bostäder utanför

planlagt område. Vi anser dessutom att detta förhållningssätt med fördel kan

användas när man ansluter till redan planlagt område, vilket genomförts i

Uppsala kommun.

Byggnadsnämnden bör, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 51 10 år 2017, i

större utsträckning använda sig av de utökade möjligheter som nuvarande

lagstiftning ger för att i bygglovsprövningen ge avvikelser från rådande detaljplan
om syftet med detaljplanen fortfarande upprätthålls samt att

genomförandetiden har gått ut. Byggnadsnämnden kan därigenom agera proaktivt
för att avlasta Sala kommun från byråkratiskt arbete med att slippa, i uppenbara

situationer, ta fram s.k. frimärksplaner. Därigenom kan mer resurser satsas på att

ta fram större planlagda områden som syftar till att nya bostäder byggs och

därigenom skyndsamt nå Bostadsförsörjningsprogrammets målsättning. "

3.2 Allmännyttan

Vi anser att Allmännyttans extremt stora dominans på hyresmarknaden är starkt

bidragande till den bostadshämmande situation vi idag har. Salas hopp till

utveckling kan inte åsättas de små fastighetsägare som kanske äger en eller två
bostadshus och därigenom blir Salabostäder den aktör som ska ”fixa det”. Men om

Salabostäder är för stora både till bestånd men även i skulder, med en påtaglig
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risk att kommunen faller med i en framtida eventuell bostadskris, så blir bolaget

alldeles för försiktigt i sitt byggande. Bostadsbebyggelsen som nu har påbörjats i

Kronparken skulle ha byggts redan när Salberga kriminalvårdsanstalt invigdes. Nu
tio år senare bygger man, det är tio år för sent men understryker ännu en gång att

Salabostäder måste släppa in andra aktörer på marknaden och detta gör man bäst

genom att minska på sitt nuvarande bestånd.

Vi föreslår följande tillägg i texten (fjärde stycket):

”Salabostäders dominans bör i framtiden minskas för att vitalisera Salas
hyresmarknad. Om flera aktörer ges möjlighet att etablera sig i Sala så kommer
mer friskt kapital, engagemang och intresse att finnas tillgängligt i samband med

nya bostadsexpansioner”.

4.1.  Pro nos för åren 2018-2035

Här anser vi att vår prognos kan påverkas om vi planerar för flera bostäder och
håller oss trogna till kommunfullmäktiges beslut om att vi ska vara 25 000

invånare år 2024.

Vi föreslår därför att vi även tillägger en tabell som visar hur det skulle kunna se

ut om vi lägger i en högre växel. Då kan man se skillnaden på vår egen
kommunprognos och SCB:s.

5.3 Bostadsmarknad och risutvecklin

Här kan vi bara med stor fet penna understryka det stora behovet av att nya

bostäder tillkommer på bra lägen, dvs centralt och i sjönära områden.

7.1 Potentiell utvecklin sområden

Här bör det poängteras mycket starkare att de utvecklingsområden vi har måste
förtätas, t.ex. Norrmalm, för att bidra till att vi når visionen år 2024. Det träcker

inte med 500 hushåll om vi ska nå visionen. I BFP bör vi tala om att Norrmalm bör

utsträckas till områden längs med järnvägen in mot gamla Strå kalkbruk och de
fina områdena som finns där. Räddningstjänstens övningsområde bör flyttas och

bostäder planeras.

Sala kommun ligger nära Västerås stad, som är en av de mest expansiva

kommunerna i landet för tillfället. Västerås växer med nya etableringar som t.ex.

Northvolt och Amazon. Folk som ska börja arbeta där ska ha någonstans att bo.

Västerås är inte jättemysigt att bo i. Sala har väldigt goda kommunikationer till

Västerås både via järnvägen och via snabb 2+1-väg. Detta ska vi givetvis nyttja,
men då krävs att vi står redo med planerade tomter på rätt ställen. Ransta, Kila,
Sätrabrunn och Kumla är fyra orter som vi tror skulle kunna bidra till Sala

kommuns tillväxt om de fick rätt möjlighet. Större områden bör detaljplaneras för

bostäder, riktat mot Västeråsare som vill få ”mer för pengarna” och närhet till fin

miljö. Inledningsvis bör tyngdpunkten ligga på att utveckla området Kumla-Ransta
tillsammans där ny skola och idrottshall för närvarande byggs i Ransta och där

tågstopp finns. Området kommer få ännu bättre vägförbindelser i och med ny

riksväg 70 mot Stockholmsområdet utöver redan bra vägar mot Sala och Västerås.
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Ny cykelväg planeras av Trafikverket Sala-Kumla och av kommunen Kumla-Ransta

vilket ger ett stråk från Ransta i söder in till centralorten. Kila med närhet till

Evelundskorsningen liksom Sätrabrunn torde ha förutsättningar att locka pendlare.
Orter som Västerfärnebo, Salbohed och Möklinta skulle med sina natursköna

miljöer attrahera folk som gillar natur, jakt och fiske.

Vi anser att det är bra om BFP:n pekar ut Långforsen (Måns Ols  — Viksberg) som ett

viktigt exploateringsområde. Det vi ser framför oss är de västra delarna av

Långforsens strand som bör, på ett varsamt sätt, exploateras så att fler
permanenta bostäder byggs och att en ny väg tillskapas mellan Månsolsvägen och

Viksbergs längs Långforsens västra strand som knyter ihop Viksberg med Sala stad

för både bilar och cyklar. Viksbergsområdet (Långsforsen i söder och Silvköparen i

norr) är mycket naturskönt och med en god infrastruktur och kopplingar både till

staden och förbifarten så kan det bli Salas nästa stora expansionsområde som
lockar folk från storstäderna att bosätta sig i Sala. Dessa satsningar skulle

välkomnas av näringslivet som har svårt att få fram tillräckligt attraktiva lägen för

sina medarbetare. Medarbetare som flyttar till Sala tenderar att bli kvar längre på

företaget och därigenom blir det en gynnsam situation för alla inblandade parter.

Vi bör även ta stora tag på Ängshagen. Ängshagens skola bör egentligen vara en
mittpunkt på Ängshagenområdet. Området, som är populärt för egnahemsbyggare,

bör redan nu planera för att dubblas och även knytas ihop med Hammarhagen med

bil- och cykelväg.

Avslutningsvis

Vi anser att dokumentet bör omarbetas med våra synpunkter för att bidra till att

nå Sala kommuns vision år 2024.

Å partistyrelsens vägnar,

Sala den 25 mars 2018

Magnus Eriksson Marcus Andersson
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Remissvar —- Bostadsförsöriningsprogram Sala kommun 2018-2024

Sala kommuns bostads färsörjningsprogram  2018—2024 med framåtbliek mot  2030

är ett välskrivet program som tar upp många perspektiv, inte minst genom att vi är

en kommun som är stor till ytan med en stor landsbygd.

Programmet lyfter upp en rad olika områden, visioner, planer, program och mål

vilket ger ett helhetsperspektiv.

Däremot ser vi när det gäller olika typer av boendeformer att kooperativa

hyresrätter ska vara ett alternativ i Sala kommun, för att få en ännu bredare utbud

av olika boendeformer som kan komma fler människor tillhanda.

I programmet så lyfter man upp Ransta som ett utvecklingsområde, men vi skulle

även vilja att Svartädalens område lyfts fram som ett viktigt utvecklingsomräde.

Avslutningsvis så ser vi att det kommande bostadsförsörjningsprogrammet ska var

ett program som ska vara vägledande tillsammans med Plan för Sala stad och den

kommun övergripande översiktsplanen som är under framtagande som visar på

vilken riktning Sala kommun vill ha i frågorna gällande bostäder, markanvisningar

och en positiv befollmingsuWedding.

m/ %
Glenn få! eersson

Ordförande Socialdemokraterna Sala
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Remissvar/yttrande om förslaget till
bostadsförsörjningsprogram för Sala ,
kommun 2018-2024. .

Vi tycker att det finns mycket positivt i förslaget, som till exempel Feministiskt initiativ
skrivningarna om jämställdhet, barnkonventionen, tillgänglighet,

hållbarhet och att minska klimatpåverkan vid byggnationer. Och vi
tycker att det är viktigt att se till att infrastruktur som kollektivtrafik, skolor och förskolor finns att tillgå

i bostadsområden när det byggs nytt och att det är självklart att alla hushåll i kommunen ska ha tillgång

till snabbt bredband.

Vi ser med glädje på skrivningarna om att stärka Sala stads karaktär och kulturmiljö. Men vi ställer oss i

det sammanhanget lite frågande till hur det stämmer överens med andra skrivningar i förslaget, som till
exempel att "attraktiva lägen ska erbjudas för nyproduktion” —  utan närmare beskrivning om vad det

skulle kunna betyda — och "då nybyggnation är kostsamt, är det önskvärt att man, då man bygger i

centrala Sala, kan bygga högre flerbostadshus". Hur höga då, undrar vi och hur rimmar det med att

förstärka Sala stads karaktär och kulturmiljö? Vad händer då med den unika rutnätsstaden och

småstadskaraktären? Vi är också lite fundersamma över att det å ena sidan skrivs om ”förtätningar" i
staden och å andra sidan  —  något som vi menar är viktigt  —  om det ökande behovet av "naturliga
mötesplatser i närområdet i såväl inom— som utomhusmiljö". Vi ser med oro på riskerna att de allmänna

miljöerna/utrymmena krymper i skrivningar om förtätning och om bostadsbyggande i det som nu är del

av Stadsparken i Sala. Stadsparken får verkligen aldrig bli privat! Samma farhåga finns för övrigt när det
gäller byggande i sjönära lägen. Stränder får inte heller göras otillgängliga för allmänheten.

Vi vill se satsningar på fler hyresrätter och då framför allt genom allmännyttan, det vill säga
Salabostäder. Sådana satsningar behöver göras i hela kommunen, inte bara i Sala stad.

När det gäller Salabostäder uttrycktes det i det första utkastet till bostadsförsörjningsprogram att

renoveringar av hyreslägenheter ska ske "på ett sätt som innebär att påverkan på hyresniväerna kan
minimeras”. Den meningen har i föreliggande förslag ändrats till det betydligt mer luddiga att man ska

ha ”hyresgästernas förmåga att möta högre hyresniväer i åtanke". En väsentlig skillnad, som lämnar
öppet för fri tolkning. Vi menar att renoveringar som är nödvändiga, men som inte har efterfrågats av

hyresgästen, måste ske på ett sätt som gör att hyresgästen klarar att betala hyran och kan bo kvar även

efter renoveringen och att renoveringens omfattning samt efterföljande hyressättning måste ske i dialog

med hyresgästerna. Det är över huvud taget viktigt att hålla nere hyrorna, menar vi, så att det finns

lägenheter för alla inom allmännyttan/Salehostäder; att hålla nere hyresnivån både för befintligt
bestånd, för nybyggnationer och i samband med renovering.

Vi ställer oss mycket positiva till kapitlet om att underlätta för nyanlända att bosätta sigi Sala och till

intentioner att planera bostadsområden så att det blir en blandning av människor med olika

socioekonomisk bakgrund, intressen, etnicitet, åldrar etcetera.

Vi tycker att det är bra att det finns ett särskilt stycke om social situation, eftersom siffror från
Socialstyrelsen från november 2017 har visat att Sala kommun har den högsta andelen hemlösa i

Västmanland per capita. Vi menar att det behöver satsas ännu mer på detta område, då siffrorna tydligt

visar att det kommunen gör i nuläget inte är tillräckligt. Utifrån att undersökningen visar att de flesta

hemlösa i Sala kommun är nyanlända bör dessutom kommunen göra särskilda satsningar på denna

grupp.

2018—03—20

Feministiskt initiativ Sala

  
Sida 1 av 1 Feministiskt initiativ
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DEN  LOKALA KRAFTEN

Sala-Heby Energi  AB

2018-03-12

Remissvar Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Sala  kommun  2018-
2024 med framåtblick mot 2030.

Dnr 2018/25.

Sala-Heby Energi AB har stamledningar för fjärrvärme med tillräcklig kapacitet i  hela  Sala Tätort,
Möklinta, Västerfärnebo och snart även i Ransta.

Fj ärrvännenäten kan byggas ut i dessa orter om behov finns.

Vi har även mindre nät och panncentraler i bl.a.Salbohed, SätraBrunn, Kumla m.fl.
Bolaget kan även erbjuda andra miljöriktiga värmelösningar i orter utan fjärrvärmenät.

SHE AB har ett uppdrag, beslutat av vår bolagsstyrelse att erbjuda alla boende i Sala och Heby
komuner en miljöriktig energilösning.

Det vi önskar är att remisser på nybyggnationer kommer till oss i ett så tidigt skede som möjligt så vi
kan planera för ev. utbyggnader.
Vi ser med tillförsikt fram mot en utökad byggnation.

Med vänlig hälsning

%eter Knutss n

Proj ektansvarig Värme
Sala-Heby Energi AB
Tel:  0224-576  32

Postadress Besöksadress Telefon Företagsinformation
SALA-HEBY ENERGI  AB Fabriksgatan 14  0224-57600  Org.nr/momsreg 19-556601—2901

Box 34 Telefax Postgiro 23 68 29  -  8
733 21 SALA 0224-17857 Bankgiro
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Förslag till remissvar gällande bostadsförsöijningsprogram för Sala kommun

Salabostäder AB har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Programmet i sin helhet

kommer inte att kommenteras nedan. Bolagsledningen och styrelsen har granskat

programmet utifrån Salabostäder AB:s synvinkel.

Sid 10 3.2 Allmännyttan

Sista meningen i första stycket ”Genom det kommunala bostadsbolaget kan

kommunen ytterst reglera bostadsmarknaden genom att i ägardirektiv besluta om att

allmännyttan skall bygga bostäder.” är en skrivning som antyder att det inte är svårare
än att skriva om ägardirektivet att få till stånd nyproduktion av lägenheter.

Verkligheten är dock att kommunen genom ett sådant beslut som inte är grundat i

ekonomiska avväganden gällande bolaget kan riskera mycket eftersom styrelsen och
VD måste utgå från aktiebolagslagen vid beslut om investeringar och alltså inte kan

äventyra bolagets bästa. Ett beslut om byggande i äger-direktivet måste bygga på

ekonomisk avväganden från bolaget och dess styrelse.

Sid 11 3.2 Allmännyttan, Vision och fokuserade mål
Tredje stycket handlar om fjärrvärmenät. De projekt som nämns är färdigställda 2017,

kommande projekt är J akobsberg/Bryggeriet.

Sid 20 6.7 Behov med anledning av social situation
Tredje stycket om samverkansavtal. Vi vill inte att siffror angående antal lägenheter

nämns. Avtalet är så konstruerat att vi från tid till annan ändrar siffran utifrån aktuellt

behov. Så förslag till text  "  där bolaget levererar lägenheter utifrån aktuell
överenskommelse.”.

Styrelsen beslutade om ovanstående remissvar vid sammanträdet den 22/3 §27.

EU/
Bernard Niglis
VD

Salabostäder AB
0224-858 14

Postadress Gatuadress Kontakt Bankgiro Org.nummer

Box 63 Brunnsgatan 31 0224-858 00 356-2386 556352-0500

733 21 SALA 733 31 SALA info©salabostaderse
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Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304

733 25 Sala

Remissvar
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Sala kommun 2018-2024.

De behov av och önskemål på nya bostäder som de seniora kommuninvånarna har, kan

sammanfattas som nedan:

Tillräckligt antal, ej för stora bostäder, med centralt läge. Närhet till kommunikationer,

sjuk-och hälsovårdinrättningar, allmän service (bank, livsmedel, bibliotek m m). Väsentligt

är placering i markplan alternativt i hus med hiss. Tillräckligt antal bostäder anpassade för

rörelsehindrade och för hemsjukvård blir nödvändigt då allt större andel måste bo kvar
hemma vid stigande ålder.

Att tillgodose dessa krav kommer nödvändigtvis att kräva en aktiv kommunal styrning vid

planering och tillståndsgivande och även genom kommunala bostadsstiftelsen. En

förtätning av bostadsbeståndet i centrala lägen blir också nödvändig.

För bostadsförsörjningen i allmänhet är det viktigt med attraktiva boendeformer för alla i

arbetsför ålder. Den ökande andelen barn och äldre kräver ökade skatteintäkter och

rekrytering av skol-, vård- och omsorgspersonal som vi hoppas vill bosätta sig i Sala.

En bibehållen och förhoppningsvis ökad befolkningsmängd är också nödvändig för att
säkra underlag för lokal service och handel.

Ovan angivna krav och önskemål anser vi att Bostadsförsörjningsprogrammet har

uppmärksammat och täcker in varför vi inte har några övriga synpunkter.

Sala den 9 mars 2018

För SPF-Seniorerna Sala

Inga-Lill Holm

ordförande


