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Inledning

Syfte

Människors liv är i hög grad kopplat till bostaden.
Det är en social rättighet och en viktig del av
välfärden som ger förutsättningar för välbefinnande
och möjlighet att leva det goda livet. Utan bostaden
försvinner många av dessa förutsättningar.

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen och skapa goda förutsättningar för
bra bostäder till alla invånare.
Bostadsförsörjningsprogrammet skall ange vilka riktlinjer som gäller och antas under varje mandatperiod.

Sotenäs kommun är en liten kommun på
västkusten som upplever vardagens risker, hot
och utmaningar som stora städer. Åldrande
befolkning, klimatförändringar, överexploatering och
bostadssegregation är frågor som är aktuella. Men
det finns möjligheter till förändring och utveckling.
Sotenäs kommun med sin litenhet har stora möjlighet
att skapa och pröva nya och innovativa tankar,
metoder och lösningar i mindre skala.

Bostadsförsörjningsprogrammet för Sotenäs kommun
fastställer den övergripande synen på hur kommunen
vill att boendet ska utvecklas på kort och lång sikt.
Programmet är en del av kommunens långsiktiga
arbete med markförsörjning, bygglovsgivning och
investeringsbudget. På kort sikt utgör det underlag för
översikts- och detaljplan.

Trots att Sotenäs upplever en stadigt negativ
befolkningsutveckling under många år och nu
under de senaste fem åren stabiliserats på nivån 9
000 invånare, finns det en fortsatt hög efterfrågan på
bostäder, inte minst på grund av det attraktiva läget
för delårsboende. Detta medför relativt höga priser
på fastigeter. Vissa hushållsgrupper som barnfamiljer,
ungdomar och nyanlända har en svår situation på
bostadsmarknaden. Detta innebär att efterfrågan på
framförallt hyreslägenheter till rimliga kostnader är
stor.

Sotenäs kommun ska planera och ansvara för att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds, genomförs och utvärderas.

Bostadsförsörjning handlar inte enbart om
produktion av nya bostäder utan även hur man
hanterar det befintliga bostadsbeståndet. Det här
bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att skapa
kvalité i såväl boende som utemiljöer.
Sotenäs kommun har som mål att öka invånarantalet.
För att säkra en god tillgång på bostäder krävs
planering och handlingsplan.
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Mål
RIKSDAGENS BOSTADSPOLITISKA MÅL

Regering och riksdag har i de bostadspolitiska målen
fastlagt att en bostad är en rättighet. Bostadspolitiken
ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda
bostäder till rimliga kostnader samt i en stimulerande
och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar.
Boendemiljön ska bidra till jämlika och värdiga
levnadsförhållanden och särskilt främja en god
uppväxt för barn och ungdomar.
Mål för bostadsmarknadspolitiken på nationell
nivå beskriver övervägning av möjligheterna för att
stärka hyresrättens ställning, underlätta bostäder för
studenter och unga, och för äldre.

REGIONALA MÅL

Enligt rapporten 2016 Bostadsmarknadsanalys Västra
Götalands län förväntas befolkningsantalet i Göteborgsregion år 2017 att passera en miljon. År 2030
förväntas en fortsatt ökning med totalt ungefär 190
000 invånare - 19 procents ökning jämfört med befolkningen 31 december 2014.
Göteborgsregionens (GR) strukturbild är en överens
kommelse mellan regionens kommuner för att ge
mensamt ansvara för hållbar regional utveckling.
Det har skapats en strukturbild som visar
huvuddragen i regionens fysiska strukturer.
Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar
ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt
hållbar genom att i sin planering utgå från och följa
strukturbild och överenskommelsen.
Infrastrukturen utgör ryggraden i den regionala
utvecklingen och kommer att förstärkas för att alla
kommuner i regionen ska bli långsiktigt livskraftiga.
Utveckling av huvudstråken ska ske med stöd av en
kraftfull pendel- och regiontågtrafik.
För att uppnå målet om ett hållbart samhälle och
en region med kortare avstånd är det viktigt att
prioritera bostäder och verksamheter vid lägen med
bra kollektivtrafik och samtidigt stärka kommunens
tötorter och landsbygd.

Källa: Göteborgsregionen Strukturbild 2008
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PROGRAMFÖRKLARING 2015-2018

ÖVERSIKTSPLAN 2010

Enligt programförklaringen är ökad befolkningstillväxt den viktigaste utmaningen för Sotenäs kommun.

Det grundläggande målet vad gäller boende och
byggande i kommunen är enligt översiktsplanen 2010
att öka antalet helårsboende samt en utveckling av
den bebyggda miljön som bygger på en långsiktig
hållbarhet. Utifrån ovanstående mål skall det vid
nytillkommande bebyggelse tas hänsyn till följande:
•

•

att utnyttja befintliga strukturer (vägar, VA
mm).

•

att begränsa behovet av transporter.

•

att förbättra förutsättningarna för
kollektivtrafik.

•

Under mandatperioden ska kommunen uppnå:

•
•
•

att utnyttja befintlig service och
förstärka underlaget för översiktsplanen
att åstadkomma goda och attraktiva
boendemiljöer utifrån ett brett behov.

•

God tillgång till bostäder för helårsboende
med olika upplåtelseformer, framförallt
hyresrätter.
Ett bostadsförsörjningsprogram finns med
fokus på helårsboende.
150 nya bostäder har tillkommit för
åretruntboende.
Mindre och prisvärda bostäder för unga och
äldre prioriteras.
Handläggningstiden för bygglovsärenden
uppfyller lagkrav och är kvalitetssäkrad.

SOTENÄS KOMMUNS MÅL

Vision 2020 omfattar övergripande och långsiktiga
mål som ligger till grund för, och är vägledande i hela
den kommunala verksamheten.

Källa: Bildarkivet
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•

Det goda kustnära livet som förenar tradition,
förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro.

•

Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat av respekt
för den enskilde och människors lika värde.

•

Hållbar utveckling – demokratiskt, socialt,
ekonomiskt och miljömässigt.

•

Goda betingelser för företagande.

•

En attraktiv besökskommun.

•

Alla finner sitt önskade boende.

•

Ett rikt fritids- och kulturutbud.

•

Ett livslångt lärande.
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Sotenäs kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen
Bostadsförsörjningsprogrammet ger förslag på utvecklingsområden och vilka typer av boendeformer det
finns behov av. Det ger också information och tydliggör kommunens planer för den egna organisationen,
allmänheten och exploatörer på bostadsmarknaden.

Ekologisk hållbar samhällsutveckling:
• Levande kust och skärgårdssamhälle med havet i
balans.
• Bevarande av biologisk mångfald.
• Goda ljudmiljöer.
• Hållbar bebyggelsestruktur.
• Bra tillgång till kollektivtrafik, gång och cykelvägar.
• Utveckling av kollektivtrafikens infrastruktur.
• Planera och bygga bostäder och utemiljöer anpassade till klimatförändringar.
• Hållbara byggmaterial- och tekniker.

Riktlinjerna är uppdelade i fyra kategorier som består
av följande:
Demokratisk hållbar samhällsutveckling:
• Öppen och regelbunden dialog mellan kommunen
och invånare.
• God samverkan med grannkommuner och region.
• Regelbunden dialog och samverkan mellan kommunen och olika aktörer inom samhällsutveckling.
• Utreda de olika bostadsbehoven i kommunens
olika delar.

Källa: Bildarkivet

Källa: Bildarkivet

Ekonomisk hållbar samhällsutveckling:
• Goda bostäder med hyresrätter till rimliga kostnader.
• Användning och utveckling av befintlig infrastruktur.
• Snabb, effektiv och demokratisk plan- och byggprocess.
• Strategiska val av exploateringsområden för kostnadseffektivt byggande.
• Planera och bygga för mångfunktionell användning av ytor.

Social hållbar samhällsutveckling:
• God tillgång till ett varierat utbud av bostäder till
rimliga priser.
• Motverka boendesegregation i Sotenäs genom att
stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande i alla
områden vad gäller upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper.
• God standard för utemiljön och boendekvalité.
• Behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg, socialt boende och mötesplatser skall vid all
produktion av bostäder komma tidigt in i planprocessen och byggas ut i takt med bostadsbyggandet
• Verka för en funktionsblandad tätort där bostäder
blandas med arbetsplatser och annan service.
• Tillgängliga bostäder för äldre och personer
med funktionsnedsättning - liksom en ökad
tillgänglighet i den yttre miljön.
• Säkerställa och göra plats för barn och ungdomar.
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Kommunens utmaningar
1.

ÅLDRANDE BEFOLKNING

2.

Sverige och Europa har en åldrande befolkning. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent
mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen
kommer att vara 65 år eller äldre år 2050.

DELÅRSBOENDE

Sotenäs kommun har utöver den helårsboende befolkningen, ett stort antal delårsboende och besökare.
Besökarantalet och antalet närvarande fritidsboende
är störst under sommarsäsongen, och framförallt i juli
månad.

Trenden med den åldrande och minskande befolkningen har varit historiskt långvarig i Sotenäs. Födelsetalen har inte ersatt dödsfallen inom kommunen.

I Sotenäs finns det 2492 registrerade fritidshus. 1
Rapporten Direkta- och indirekta effekter av turism
i Sotenäs kommun 2014 hävdas att fritidshusen ger
upphov till en ansenlig mängd besök per år, både av
fritidshusägarna själva men även av släkt och vänner.

Tabell 1.4 - Åldersfördelningen i Sotenäs visar att
av kommunens befolkning är 30 % 65 år eller äldre.
Enligt prognosen för eget boende på vård- och omsorgsboende/äldreboende/särskilt boende finns det ett
behov av 150 äldreboendeplatser fram till 2020. 1 En
högre servicenivå krävs om kommunen skall kunna
erbjuda moderna och funktionella särskilda boendeformer.

Idag saknas ett bra och omfattande underlag om
delårsboende i Sotenäs. Ett bra underlag är viktigt för
att kommunen skall kunna planera bostäder, service,
infrastruktur osv samt undvika spekulation i bostadsmarknaden och överexploatering av naturmark.

Med en åldrande befolkning finns det ett stor behov
av omsorg och sjukvård, service samt anpassning av
infrastrukturen.
Tillgänglighet i planeringen av bostäder och utemiljö
kommer att vara ett viktig krav för att medföra en bra
livskvalité för den äldre befolkningen som är kommunens största och dominerande grupp.

Källa: Bildarkivet

Källa: Bildarkivet

1

Sotenäs kommun Äldreomsorgsplan 2016-2020

2
Direkta- och indirekta effekter av turism i Sotenäs kommun
2014; HUI Research
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3.

KOMMUNAL SERVICE OCH
INFRASTRUKTUR

4.

TOPOGRAFI

Den stora andelen mark som i kommunen pekas ut
som riksintressant, ur naturmiljö-, kulturmiljö- och
friluftslivsperspektiv ger en bild av vilken tillgång
och potential som landskapet innefattar. Den långa
tid som människor har levt och verkat i Sotenäs har
gett upphov till en rik kulturmiljö med allt från äldre
bosättningar och hällristningar till fiskelägen och stenhuggerilämningar.

Långsiktig planering för att främja tillströmningen av
nya invånare till kommunen kommer oundvikligen att
innebära påfrestningar på befintliga tjänster och infrastruktur och kräver strategisk planering som kommer
att identifiera områden för tillväxt och utveckling med
möjlighet till expansion.
Framkomlighet och tillgänglighet är en utmaning
för kommunen särskilt inom de gamla tätt bebyggda
samhällena.

Att bygga i en vacker, unik samt känslig miljö som Sotenäs är en stor utmaning för arkitektur, fysisk planering, byggande, ekonomi, kulturmiljö, underhållning
och samhällsutveckling. Inom de populära vattennära
områdena saknas ofta tillgänglighet, barnperspektiv
och en gemensam plats eller det offentliga rummet i
planeringen.

Sotenäs kommun saknar tillräckligt med gångvägar
och cykelbanor för att erbjuda en mer trivsam och
säkrare utemiljö. Centralorterna är inte anpassade till
äldre personer, rullstolsburna och vagnanvändare.
Idag saknas det ett gång- och cykelprogram inom tätorternas centrum för att hantera tillgänglighetsfrågor.

Flygbild över detaljplanområdet för Hällebo 2, Hunnebostrand
Källa: Ulf Storm, Sotenäs Räddningstjänsten

Källa: Bildarkivet
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5.

SAMHÄLLSPLANERING OCH BOSTADSPLANERING
I KLIMATFÖRÄNDRINGS

Den befintliga miljön samt framtida bebyggelser och
byggområde behöver skyddas och anpassas för kommande klimatförändringar. Plan- och bygglagen har
begränsningar när det gäller genomförande av större
åtgärder för att skydda mark eller befintlig bebyggelse
från följderna av ett förändrat klimat. En möjlighet är
att aktivt arbeta med den befintliga bebyggelsen och
dess mellanrum såsom de gröna och blå strukturerna.
Strategiskt placerade träd, grönområden och dammar
kan förbättra luften och sänka temperaturen.

Bild 1.0 - Område i Sotenäs kommun med
vattenavstånd +2.5

Konsekvenserna av klimatförändringarna berör alla
samhällets sektorer och ställer nya krav vid t.ex. lokalisering av ny bebyggelse och infrastruktur. Genom att
ta hänsyn till konsekvenser och ta fram bättre planeringsunderlag och tekniska lösningar ökar möjligheterna att bygga för ett hållbart samhälle i ett långsiktigt
perspektiv. Genom medveten planering och byggande
kan samhällets sårbarhet minskas samtidigt som anpassning kan ske.
Reglerna för fysisk planering, lovgivning och byggande ger möjligheter, men också begränsningar, att
genomföra åtgärder för klimatanpassning. Förhållandena är inte heller lika över hela Sverige, det är därför
viktigt att uppmärksamma de speciella omständigheter
och förutsättningar som finns inom Sotenäs kommun.
Källa: Sotenäs kommun Geosecma, 2016-05-24

Sjöbodar på Smögen
Källa: Sotenäs kommun Planenheten
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6.

BEVARANDE, ANVÄNDNING OCH UTVECKLING AV KULTURHISTORISKA VÄRDEN

Norra Bohusläns kustband är klassat som
nationallandskap enligt miljöbalkens fjärde kapitel.
Miljön i Sotenäs är unik och omfattar själva essensen
av Sotenäs. Den skulpterade graniten, fjordarna och
kustsamhällena skapar tillsammans en helhet som bär
på ovärderliga natur- och kulturkvaliteter.
Bebyggelsekulturen i Sotenäs har under historien
präglats starkt av havet och de traditionella näringarna. Den byggbara marken var liten och naturgeografiska, sociala och kulturella mönster kom att styra
byggnadernas inbördes placering vilket lett till utvecklingen av de homogena, täta trähusmiljöerna.

Nygatan, Kungshamn
Källa: Sotenäs kommun Plan- och byggenheten

Stadsbilden förändrades i mitten av 1900-talet genom
fastighetsregleringar. Trädgårdar började anläggas.
Samtidigt höll man kvar många traditionella drag i
husens utseende. Sedan 1960-talet har prefabricerade
hus dominerat nyproduktionen. Detta har inneburit
att det i samhällenas utkanter vuxit upp traditionella villaområden som har lite att göra med den äldre
byggtraditionen samt de förändrade samhällsmönster
och demografin som finns idag.
Att värna om denna miljö är något som berör alla som
bor och verkar i Sotenäs kommun. Varje byggprojekt
får konsekvenser för den allmänna miljön. Genom
att ställa de estetiska och arkitektoniska frågorna kan
vi länka det enskilda byggprojektet till helhetsmiljön.
Med en gemensam syn på arkitektur och gestaltning
kan samverkan mellan byggandets olika aktörer underlättas och en gemensamma målbild skapas.

Källa: Bildarkivet
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7.

BEFINTLIG BEBYGGD MILJÖ

8.

Sotenäs kommuns äldre bostadsområden med små
vägar poch tät bebyggelse behöver omsorgsfullt anpassas till dagens och framtidens standard och behov.

INVANDRING

Det finns en stor osäkerhet i den framtida
migrationen. Befolkningsframskrivningar är alltid
behäftade med en viss osäkerhet. Generellt gäller
att prognosen är relativt säker för de närmsta åren
och osäkerheten ökar ju längre fram i tiden man går.
Invandringen är alltid svår att prognostisera både på
kort och lång sikt. Både antalet som söker asyl och
antalet som får uppehållstillstånd påverkas av politiska
beslut, såväl i Sverige som i andra länder och på EUnivå och kan snabbt komma att ändras.

För ett hållbart samhälle kräver det anpassning av
trafiksäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, barnperspektiv, hälsoskydd, mångkulturellperspektiv, klimatanpassning etc.

Idag saknas det bra underlag för att kunna erbjuda
goda bostäder till framtida invånare. Antal invånare
och profilbild för att kunna planera och bygga till deras behov och önskemål skulle underlätta kommunens
ansvar för asylsökande. Ytterligare utmaning ligger
också i att planera och bygga flexibla bostäder och ge
hyreskontrakt anpassade till ett omvandlande samhälle.

Tät bebyggelse i Kungshamn
Källa: Sotenäs kommun Plan- och byggenheten

Källa: Bildarkivet

Flybild av Smögen
Källa: Sotenäs kommun Plan- och byggenheten
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Styrkor och svagheter
Sotenäs kommun har med sitt attraktiva läge vid
Västerhavet speciella förutsättningar och möjligheter.

SVAGHETER
n En svaghet med kommunens attraktionskraft är
bland annat att hus i de centrala delarna av samhällena säljs till höga priser, vilket gör det svårt för yngre
familjer att köpa fastigheter centralt.

STYRKOR

n Kommunen är en populär besökskommun och är
attraktivt för fritidsboende, vilket kan ses som såväl
styrka som svaghet. Styrka såtillvida att kommunen
har många delårsboende och besökare som bidrar till
försörjningsmöjligheter genom ett affärsoch restaurangutbud som annars inte hade varit möjligt. Turismen bidrog med 9,7% av kommunens totala BRP,
vilket ska ses mot riksgenomsnittets cirka 3%. Industrin och kommunen själv är emellertid de viktigaste
näringarna för kommunen. Behovet av bostäder för
dessa grupper är centralt.

n Tillgången på byggbar mark i centrala och attraktiva
lägen är begränsad med hänsyn till strandskydd och
skydd av natur för rörligt friluftsliv etc.
n Befolkningsutvecklingen har flera decennier varit
negativ men har de senaste fem åren stabiliserats kring
9 000 invånare.
n Sotenäs befolkning är bland de äldsta i Sverige,
drygt 30 % är över 65 år. Så gott som alla åldersgrupper (indelade i kön och tioårs-intervall) mellan 0 och
65 år har minskat under perioden 2005 – 2015. Däremot har det skett en ökning i de seniora åldersgrupperna över 65 år har (se bilaga, tabell 1.4), vilket ger en
kraftig demografisk obalans

n Kommunen har goda förutsättningar att behålla
sina ungdomar genom att förutom att öka antalet hyreslägenheter också sörja för en bibehållen och utökad
infrastruktur som möjliggör pendling till arbete och
studieorter.
n Eftersom kommunen har ansvar för planeringen,
ger det goda möjligheter att styra utvecklingen och
bjuda in olika exploatörer för genomförande av framlagda planer.

n Det råder en brist på små hyreslägenheter med
låga hyror. Det finns utöver Sotenäsbostäder få fastighetsägare som erbjuder hyresrätter.
n Byggnation på berggrunden är förhållandevis dyrt.

n Sotenäsbostäders program för lägenhetsbyggande är
väl genomarbetat (Bilaga x) och kommunen styr genom ägardirektiv den övergripande strategin i bolaget.

n Svårigheter för säsongsarbetande att få boende under arbetsperioden
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Strategidel
FRAMTIDENS BOSTADSBEHOV
INKLUSIVE SÄRSKILDA BEHOV

Behovet av mindre, prisvärda hyresrätter är prioriterat.
Hyresrätter efterfrågas inte enbart av unga och äldre,
utan är en populär boendeform för många människor
under alla skeden i livet.

Traditionellt har boendeformen i Sotenäs varit eget
hus, men under den senare delen av 1900-talet
har detta förändrats och såväl hyresrätter som
bostadsrätter och ägandelägenheter har byggts. Den
trenden kommer att öka, men ett eget hus ses ofta som
ett mål för många.

Sotenäs har en tomtkö i vilken det står 238
personer (2015-11-17). Att bygga på egen fastighet är
fortsatt mycket attraktivt. Framtagande av
detaljplaner och projektering av sådana områden
skall pågå kontinuerligt och prioriteras.

En viktig faktor för att skapa möjligheter till
demografisk balans är att tillgodose behovet av
hyreslägenheter.
Ungdomar, barnfamiljer, nyanlända samt äldre som
vill lämna sina hus är de främsta målgrupperna för
dessa. Det är dels en nödvändighet för föryngring av
befolkningen, genom att de unga har möjlighet att bo
kvar i kommunen när de flyttar hemifrån.
Det är även en förutsättning för omsättningen på hus
genom att en del äldre personer, som inte vill bo kvar i
hus som har blivit för stora, får möjlighet att flytta till
ett mindre boende. Såväl vanliga flerfamiljehus som
seniorboende kan vara aktuella i dessa fall.
För äldre med vårdbehov är det centralt att det
byggs anpassat boende. Personer med fysiska och/eller
psykiska funktionsnedsättningar är också en grupp
som har behov av hyreslägenheter till rimliga priser.

Bostadsförsörjningen bör inriktas på att så långt
som möjligt förutse och tillgodose de behov av
bostäder som uppstår genom kommunens särskilda
ansvar för vissa grupper och tillväxtmål. Det
innebär att planer för bostäder ska utarbetas mot
bakgrund av faktiska prioriterade behov av
bostäder. I samband med bostadsbyggandet kommer
utformningen och gestaltning av utemiljöer samt
offentliga rum att tas upp i planeringen. Sociala
mötesplatser, såväl utom- som inomhus, är av stor
betydelse för alla samhällen i kommunen och
kommer att efterfrågas i bostadsplaneringen och
genomföras för en hållbar samhällsutveckling.

Kommunen har ansvar för att ta emot nyanlända,
såväl familjer som ensamstående. Detta kan positivt
påverka demografin och föryngring. Eftersom det
inte som nyanländ är lätt att starta upp med de
insatser som krävs för bostadsköp, är det viktigt
med hyresrätter för ett rimligt boende under
integrationsåren.
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Handlingsplan
Handlingsplanen påpekar speciellt följande arbetsområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åtgärd
Markanvisningspolicy
Exploateringsplan upprättas för kommunala villatomter
Upprätta mark- och fastighetsdatabas
Förstärkning och effektivisering av planavdelningen
Bostadsenkät och medborgardialog
Översyn av ÖP inkl Bostadsförsörjningsprogram

SLUTSATSER

Mellan 2010 – 2014 färdigställdes 75 bostäder i
Sotenäs vilket motsvarar cirka 15 bostäder/år. Enligt
Länsstyrelsens i Västra Götaland bostadsprognos finns
det ett behov av 14 bostäder årligen i kommunen.
Detta är en total underskattning.
Enligt Sotenäs kommuns egen prognos (se tabell
X i bilagan) kommer det att färdigställas minst 335
bostäder under 2016 – 2018 (dvs ca 112 bostäder/
år), fördelade på 69 hyresrätter, 225 bostadsrätter och
41 småhus. Detta är flerfalt mer än Länsstyrelsens
prognos.
Det nu pågående och planerade mycket omfattande
byggandet med varierande bostads- och upplåtelseformer samt Sotenäsbostäders satsning på
små hyresrätter till rimliga priser, kommer att
öka möjligheten för alla kategorier att finna
bostad inom kommunen samt att målen enligt
Kommunfullmäktiges programförklaring för
mandatperioden 2015 – 2018 skall kunna uppnås.
Detta Bostadsförsörjningsprogram kommer att
uppdateras årligen. På sikt planeras en översyn att
göras av Översiktsplanen och där kommer även
behovet av bostadsförsörjningen efter 2018 att belysas.
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Åtgärder för bostadsförsörjningsarbete
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

MÅL OCH SYFTE

1. VISION 2040 - SOTENÄS
KOMMUN SOM EN
PENDELSORT

•
•

2. BOSTADSENKÄT

•

•

•
•

3. MARK- OCH
FASTIGHETSDATABAS

•
•
•
•
•

•
•

4. MARKPOLICY OCH
MARKANVISNINGSPOLICY

•
•
•
•

5. FÖRNYELSE- OCH
UTVECKLINGSPLAN FÖR
SOTENÄS

•
•
•
•

6. GESTALTNINGSPROGRAM •
FÖR TÄTORTERNAS
CENTRUM
•

7. KULTURMILJÖPROGRAM

•
•

ANSVARIG

UTFÖRARE

TIDPUNKT

riktning för befolkning tillväxtmål
främja hållbar regional utveckling
och tillväxt
underlag till bostadsplanering

Kommunstyrelsen

Näringslivsenheten; Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2016

demokratisk process och planeringsverktyg
underlag för bostads-och samhällsplanering och tätortsutveckling
identifiering och målbildning av
särskilda hushållsgrupper, t.ex. delårsboende, säsongsarbetare, m.m.

Kommunstyrelsen

Näringslivsenheten; Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2017 - löpande; 5års
uppföljning

kommunens bygg- och planerings- Kommunverktyg
styrelsen
underlätta förtätning- och utvecklingsåtgärder
främja användning av befintlig
bebyggelse och infrastruktur
möjliggör deltagande av mindre
byggherrar och olika aktörer i
bostadsbyggandet
främja konkurrensen mellan olika
aktörer inom byggbranschen för att
möjliggöra större utbud av tjänster,
bättre pris och kvalité i bostadsbyggandet
undviker ingrepp i naturen och
känsliga bebyggda miljöer
ekonomiskt hållbart, användning av
befintlig infrastruktur och detaljplanlagt område

Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2016 - löpande, regelbunden uppdatering

ha tillfredsställande markinnehav
för bostadsbyggandet
säkerställer att marken inte byggs
för enskilda intressen
undviker markspekulation
styra byggandet till kommunens
ekonomiska, ekologiska och sociala
mål

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2016

styrdokument till bostadsplanering
och samhällsutveckling
redovisar kommunens och invånares vision, mål och ambitioner
förtydliga utvecklingsområden och
tätortsbildning
kommunens strategisk planberedskap

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltning;
Näringslivsenheten

startpunkt
2017

styrdokument och tillägg till Sotenäs tätortscentrum förnyelse- och
utvecklingsprogram
tydliggör gestaltning och utformning av centrum i tätorterna

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

startpunkt
2017

styrdokument och tillägg till Sotenäs tätortscentrum förnyelse- och
utvecklingsprogram
tydliggör hantering av kulturmiljö
värden inom ramen av samhällsplanering och utveckling

Planenheten;
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan-och
byggenheten

startpunkt
2017
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD
8. GRÖNSTRUKTURPLAN

MÅL OCH SYFTE
•
•

ANSVARIG

UTFÖRARE

TIDPUNKT

styrdokument och tillägg till Klimatanpassningsprogram
underlag till Översiktsplan och det
kommunala förnyelse- och utvecklingsprogrammet

Kommunstyrelsen

Miljöenheten;
Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2017

9. KLIMATANPASSNINGSPROGRAM

•

styrdokument för hanteringen av
klimatförändringar

Kommunstyrelsen

Miljöenheten;
Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2016

10. ÖVERSVÄMNINGS
BEREDSKAPSPLAN

•

komplettering av tillägg till
Risk- och sårbarhetsanalys - RSA
2015-2018
tillägg till Klimatanpassningsprogram

Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten; Samhällsbyggnadsförvaltningen

startpunkt
2016

anpassning till marknadens och
näringslivets efterfrågan
alternativa hyresavtal för utsatta
hushållsgrupper, t.ex. säsongsarbetare, projektanställda, m.m.

Kommunstyrelsen

Sotenäsbostäder; startpunkt
Näringslivsen2017
heten

utökning av kommunens befintliga
gång- och cykelvägplan
öka tillgänglighet och rörlighet
inom tätorternas centrum

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2016

•

11. KORTTIDSHYRESAVTAL
MED KOMMUNALA
BOSTADSBOLAG

•

12. GÅNG- OCH CYKELPLAN
INOM TÄTORTERNA

•

13. GENOMFÖRBARHETSSTUDIER

•

underlag till Vision 2040 och olika
uvecklingsåtgärder

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2017-2018

14. INFRASTRUKTURPLAN

•

strategisk och långsiktig planering
och utveckling av kommunens
infrastruktur
beredskap för framtida befolkningstillväxt
underlag till framtida förtätningsprojekt och åtgärder

Kommunstyrelsen

Tekniskaenheten; Samhällsbyggnadsförvaltning

startpunkt
2016

demokratisk process och verktyg
för social hållbar samhällsutveckling

Kommunstyrelsen

Olika förvaltningar

löpande

kommunicera kommunens samhällsbyggnadsutvecklingsarbete
skapa intresse och samverkan med
olika aktörer

Kommunstyrelsen

Kommunikationenheten;
Samhällsbyggnadsförvaltning;
Näringslivsenheten

startpunkt
2017; löpande

utreda det ekonomiska förutsättningarna för att bygga och bo i
Sotenäs kommun

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltning;
Ekonomiavdelning

startpunkt
2016

•

•

•
•

15. MEDBORGARDIALOG

•

•
16. MARKNADSFÖRA
KOMMUNENS UTVECKLINGS•
PROGRAM OCH PROJEKT

17. SOCIAL-EKONOMISK
UTREDNING KOPPLAD TILL
BYGGKOSTNADEN

•

17

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
SOTENÄS KOMMUN 2016-2020

17

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
SOTENÄS KOMMUN 2016-2020

18

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
SOTENÄS KOMMUN 2016-2020

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se

