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1. Bakgrund  

Samhällsomvandlingen  

 
Gruvbrytningens expansion under jord leder till att riskområden på markytan successivt når in i bebyggda delar av 

Malmberget. Under  snart 40 år har denna process påverkat Malmbergets  samhälle där områden  successivt har 

avvecklats/flyttats.  Samhällsomvandlingen  innebär  att  planera  för  en  avveckling  av  västra  Malmberget  och 

samtidigt planera  för  en ny  tillvaro  för  ca  2000 människor.  I  samma  andetag påverkar  avvecklingen  ytterligare 

människor  som bor  i Gällivare, då de kommer  få en  förändrad miljö och  stadsstruktur. Ett  stort antal bostäder 

kommer att uppföras, kompletterat med samhällsservice och kommersiella ytor. Bostadsförsörjningsplanen ingår i 

projektet Nya Gällivare och syftar till att formulera en bostadsberedskap för kommunen.  

Projekt Nya Gällivare 

 
Samhällsomvandlingen är en komplex situation som medför stora förändringar men även genererar möjligheter för 

tillväxt  inom  näringslivet.  Denna  situation  kan  inte  enbart  lösas med  den  kompetens  och  ekonomi  som  finns 

tillgänglig  i kommunen. År 2008‐2009 finansierade strukturfonden för övre Norrland ett  InterDesign projekt, City 

Move. Ett projekt  som  låg  till  grund  för projektet Nya Gällivare.   Projektet Nya Gällivare  skall drivas med nära 

koppling till medborgare, näringsliv och LKAB genom att låta intressenter; medborgare, representanter för små och 

stora företag och offentlig sektor aktivt medverka i utformningen av en vision för Gällivare kommun. Visionen ska 

tjäna  som  grund  för  kommunens  arbete med  utveckling  inom  de  flesta  områden  t  ex.  näringslivsutveckling, 

stadsbyggnad, vård, skola, omsorg och kultur.  

Gällivare  kommun  skall  genom  de  fördelar  gruvornas  och  näringslivets  expansion  ger,  utveckla  ett  hållbart 

långsiktigt  samhälle  som  tar  fasta  på  medborgarnas  känslor  och  behov.  Omvandlingen  av  samhället 

Gällivare/Malmberget  utmanar  och  attraherar!  Det  resulterar  i  en  ökande  befolkning,  nya  innovativa 

arbetsområden, ökande besöksnäring, investeringar, etableringar och ett differentierat näringsliv som bidrar till att 

stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region 

i  Europa. Utgångspunkten  för  projekt Nya Gällivare  är  att Gällivare  ska  bli  den mest  expansiva  och  attraktiva 

kommunen i Norrland som gör människors längtan till verklighet. 

 

I takt med att Malmbergets samhälle i allt större omfattning påverkas av gruvnäringens expansion, så ökar 

betydelsen av en positiv och framtidsorienterad samsyn. Var nya bostadsområden och servicemiljöer ska 

etableras, dess utformning och funktion ska formuleras i en gemensam målbild. Detta är viktiga delar som utgör 

kärnan i utformningen av Gällivare kommuns vision. 

Projekt Nya Gällivare har initialt syftet att utarbeta denna vision. Detta arbete kan grovt delas upp i tre delar: 

SOC – den sociala visionen 

Vilket samhälle i termer av medborgarnas och besökares vardag, arbete, näringsliv, kultur etc. skall 

eftersträvas? 

ECO – den ekologiska visionen 

Hur samspelar samhälle, människor och natur i termer av vilka områden brukas till vad, hur skall man tänka 

kring trafik, energi etc., hur kan näringslivet utvecklas genom den ekologiska visionen 
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TECH – den infrastrukturella planeringen  

Hur ser en  långsiktig vision  för  infrastruktur  i  termer av vatten, avlopp, vägar, värme etc. ut  i ett samhälle  i 

snabb och drastisk förändring? Hur dimensioneras samhället  infrastrukturellt, med avseende på bostäder av 

olika  typer, handel, vård omsorg och skola? Här är en central  fråga den om ekonomisering, tempo, etapper 

och steg i genomförande, där regionens entreprenörer har en alldeles uppenbar utvecklingsmöjlighet. 

 

2 Syfte och mål  

Syfte  
 
En bostadsförsörjningsplan utgör en strategi för bostadsförsörjningen i kommunen. Den syftar till att visa på 

behovet av bostäder i framtiden och därigenom ge kommunen ett underlag för planeringen av nya bostäder. 

Enligt  lag1 är varje kommun skyldig att planera bostadsförsörjningen  i syfte att: ”skapa  förutsättningar  för alla  i 

kommunen  att  leva  i  goda  bostäder  och  för  att  främja  att  ändamålsenliga  åtgärder  för  bostadsförsörjningen 

förbereds  och  genomförs”.  Riktlinjer  för  bostadsförsörjningen  skall  antas  av  kommunfullmäktige  under  varje 

mandatperiod2. Vid planeringen  av bostadsförsörjningen  skall  kommunen, om det behövs,  samråda med  andra 

kommuner som berörs av planeringen.  

Gällivare  kommun  står  inför  en  samhällsomvandling  av  sällan  skådat  slag. Gruvnäringen  signalerar  tillväxt  och 

optimism som sprider sig bland företag och befolkning. LKAB:s expansion i Malmberget innebär dock stor påverkan 

på  den  fysiska  strukturen  i Malmberget  och  uppemot  1300  bostäder  kommer  att  behöva  ersättas.  Det  finns 

dessutom goda chanser till ökad  inflyttning och en större befolkning  i kommunen på sikt på grund av den ökade 

tillväxten och fler arbetstillfällen. Detta gör det än viktigare att ha en strategi för bostadsförsörjningen i kommunen 

som helhet.  

Bostadsförsörjningsplanen delas in i två delar där denna del 1 kommer att fokusera på bostadsbehovet kopplat till 

samhällsomvandlingen  i Malmberget. Del 2  kommer  att  fokusera på befolkningsutvecklingen  i  kommunen  som 

helhet samt bostadsförsörjningen i Gällivare, Koskullskulle och på landsbygden.  

Bostadsbehovet  i  kommunen  beror  av  befolkningsutvecklingen  över  tid  samt  gruvbrytningens  takt  och  de 

deformationszoner  som den medför. För att kunna hantera ett kommande behov av nya bostäder krävs därför 

kunskap om såväl hur gruvnäringens expansionstakt kommer att påverka den fysiska strukturen i Malmberget som 

om befolkningsutvecklingen i kommunen.  

Enligt  LKAB  finns  två  scenarier  för  gruvans  påverkan  på  Malmberget.  Det  första  innebär  att  bostäder  och 

verksamheter  i  Elevhemsområdet,  centrum  och  Bolagsområdet  behöver  ersättas.  Detta  scenario  kallas 

fortsättningsvis  för  MINI‐scenariot.  Det  andra  scenariot  omfattar  samtliga  områden  ur  MINI‐scenariot  plus 

Bäckenområdet och kallas fortsättningsvis för MAXI‐scenariot.  Dessa två scenarier utgör tillsammans med kunskap 

om  situationen  på  bostadsmarknaden  grunden  för  bedömningen  av  kommande  bostadsbehov  kopplat  till 

samhällsomvandlingen i Malmberget, vilket är det som Bostadsförsörjningsplan del 1 behandlar. 

 

 

                                                            
1 Lag (2000:183) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

2 Lag (2002:104). 



  6

Mål   
För bostadspolitiken  finns ett övergripande mål som är  fastlagt av riksdagen. Utöver det behöver mål  finnas  för 

bostadspolitiken även på kommunal nivå, samt för bostadsförsörjningsplanen. Samtliga mål redovisas nedan.  

Övergripande bostadspolitiskt mål 
”Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i 

en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende‐ och bebyggelsemiljön skall bidra till 

jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, 

byggande och förvaltning skall en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling vara grund för 

verksamheten”.3 

Kommunalt bostadspolitiskt mål 
Följande mål ska gälla för bostadspolitiken i Gällivare kommun: 

”Bostadsförsörjningen i Gällivare kommun ska bidra till att skapa jämlika och goda levnadsförhållanden oavsett 

ekonomiska och sociala förutsättningar, fysisk och psykisk funktionsförmåga, ålder, kön och etnicitet. Kommunen 

ska därför aktivt verka för ett varierat bostadsutbud vad gäller bostadstyp, upplåtelseform och storlek i varje 

bostadsområde. Dessutom ska stor hänsyn tas till specifika platsförutsättningar, det unika i naturen, landskapet, 

klimatet och levnadssättet.” 

Mål för bostadsförsörjningsplanen 
Bostadsförsörjningsplanen ska bidra till att följande mål, hämtade ur projektet Nya Gällivare, uppfylls:  

 

Nytänkande 

Sök radikala lösningar som drar så stor nytta som möjligt av samhällsomvandlingen och skapa med nytänkande ett 

attraktivt samhälle för både boende och inflyttande. 

Unikt 
Gestalta  bostadsbebyggelsen  i  ett  helhetsperspektiv  utifrån  från  det  unika  i  naturen,  landskapet,  klimatet, 
gruvnäringen,  levnadssättet och  turismen.   Dundret  är  en  stor  tillgång  och  ett  centralt  element  i  stadsbilden  i 
Gällivare. Dundret bör därför till största möjliga del integreras i den nya bebyggelsestrukturen i Gällivare.  

Hållbart 

Planeringen av nya bostäder ska göras för att nå en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 

 

Socialt  

‐ Ny bostadsbebyggelse ska medverka till ökad funktionsblandning för social mångfald och levande vardagsliv 

‐ Särskilda boenden för äldre ska byggas 

‐ Ny bostadsbebyggelse ska planeras så att den bidrar till god tillgänglighet viktiga funktioner i samhället 

‐ I nya bostadsområden ska det finnas en variation såväl av upplåtelseformer som av bostadstyper 

‐ Mötesplatser ska skapas för samvaro och kulturella aktiviteter 

‐ Stärk den lokala byggnadskulturen och levnadssättet  

Miljömässigt  
‐ Användningen av el och fossila bränslen för uppvärmning av bostäder ska minska 
‐ CO2‐utsläppen ska minska, framförallt genom minskat bilberoende 
‐ Medvetenheten bland medborgare att leva kretsloppsinriktat ska öka 
- Satsningar ska göras på hållbara infrastrukturlösningar 
‐ Energismart teknik ska användas vid byggnationer 
- Ny bostadsbebyggelse ska fånga solen och skydda mot kalla vindar. 

‐ Ny bebyggelse ska stimulera utevistelse under all årstider och särskilt vintertid 
‐ Stråk för framtida linbana ska beaktas 
‐ Stråk för gående, cykel, spark, skidor, skridskor, skoter ska utvecklas 
 

                                                            
3 Riksdagsbeslut i december 2003, prop. 2002/2003:1, rskr 2003/04:72 
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Ekonomiskt 
‐ Planberedskap ska finnas för ett byggande som ger balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder 
‐ I första hand ska förtätning i befintlig bebyggelse göras, för att kunna dra nytta av befintlig infrastruktur 
‐ Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder som stimulerar flyttkedjor och frigör billigt boende i äldre bostäder 
‐ Stimulansåtgärder ska genomföras för att skapa kooperativa hyresrätter 

3. Trender 

 
Omvärldens utseende och skeenden påverkar oss. Vissa skeenden är så tydliga och starka att vi  inte kan  förbise 
dem medan andra påverkar oss mindre och kan vara lättare att bortse ifrån. För att kunna styra utvecklingen är det 
viktigt att ha kunskap om vad som händer i omvärlden – vilka trender som råder.  

Trender kopplat till boende 

Det  finns en hel del  forskning om hur  framtidens boenden kommer att utvecklas. Eftersom såväl gruvnäringens 
expansion  som  den  i  övrigt  starka  tillväxten  i  kommunen  kommer  att  medföra  nybyggnation  inom 
bostadsbeståndet  är  det  viktigt med  en  framtidssyn  för  att  effektivt  kunna  bemöta  efterfrågan  på  framtidens 
boenden. Nedan behandlas trender kring boendets utveckling som kan skönjas i det svenska samhället.  

Livsmiljöns betydelse ökar    

 

Generellt kan man skönja en trend där människor i allt större utsträckning prioriterar en god boendemiljö framför t 
ex närhet till arbete. Människor flyttar  inte  längre enbart dit  jobben finns utan de flyttar dit de vill  leva. Företag 
och verksamheter väljer därför också mer och mer att lokalisera sig där livsmiljön är god, alltså där arbetskraften 
finns. Boendet har dessutom mer och mer blivit till ett  livsprojekt. Förr bodde människor  för att  leva,  idag  lever 
människor snarare för att bo. Genom att forma sitt boende skapar man också sig själv, sin identitet och i viss mån 
sitt värde i andras ögon.  

En åldrande befolkning samt nya och ökade krav på bostaden 

Trenden med en  åldrande befolkning  är  tydlig  såväl  i  Sverige  som  i övriga delar  av  världen,  vilket  kommer  att 
medföra ökade krav på såväl vård, service och omsorg som på bostäder.   Det blir viktigt att vårda och utveckla 
bostadsbeståndet i Sverige för att passa den förändrade demografisk utvecklingen och växande standardkrav. Den 
snabbt växande gruppen av äldrehushåll kommer att efterfråga andra bostäder och annan service än vad som finns 
idag. Lägenheter med hög standard, god tillgänglighet, ökad trygghet, hemtjänster och kvalificerat serviceboende 
insprängt i ordinarie bebyggelse tros vara sådana exempel.  
 
Fyrtiotalisterna utgör en stor grupp i samhället. Inom gruppen finns många med god ekonomi. Denna grupp driver i 

viss mån på en  lyxbetonad efterfrågan  av bostäder  i  framtiden.  Fyrtiotalisterna  kan  komma  att bli en  framtida 

nyckelgrupp  inom  bostadsplaneringen.  Inom  den  stora  grupp  av  fyrtiotalister  som  bor  i  villor  är  dessutom 

omsättningen  låg. De bor billigt och bristen på alternativ gör att de bor kvar, vilket  i sin tur minskar utbudet på 

villamarknaden.  

Singelhushållen ökar  

Antalet boende per hushåll har successivt sjunkit under större delen av 1900‐talet. Förändringen beror delvis på 

att åldersfördelningen förändrats samt delvis på förändringar av våra livsmönster med exempelvis fler skilsmässor. 

Förutom demografiska  förändringar kan  inkomst‐ och prisutvecklingen,  samt  förändrade  studiemönster  förklara 

hur utvecklingen ser ut. Sverige är  idag det  land  i EU med flest antal ensamhushåll per capita – nästan vartannat 

hushåll består idag av en person. Prognoser i riket pekar dessutom på att ungdomar och pensionärer blir fler, vilket 

kommer  att  ställa  krav  på  nya  boendeformer  för  enpersonshushållet.  Det  är  svårt  att  förutsäga  hur 

levnadsmönstren  kommer  att  utvecklas  i  framtiden, men  det  är  högst  troligt  att  utvecklingen mot  allt mindre 

hushåll fortsätter, dock i något lägre takt. 
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Ungdomars liv stannar av 

Många  ungdomar  står  idag  utanför  bostadsmarknaden  inte minst  på  grund  av  en  ökande  bostadsbrist.  Höga 

bostadspriser gör dessutom att unga människor  i stor utsträckning  inte råd med den bostad som behövs  för ett 

fungerande familjeliv. Det bidrar till att de skjuter upp projektet med att bilda familj, vilket kan få konsekvenser för 

barnafödandet  i  samhället  som  helhet.  En  trend  bland  unga med  god  ekonomi  som  flyttar  till  lägenhet  är  att 

många väljer att köpa en bostadsrätt framför att hyra lägenhet. Detta gäller såväl ensamstående som par. För att 

den unga befolkningen ska kunna utvecklas, bilda nya familjer och generera nya invånare är det viktigt att utveckla 

boenden som lockar och fungerar för denna grupp. 

Flexibla bostäder och bostadsområden 

 

Bostadsmarknaden har förändrats och idag utgör ensamhushållen en stor del hushållssammansättningarna. En av 

anledningarna till detta är det stora antalet skilsmässor. Men vem bygger bostäder som är anpassade för att bo 

ensam eller i par ena veckan och med flera barn veckan därpå? Flexibilitet skulle behöva spela en större roll i 

dagens planering av bostäder. Samtidigt är det viktigt att även bostadsområdena inrymmer viss flexibilitet och ger 

möjlighet för olika typer av bostäder och upplåtelseformer. 

4. Inspiration   
 
Dagens starka fokus på att skapa hållbara samhällen ställer stora krav på framtidens stadsbyggnad. Det gäller att 

ligga  i  framkant  och  att  ta  del  av  den  utveckling  som  sker,  och  kanske  kan  en  modern  och  nytänkande 

samhällsplanering  lättare motiveras med  hjälp  av  ny  inspiration.  Syftet med  det  här  avsnittet  är  att  inspirera 

beslutsfattare,  planerare,  byggherrar  och  allmänheten  till  att  bygga  för  en  god,  hållbar  utveckling.  Fler 

inspirationsexempel kommer att presenteras i Bostadsförsörjningsplan, del 2. 

En tät och blandad bebyggelse 

Funktionsuppdelade  områden  i  en  ort,  där  enhetliga  bostadsområden  blir  tysta  och  tråkiga  sovstäder,  där 

kontorsområden blir sterila och öde, där handelsområden blir storskaliga och anonyma och där bilberoendet blir 

starkt,  är  inte  eftersträvansvärt.  Forskare  och  planerare  idag  är  därför  rörande  överens  om  att  den  täta 

blandstaden är den nya stadsbyggnadsvisionen. 

I blandstaden  finns utrymme och goda  förutsättningar  för människor att mötas, här är det  liv och rörelse under 

dagar och kvällar och olika typer av bostäder och verksamheter skapar en mångfald av människor. Kontrasten blir 

en  tillgång  och  människors  närvaro  är  en  garant  för  trygghetskänslan  i  området.  Grönytor  med  spännande 

utformning berikar den  täta bebyggelsen och ger plats  för vila och  lek.  I blandstaden är närheten  till grön‐ och 

friluftsområden samt  lekmiljöer för barnen viktiga. Små och kvalitativa grönytor kan ofta nyttjas bättre och bidra 

till större helhetskvalitet än stora ”överblivna” grönytor. Därför behöver inte all typ av exploatering av obebyggda 

naturområden vara negativ. 

Blandstaden ger närhet och möjlighet att bo och arbeta  i samma område. Den möjliggör för människor att cykla, 

åka spark eller gå  istället för att åka bil, vilket  leder till minskade  luftföroreningar och minskat buller. Genom att 

blanda trafikslag kan ytor samnyttjas.   

Att bilen underordnas de gående bidrar  till  tryggare och trivsammare gatumiljöer. Bottenvåningar  i bebyggelsen 

kan erbjudas  för verksamheter som behöver platsen och gatan. På så vis skapas  intressanta gatustråk att  färdas 

längs.  Blandstaden  är  en  tät  stad  där  varje  resurs  används  optimalt.  För  stor  bostadsyta  per  person  ger  låg 

befolkningstäthet  och  har  därmed  svårt  att  ge  underlag  för  service  samt  för  ett  effektivt  resursutnyttjande  av 
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infrastruktur. En  relativ hög  fysisk  täthet, med en utformning  som ger bra  rumsliga  samband,  skapar  flöden av 

människor vilket ger underlag för verksamheter och aktiviteter.  

 

Figur 1.  Bilden visar ett exempel på tät 

och blandad bebyggelse  

Källa: www.fjellnorway.com  

 

 

 

 

 

Attraktiva miljöanpassade stadsdelar  

Bo01 

Västra  hamnen  där  bomässan  ”Bo01”  genomfördes  är  idag  en  populär,  attraktiv  och miljöanpassad  stadsdel  i 

Malmö. Området har planerats  för att bli ekologiskt och socialt hållbart. Genom  tillgång  till grönska och vatten, 

tillvaratagande av dagsljus och variation  i syn‐ och hörselintryck har en god miljö skapats, där människor kan må 

bra. I Bo01‐området ska man kunna bo utan att ha egen bil pga. en effektiv kollektivtrafik och väl fungerande gång‐ 

och cykelvägar. Snabba, väl underhållna och smart dragna cykelbanor ökar attraktiviteten för cykling. Bussar ges 

företräde i trafiken och är väl tillgänglig, genom hög turtäthet och god information. Naturen har fått ta stor plats i 

den täta stadsbebyggelsen, genom medvetna satsningar då hälften av tomten måste vara bevuxen. Gröna tak och 

lokalt omhändertagande av dagvatten är exempel på åtgärder som både skapar stora mervärden för området som 

helhet och som bidrar till ekologisk hållbarhet. Att kommunicera det hållbara budskapet har varit minst lika viktigt 

som de hållbara  lösningarna  i sig själva. Utbildning, utställningar, seminarier, barnböcker och stadsvandringar är 

exempel på hur man valt att kommunicera det hållbara budskapet.  

 

Figur 2.   Bild från Bo01 i Västra Hamnen i Malmö. 

(Källa:  www.malmo.se/miljo) 
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Ekostaden Augustenborg  

Ekostaden  Augustenborg  finns  i  stadsdelen  Augustenborg  i  Malmö.  Att  göra  stadsdelen  till  ett  mer  socialt, 

ekonomiskt  och  ekologiskt  hållbart  bostadsområde  var  en  omfattande  satsning.  I  projektet  lades  stor  vikt  vid 

medborgarinflytande och de boende involverades i hela processen från idé till genomförande. Bostadsgårdar och 

fasader har  förnyats och park‐ och  trafikmiljöer har byggts om, genom god planering  i samråd med de boende. 

Andelen  gröna  ytor  har  ökat  och många  gröna  tak  präglar  området.  Solvärmeanläggningar  av  olika  slag  bidrar 

starkt till energiförsörjningen. Det omfattande medborgarinflytandet resulterade bl a i nytänkande och innovativa 

idéer  kring  källsorteringssystem,  bilpooler  och  energisystem.  Att  möjliggöra  för  allmänhetens  delaktighet  vid 

planering är ett effektivt sätt för att skapa goda lösningar och finna nytänkande idéer som är väl anpassade till dem 

som faktiskt ska bo i området.  

I Augustenborg restaurerades husens plåtfasader vilket resulterade i vackrare hus med bättre inomhusklimat och 

10 % högre energieffektivitet än  innan renovering. En ny offentlig gastankstation har byggts  i området och man 

arbetar för att inblandningen av biogas ska uppnå 25 %. Ett program för koldioxidbantning har samlat grupper med 

boende och verksamma  i området  för att  tillsammans utforska sätt att  leva gott, men  lite energieffektivare och 

oftast lite billigare, dessutom har en bilpool startats på initiativ från de boende. Femton miljöhus har uppförts där 

man  kan  sortera  papper,  glas,  kartong, metall,  batterier  och  plast.  Det  organiska  avfallet  sorteras  för  sig  och 

komposteras i lokala kompostmaskiner. En del av jorden används sedan för planteringar på området.  

Målsättningen har varit att återvinna, återbruka eller kompostera 90 % av avfallet. Som högst har siffran varit ca 70 

%.  Ett  dagvattensystem  i  form  av  små,  medelstora  och  stora  kanaler  samlar  upp  regnvatten  från  tak  och 

hårdgjorda ytor och  leder det  till dammar  som dels är  funktionella och dels utgör vackra  inslag  i utemiljön och 

spännande lekmiljöer. Dessa avlastar det kommunala avloppssystemet och vegetationsytor utnyttjas för rening.  

Attraktiv å‐rumsbebyggelse 

Att bygga vid vatten blir allt mer vanligt och många människor pekar ut boende vid vatten som attraktivt, så även i 

Gällivare där dialogen med medborgarna pekat ut ny bebyggelse vid Vassara älv som attraktiv. Ett svenskt exempel 

på attraktiv å‐rumsbebyggelse återfinns i Trosa. Staden präglas av småskalighet och vacker trähusbebyggelse. Runt 

ömse sidor av Trosaån finns en riksintressant småstadsmiljö, bestående av kåkstadskaraktär från sekelskiftet. Här 

är det trevligt att spatsera omkring såväl sommar‐ som vintertid. Med bebyggelse alldeles vid vattnet, påminner 

miljön  kring  Trosaån  till  stor  del  om  Venedig,  anpassad  till  den  svenska  småstadens  skala.  I  Trosa  har  man 

dessutom lyckats kombinera äldre småskalig trähusbebyggelse med ny modern bebyggelse i samma skala.  

 

Figur 3. Gammal småskalig 

bebyggelse kombineras 

med ny modern småskalig 

bebyggelse i kv. Fiskpigan i 

Trosa.  

(Källa: ww.arkitekt.se) 

 
 

 

 



  11

5 Analys av nuläget 

 
5.1 Demografiska förutsättningar 

Befolkningsutveckling 

I stort har befolkningen i Gällivare kommun minskat sedan början av 1970‐talet med undantag för små variationer, 

se  figur 4.  I slutet av 2009 bodde 18 533  invånare  i Gällivare kommun. Under de senaste  fyrtio åren har antalet 

minskat  från 25 653  invånare år 1969 till 2009 års siffra. Det ger en procentuell minskning på 28 procent, vilket 

motsvarar  en  genomsnittlig  årlig  befolkningsminskning  på  0,7  procent.  En  befolkningsökning  har  skett  vid  tre 

tillfällen  under  de  senaste  fyrtio  åren,  senast  år  1992‐1993  till  följd  av  den  invandring  som  skedde  till  landet.  

 

Figur 4.  

Befolkningsutveckling i 

Gällivare kommun och 

Norrbottens län 1968‐

2008. (Källa: SCB) 

 

 

 
 

Utflyttningen från Malmberget pga. av LKAB:s expansion skulle kunna innebära en kraftigare befolkningsminskning 

jämfört med idag, men det råder hög tillväxt inom gruvnäringen och en expansiv gruvbrytning i Malmberget såväl 

som  i  Aitik  genererar  många  arbetstillfällen  i  kommunen.  Om  Gällivare  kommun  kan  skapa  en  bredare 

arbetsmarknad och  erbjuda  attraktiva bostadsmiljöer  skulle den negativa befolkningsutvecklingen  kunna brytas 

och  istället  leda till en positiv befolkningsutveckling. Vid avsaknad av attraktiva bostäder riskerar kommunen att 

förlora  kommuninvånare  till  andra  bostadsorter.  Genom  en  attraktiv  bostadsmarknad  och  arbetstillfällen  kan 

kommunen också  i större utsträckning behålla den unga befolkningen vilket skulle kunna öka barnafödandet och 

leda till ett positivt födelseöverskott.   

För att kunna ha en helhetssyn gällande bostadsförsörjningen i kommunen och för att kunna planera för framtiden 

är det viktigt att beakta gruvbrytningens påverkan  i Malmberget men samtidigt ta hänsyn till en framtida positiv 

utveckling. För att möjliggöra detta behövs en beslutad planeringsfolkmängd. Denna planeringsfolkmängd kommer 

att behandlas  i del 2 av bostadsförsörjningsplanen. Planeringsfolkmängden presenterar en  trolig utveckling och 

formas  utifrån  en  prognos  som  förutom  utfallet  från  födda,  döda  och  in‐  och  utflyttade  också  tar                      

hänsyn  till  omvärldsfaktorer.  Viktiga  omvärldsfaktorer  är  tex.  pensionsavgångar,  framtida                      

rekryteringar,  nyetableringar,  inpendlare,  gästarbetare  samt  tillgängliga  bostäder  på  bostadsmarknaden.   

 

Befolkningspyramiden  i  figur  5  ger  en  bild  av  åldersstrukturen  i  Gällivare  kommun  i  förhållande  till  riket.  Av 

pyramiden  framgår  att  det  råder  ett  underskott  av  barn  0‐15  år,  samt män  och  framförallt  kvinnor  20‐40  år. 

Samtidigt  finns  en  större  andel  av  kvinnor  och män  i  åldern  50‐65  år.  Denna  grupp människor  kommer  att 

försvinna  från  arbetsmarknaden  inom  15  år.  Detta  genererar  ett  stort  antal  pensionsavgångar  och  behov  av 

nyrekryteringar vilket måste beaktas i planeringen för framtiden.  Andelen personer som är 65 år och äldre utgör 

22,5 % av kommunens totala befolkning, vilket kan  jämföras med riksgenomsnittet 18,1 %. Andelen barn 0‐15 år 

utgör 13,6 % vilket är tre procent  lägre än riksgenomsnittet. Åldersfördelningen är relativt  lik  i de tre tätorterna 

Gällivare, Malmberget och Koskullskulle, men det finns en något yngre befolkningsstruktur i Koskullskulle jämfört 

med de andra tätorterna.  
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Åldersfördelning i Västra Malmberget
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Figur 5.    

Befolkningspyramid för 

Gällivare kommun, jämfört 

riket. (Källa: SCB) 

 

 

 

 

 

 

I västra Malmberget bor  totalt 2185 personer och den största åldersgruppen utgörs av 45‐64 åringar med 28 % 

vilket motsvarar 608 personer. 24 % av befolkningen är 65 år eller äldre. Största andelen personer av gruppen 80 

år och äldre består av boende på äldreboendena Gunillahem och Lövberga, som tillsammans har 122 lägenheter. 

Gruppen 15‐24 år är den näst största gruppen med 16 % vilket motsvarar 356 personer.     

Figur 6.  Åldersfördelning presenterat i procent gällande 

befolkningen i västra Malmberget. (Källa: SCB) 

I  Gällivare  kommun  har  den  naturliga  folkökningen, 

dvs.  antalet  födda minus  antalet döda,  varit negativ 

under de senaste åren, en trend som inte är specifikt 

för  Gällivare  kommun  utan  uppvisas  i  hela  riket. 

Antalet  döda  är  ett  resultat  av  en  stor  andel  äldre 

befolkning.  Det  uppvisas  dock  en  tendens  till  en 

ökning  av  antalet  födda  vilket  medfört  att 

födelseöverskottet visar på en positiv förändring från 

‐100  personer  år  2005  till  ‐30  personer  år  2009.  Se 

figur 7. 

 

 

Figur 7. Antal födda och döda i 

Gällivare kommun 2005‐2009. 

(Källa: SCB) 
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Figur 8. Antal in‐ och utflyttade i 

Gällivare 2005‐2009. (Källa: SCB) 

Utflyttningen från kommunen 

har under flera års tid varit 

större än inflyttningen, vilket 

bidragit till 

befolkningsminskningen. Det 

är framför allt de unga vuxna i 

åldrarna 18‐25 år som flyttar 

från kommunen, men även i 

andra åldersgrupper är 

flyttnettot negativt. Utfallet 

visar dock på en minskning av 

antalet utflyttare, flyttnettot var år 2009 ‐136 personer och ‐130 år 2010, vilket för år 2010 också är bättre än 

förväntat utfall utifrån gällande befolkningsprognos.  

 

 

Figur 9.  

Utflyttare efter 

ålder 

genomsnitt för 

2007 till 2009. 

(Källa: 

Statisticon AB) 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Malmberget  

Befolkningsstatistik  och  prognoser  i  kommunen  hanteras  utifrån  nyckelkodsområden,  dessa  områden  är  en 

geografisk  indelning  som  är  förhållandevis  statisk  över  tid  för  att  jämförelser  skall  kunna  göras.  De 

nyckelkodsområden som kommer att beröras i västra Malmberget finns presenterade i figur 10. I och med gruvans 

expansion har bostäder i nyckelkodsområdena 50, 51 och 53 redan börjat avvecklas, vilket resulterar i ett relativt 

lågt invånarantal i dessa områden.    
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Figur 10. Nyckelkodsområden i västra Malmberget.   

Figur  11  visar  på  åldersfördelningen  per  nyckelkodsområde.  Flest  människor,  nästan  500  personer,  bor  i 

nyckelkodsområde  16,  delar  av  Finnstan.    Här  fördelar  sig  befolkningen  relativt  jämnt  över  de  olika 

åldersgrupperna.  Den  största  gruppen  består  av  45‐64  åringar  som  utgör  24  %,  vilket motsvarar  knappt  120 

personer.   Gruppen 15‐24 motsvarar 85 personer, gruppen 65‐79 år motsvarar ett  invånarantal på 80 personer.  

Området har en totalbefolkning på 483 personer.  Ett annat befolkningstätt område är 20, Bolagsområdet. Här bor 

nästan 450 personer och den överlägset största åldersgruppen är 45‐64 år vilket utgör en tredjedel av invånarna. 

Gruppen 65‐69 år är även stor med 18 %, området karaktäriseras av en hög medelålder.   
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Åldersfördelning i villaområdet Bäcken
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Figur 11.  Befolkningsstruktur per nyckelkodsområden i västra Malmberget.   

 

Följande  diagram  visar  åldersfördelningen  i  ett  typiskt  villaområde  respektive  flerfamiljshusområde.  Den 

dominerande åldersgruppen i villaområdet är 45‐64 år. Även i flerfamiljshusområdet är den dominerande gruppen 

45‐64  år,  skillnaden  är  att  gruppen  0‐14  år  är  betydligt  större  i  villaområdet  vilket  tyder  på  att  villaområden 

inrymmer  fler  barnfamiljer.  Det  bor  811  personer  på  Finnstan  vilket  genererar  en  befolkningstäthet  på  1,2 

personer per lägenhet. I Bäckenområdet bor 359 personer vilket resulterar i 2,7 personer per bostad/villa.       

 

Figur 12.  Åldersfördelning i villaområdet Bäcken,  

nyckelkodsområdena 17 och 18.  
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Figur 13.  Åldersfördelning i flerfamiljshusområdet Finnstan,  

nyckelkodsområdena 12 och 16.  

 

 

 

 

Sysselsättning 

I Gällivare  domineras  näringslivet  och  sysselsättningen  av  gruvnäring med  tillhörande  serviceindustri.  Förutom 

gruvnäringen så tillhör kommun och  landsting de största arbetsgivarna. Flest antal sysselsatta  i åldern 16 år och 

äldre  arbetar  inom  näringsgrenarna  utvinning  av  mineral  och  tillverkningsindustri,  handel,  transport  och 

kommunikation samt hälso‐ och sjukvård. Andelen av den sysselsatta befolkningen bland de största arbetsgivarna 

fördelar sig på följande sätt, Gällivare kommun 29 %, LKAB 12,8 %, Landstinget 10,3 % och Boliden 5,9 %.  

Förvärvsfrekvensen det vill säga andelen  i procent av befolkning som förvärvsarbetar, var  i Gällivare kommun år 

2008 81,5%  i åldersgruppen 20‐64 år, vilket var högre än både Norrbotten  (77,7 %) och riket  (77,5 %). Gällivare 

kommun  har  förhållandevis  låg  arbetslöshet.  Diagrammet  nedan  visar  andelen  arbetslösa  mellan  15‐74  år  i 

kommunen jämfört med riket. Till arbetslösa räknas även heltidsstuderande som aktivt söker jobb. Arbetslösheten 

var 2009 7,5 % i Gällivare kommun jämförelsevis med 8,3 % i Sverige som helhet.  

Figur 14.   Arbetslöshet i Gällivare kommun jämfört med riket. Källa: SCB.    

 

Gällivare  kommun  har  ett  underskott  av  ungdomar  och  kvinnor.  En  förklaring  till  detta  kan  vara  att  antalet 

arbetstillfällen av intresse för dessa målgrupper inte är tillräckligt. Detta leder till att ungdomar och kvinnor i hög 

grad flyttar från kommunen. Genom att ha en mer varierad arbetsmarknad, som attraherar en större och bredare 

målgrupp, skulle fler välja att stanna kvar i kommunen. Dessutom är stora pensionsavgångar att vänta, inte minst 

inom  kommunens  förvaltningar.  Genom  ökad  sysselsättning  och  tillväxt  kan  utflyttningen  avstanna  och 

inflyttningen  öka.  Det  skulle  göra  Gällivare  till  en mer  attraktiv  kommun,  vilket  i  sin  tur  bidrar  till  en  positiv 

befolkningsutveckling. 
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Pend l ing  

De senaste tio åren är det allt fler av dem som arbetar i kommunen som bor på annan plats. År 2008 pendlade ca 

800 personer  in till kommunen för att arbeta, 550 män och 250 kvinnor. Samtidigt pendlade ca 700 personer ut 

från  kommunen  för  att  arbeta  på  annan  ort,  260  kvinnor  och  450 män.  Den  totala  skillnaden mellan  in  och 

utpendling (nettopendlingen) är positiv och frågan kan ställas om attraktiva bostäder och livsmiljöer skulle kunna 

locka delar av denna grupp att bosätta sig i kommunen. 

Gästarbetare  

Årligen kommer ca 800 gästarbetare till Gällivare kommun för att arbeta med gruvnäringen, främst inom bygg‐ och 

anläggningsarbeten.  Bostäder  för  denna  kategori  har  lösts  i  form  av  tillfälliga  bostäder  med  tidsbegränsade 

bygglov. Precis som för gruppen pendlare skulle frågan kunna ställas om attraktiva bostäder och livsmiljöer skulle 

kunna  locka delar av denna grupp människor att på sikt bosätta sig permanent  i Gällivare kommun. Under 2011 

kommer en studie att genomföras för att kartlägga gästarbetarna i Gällivare kommun för att se vilka insatser som 

kan  behövas  för  att  dessa  potentiella  kommuninvånare  skulle  kunna  tänka  sig  att  bosätta  sig  permanent  i 

kommunen.  

 

Behov  ut i f rån  o l ika  grupper  

För  att  kunna göra en bedömning  av bostadsbehovet på  sikt  kopplat  till  samhällsomvandlingen och påverkan  i 
Malmberget behövs kunskap om dagens befolkning. Nedan redovisas fakta om boendemönster och vanor utifrån 
ett antal åldersgrupper. 

Gruppen  18 ‐44  år  

En andel av ungdomarna i åldern 18‐24 år bor kvar i sina föräldrahem. När de flyttar hemifrån efterfrågas små och 

billiga  hyresrätter  i  centrumnära  lägen.  Bristen  på  billiga  lägenheter  kan  öka  när  västra  delen  av Malmberget 

påverkas av gruvbrytningen. Nyproducerade små  lägenheter är ofta dyra och utgör sällan ett självklart alternativ 

som ungdomars första egna boende. Flyttkedjor anses därför ha mycket stor betydelse för att små lägenheter med 

rimliga hyresnivåer ska kunna bli tillgängliga för de unga på bostadsmarknaden.  

Gruppen 25‐44 år brukar beskrivas vara  i  ”etableringsåldern”, dvs. då man har  fått  fast  jobb och är  i början av 

karriären. Trender går allt mer mot en senare familjebildning, varför ensamboende och särbos mellan 25‐34 år blir 

allt mer  förekommande. Den  senaste  tidens  låga  omsättning  på  småhusmarknaden  i  kommunen  har  gjort  att 

många unga  är  fast  i hyresrättsbeståndet. När  småhus  väl  frigörs  kan därför ett husköp upplevas  som ett dyrt 

alternativ. Faktorer som är viktiga vid val av bostad för denna grupp är bl.a. närhet till skola och förskola. 

En  stor del  av  gruppen  växande barnfamiljer  (ca 35‐44  år)  återfinns  i  småhusbeståndet. Denna  grupp har ofta 

högre  inkomst  än  de  yngre  barnfamiljerna  och  har  möjlighet  att  köpa  dyrare  hus,  bl.a.  inom 

nyproduktionsbeståndet. Om barnen fortfarande går i skolan är det geografiska läget viktigt vid val av bostad. Av 

den anledningen är denna grupp relativt platstrogna. Dock förekommer separationer och skilsmässor vilket skapar 

en stor efterfrågan på hyresrätter i närhet till småhuset, alternativt två bostadsrätter inom samma område.  

Gruppen  45 ‐64  år  

Andelen äldre  i befolkningen är  idag stor och  förväntas dessutom öka. Åldersgruppen 50‐64 år, även definierad 

som  ”morgondagens  äldre”,  omfattar  nästan  en  femtedel  av  den  totala  befolkningen  i  kommunen.  

”Morgondagens äldre” bor idag främst i egna småhus och bostaden är vanligtvis avbetalad och därför billig att bo i. 

Brist på bostadsmarknaden är en anledning till att en flytt blir svår att genomföra trots att det finns ett behov av 

annan bostad. Gruppen ”morgondagens äldre” har  stora krav på  sitt nya boende och efterfrågar ofta kvaliteter 

som bra läge, fin utsikt, balkong, tysthet, god standard och tillgänglighet samt närhet till kvalitativa grönområden 
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och  service.  Förväntningarna  kan  vara  svåra  att  tillfredsställa  om  bra  alternativ  inte  ges på bostadsmarknaden 

vilket resulterar i att vissa väljer att bo kvar i sin villa. 

Flera studier visar på att ”morgondagens äldre” är en flyttbenägen grupp med goda ekonomiska förutsättningar.  

Bakomliggande orsaker till detta kan vara förändrade  livsmönster. Skilsmässor blir allt vanligare och fler bor  inte 

längre med den ursprungliga partnern. Många har barn och barnbarn från tidigare förhållanden, vilket kan leda till 

att man  inte är  lika angelägen om att bo kvar  i sitt hus, bostadsområde, sin ort eller kommun. Därför  förväntas 

trycket på bostadsmarknaden  från pensionärerna  att öka  i  framtiden.  Fler  förväntas  vilja  flytta,  framför  allt  till 

mindre och tillgänglighetsanpassade bostäder.  

Gruppen  65  år  och  uppåt  

Antalet äldre ökar och kommer fortsättningsvis att öka när 40‐talisterna går i pension, vilket innebär att behovet av 

bra bostäder  för äldre kommer att öka.  I kommunen  finns ett antal olika boenden  för äldre,  i Malmberget  finns 

Gunillahem med  42  lägenheter  och  Lövberga med  80  lägenheter.  I  Gällivare  finns  5  boenden med  totalt  249 

platser. I Sverige ses tendensen att antalet äldre inom särskilt boende s.k. SÄBO fortsätter att sjunka. Orsaken till 

detta kan vara att allt fler väljer att bo hemma så  länge som möjligt och väljer att få hjälp  i form av hemtjänst.  I 

Gällivare  kommun  ser  dock  behovet  av  särskilt  boende  ut  att  öka,  troligtvis  beror  på  den  rådande 

bostadssituationen i kommunen. Många äldre vill lämna sin nuvarande bostad, men få alternativ finns. Det finns en 

oro  bland  äldre  över  boendesituationen  och  vart  man  ska  ta  vägen  i  framtiden  i  samband  med 

samhällsomvandlingen. En  känsla av otrygghet  i den nuvarande bostaden genererar ett ökade behov av plats  i 

särskilt boende.  Detta medför att platserna till särskilt boende belastas med boende som känner sig otrygga men 

som  inte  har  något  större  omvårdnadsbehov,  och  platserna  för  korttidsvård  belastas  av  personer med  högt 

omvårdnadsbehov som har fått beslut om särskilt boende, men som inte får plats p.g.a. den höga beläggningen.  

Personer  med   funkt ionsnedsät tn ing  

För personer som har någon form av funktionsnedsättning finns idag nio gruppbostäder i Gällivare kommun med 

totalt 40 lägenheter. I Malmberget finns Solkatten som är ett korttidshem där personer med funktionsnedsättning 

får  rekreation  och  miljöombyte  medan  anhöriga  får  avlastning.  Antalet  platser  på  korttidshemmet  är  4  st. 

Solkatten kommer att påverkas i samband med avvecklingen av Västra Malmberget. I kommunen finns dessutom 

fyra gruppbostäder  för psykiskt  funktionshindrade personer. Dessa  inrymmer totalt 35 platser,  fördelade på  fyra 

olika hem. Det är svårt att göra prognoser över antalet personer som  i framtiden kommer att ha någon form av 

funktionshinder.  Därför  är  också  bostadsbehovet  för  denna  grupp  svårt  att  förutspå.  Man  bör  dock  notera 

avvecklingen av de bostäder som finns i Malmberget.  

5.2 Bostadsbestånd 

Bostadsbeståndet  i kommunen består av 4981  lägenheter  i flerfamiljshus  i huvudsak hyresrätter och 5456 villor/ 

småhus. Villorna  utgjorde  52 %  av  det  totala  bostadsbeståndet  2009.  Sedan  början  av  1990‐  talet  har  antalet 

lägenheter  i  flerbostadshus minskat  från  52 %  till  48 %  av  det  totala  bostadsbeståndet. Detta  främst  pga.  av 

omfattande  rivningar  som  gjorts  i  Top Bostäders bestånd. Antalet  lägenheter  i det  kommunala bostadsbolaget 

(Top Bostäder AB) uppgår till 1940 st. Inom tätortsområdet Gällivare ‐ Malmberget ‐ Koskullskulle bor ca 60 % av 

befolkningen i villor, respektive 40 % i flerfamiljshus.   

De största fastighetsbolagen  i kommunen förutom Top Bostäder är FAB och HSB. FAB bygger för tillfället 28 nya 

lägenheter på området Bäckåsen, Mellanområdet. Av de nya  lägenheterna är 14st 3:or, 12st 2:or samt 2st 4:or. 

HSB bygger 46 lägenheter i första etappen i Laestadiusparken i centrala Gällivare, där sammanlagt 100 lägenheter 

skall uppföras.  
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Figur 15. Antal villor och lägenheter i Gällivare Kommun 1990‐2009. (Källa: SCB) 

 

Västra Malmberget 

 
Västra Malmberget har en tydlig bebyggelsestruktur. I norr ligger bolagsområdet med sin glesa bebyggelse och 

stora tomter. Det forna järnvägsområdet är idag bebyggt med skolor, idrottsanläggningar och publika byggnader. 

Det centralt belägna stadsplaneområdet innehåller tätare bebyggelse med flerfamiljshus och handel och service i 

gatuplanet. Området Finnstan innehåller uteslutande flerfamiljshus med lägenheter här bor 40 % av västra 

Malmbergets totala befolkning. I söder ligger villaområdet Bäcken som tillkom på 1950‐talet och består 

uteslutande av villor. Även elevhemområdet i sydöstra Malmberget består uteslutande av villor, området är idag 

under avveckling.  

Bolagsområdet ägs av LKAB:s fastighetsbolag FAB och fram till 2030 kan hela FAB:s bostadsbestånd här, bestående 

av 240  lägenheter komma att ersättas.  I centrala Malmberget dominerar två bostadsföretag, Top Bostäder samt 

Riksbyggen. Utöver dessa finns även några privata fastighetsbolag. FAB:s fastigheter är registrerade under en och 

samma fastighet, vilket gör att den befolkningen som bor där inte strikt kan fördelas utifrån gällande nyckelkoder 

därför har befolkningen i nyckelkodsområdena 14 och 53 slagits samman.      
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Figur 16.   Karta över västra Malmberget som visar bostadsbeståndet för olika fastighetsägare. 

I västra Malmberget äger Top Bostäder 356 lägenheter, FAB 240 lägenheter, Riksbyggen äger 359 lägenheter och 

övriga privata  fastighetsägare  står  för  174  lägenheter.  Top bostäder  äger  även 80  lägenheter på  Lövberga och 

Landstinget äger 42 lägenheter på Gunillahem, dessa totalt 122 st lägenheter för särskilt boende redovisas för sig. 

Det  totala beståndet av  lägenheter  i västra Malmberget är 1129st exklusive  Lövberga och Gunillahem. Kartan  i 

figur 16  visar  lokaliseringen  av beståndet hos de olika  fastighetsägarna. Bostadsbeståndet  i  västra Malmberget 

består  till  82  %  av  lägenheter  jämförelsevis  med  antalet  villor/småhus  som  är  166st  eller  12  %.  

Bostadsfördelningen  i  västra  Malmberget  presenteras  i  figur  17  och  en  mer  specifik  presentation  per 

nyckelkodsområde presenteras i figur 18.  

Bostadsfördelning i västra Malmberget

166

1129

122 Villor

Lägenheter i
flerbostadshus

Lägenheter
äldreomsorg

  Figur 17.   Bostadsfördelning i västra Malmberget.. 
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Figur 18.   Bostadsfördelning i västra Malmberget per nyckelkodsområde. 

 

Fritidshus 

Det är svårt att planera för specifika fritidshusområden då en stor del av fritidshusen håller en hög standard vilket 

medför  att  många  fritidshus  omvandlats  till  permanentboende.  Funktionsomvandling  av  fritidsbostäder  till 

permanentbostäder  förekommer  i  närområdet  t.ex.  vid  Vassaraträsk.  Det  förekommer  även  byggrätter  för 

fritidsbostäder i områden på Dundret, Liikavaarabacken, Skidstadion och Repisvaara.  

 

Boendetäthet och hushållssammansättningar 

Trenden  i  Gällivare  kommun  visar  på  en  allt  lägre  utnyttjandegrad  av  bostadsbeståndet.  Idag  bor  endast  1,8 

invånare per bostad, vilket är  lägre än genomsnittet för både  landet och Norrbottens  län. Genomsnittet för hela 

Sverige  är  2,05.  Inom  tätortsområdet  bor  det  idag  ca  2,6  personer  per  småhus  medan  det  i  allmännyttiga 

bostadsföretag  bor  ca  1,4  personer  per  lägenhet.  I  genomsnitt  är  boendeytan  per  individ  46  kvadratmeter  i 

flerbostadshus och 42 kvadratmeter i villor. Att boendeytan är större per person i flerbostadshusen kan bero på att 

lägenheterna generellt  sett är  relativt  stora. Det  kan  även bero på  att utglesningen  av hushållen har  varit  stor 

under en längre tid och att avsaknaden av lediga lägenheter har gjort att man valt att bo kvar i sin stora lägenhet 

eller villa,  trots att behovet kanske varit att skaffa ett mindre boende. Det  faktum att ungdomar  flyttar ut samt 

förekomster av separationer och dödsfall, kan också leda till att boendeytan per individ ökar.  

På en väl fungerande bostadsmarknad sker omflyttningar, vilket  leder till bättre anpassning av bostadens storlek 

till individuella behov. En bostadsmarknad med fel utbud medför låg flyttrörelse och möjligheter saknas att avyttra 

fastigheter  och  hitta  nya  boendeformer  när  hushållssammansättningen  förändras.  Detta  kan  på  sikt  leda  till 

ohållbara bostadssituationer. Flyttrörelserna på bostadsmarknaden  i kommunen är  för  låga  idag och utbudet på 

bostadsmarknaden har med stor sannolikhet inte svarat mot efterfrågan. 

 

Faktorer som tyder på bostadsbrist  
 

Följande faktorer pekar på att det råder bostadsbrist i kommunen. 



  22

o Vakansgraden hos allmännyttan är 0 %.  

o Avsaknad av flyttkedjor. 

o Bostadskö och andelen aktivt sökande av bostad är hög. 

o Avsaknad av nyproduktion i större utsträckning bland annat pga en lång period av stillastående 

prisutveckling.   

o Bostadsmarknad i obalans, då befintligt bestånd inte motsvarar de olika behov som finns.  

  

5.3 Förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad 

Bostadskö och vakansgrad 

År  2010  är  ca  100  personer  registrerade  som  sökanden  i  kommunens  tomt‐  och  småhuskö. Antalet  sökanden 

varierar  för varje år men  ligger vanligtvis mellan 75‐100 personer. Det  flesta bor  i kommunen och är  i behov av 

byte av bostad. Om dessa bygger nya småhus frigörs andra bostäder som blir tillgängliga på bostadsmarknaden. 

Bostadsköer finns  inom samtliga fastighetsbolag  i Gällivare kommun. Top Bostäder har en bostadskö, där ca 200 

personer är aktivt sökande. Kön innehåller exempelvis ungdomar som vill flytta hemifrån, personer som vill flytta 

till kommunen från annan ort, människor som behöver nytt boende pga. av samhällsomvandlingen i Malmberget, 

personer som har bostadsbehov pga. av att de rekryterats till kommunen för arbete samt personer som är i behov 

av ny bostad pga. förändrad familjesituation. Antalet aktiva varierar men ett stickprov från 2010 visar på att till en 

lägenhet med  två  rum och  kök  anmälde 96 personer  sitt  intresse. Av dem  som  lämnade uppgifter om  skäl  till 

intresset var 19 personer hyresgäster hos Top Bostäder och 13 personer var sökande från annan kommun. Under 

2010  fördelade Top Bostäder 69  lägenheter via  lägenhetsförtur  till personer som  flyttade  in  till kommunen  från 

annan ort pga. arbete. Det är  svårt att  få en exakt bild av det  samlade bostadsbehovet  i bostadskön då det är 

frivilligt  för  de  sökande  att  lämna  vissa  uppgifter,  det  är  även  troligt  att  samma  personer  står  i  flera  olika 

bostadsköer.  

Det  bör  finnas  en  viss  andel  lediga  lägenheter  i  en  kommun  för  att  flyttrörelser  skall  vara möjliga  och  för  att 

bostadsmarknaden ska fungera på ett bra sätt. Boverket rekommenderar att det bör finnas en vakansgrad på 1‐3 

%. Nedan  jämförs  vakansgraden  i  allmännyttan  (Top  Bostäder)  i Gällivare  kommun med  allmännyttan  i  övriga 

kommuner  i Norrbotten. Endast Gällivare har en vakans på 0 %. Eftersom Top Bostäder under den  senaste 15‐

årsperioden  brottats  med  överskott  av  lägenheter  och  ekonomiska  problem  har  underhållet  eftersatts. 

Huvuddelen av beståndet är uppfört  före 1980 och det  finns ett behov av upprustning  samtidigt  som det  finns 

behov  av  ersättningslägenheter  när  upprustningar  sker.  På  grund  av  den  osäkra  situationen  som  råder  i 

Malmberget  är  även  investeringsviljan  låg  bland  övriga  fastighetsägare  när  det  gäller  upprustningar  och 

nyinvesteringar i bostadsbeståndet. 
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Kommun 
Lägenheter i 
flerbostadshus 

Lediga 
lägenheter  

Andel lediga 
lägenheter 

Arvidsjaur 899 11 1,2 
Arjeplog 325 15 4,6 
Jokkmokk 569 12 2,1 
Överkalix 354 21 5,9 
Kalix 747 21 2,8 
Övertorneå 506 23 4,5 
Pajala 407 18 4,4 
Gällivare 1946 0 0 
Älvsbyn 335 13 3,9 
Luleå 9132 204 2,2 
Piteå 3306 34 1 
Boden 1841 201 10,9 
Haparanda 557 35 6,3 
Kiruna 1778 11 0,6 
Figur 19.    Vakansgrad i allmännyttan i länet 2009.  (Källa: SCB) 

Avsaknad av vakans inom bostadsbeståndet är allvarligt för bostadssituationen i kommunen. Det är dessutom en 

stark indikator på att bostadsbrist råder och det innebär också att det blir svårt för människor att finna en bostad 

som motsvarar de behov man har.  

Flyttkedjor 

Flyttkedjor uppstår vid rörelser på bostadsmarknaden. En nyproducerad bostad skapar positiva kedjeeffekter som 

fortplantar sig i det befintliga bostadsbeståndet och varje nyproducerad bostad kan ge upphov till att 4‐5 hushåll 

byter bostad.  

Flyttkedjor och  rörelser på bostadsmarknaden uppstår när bostadsbehoven ändras och det  finns en  tillgång på 

bostäder  som matchar  behoven.  Förändrade  behov  kan  uppstå  tex.  vid  hopflyttningar,  separationer,  växande 

familjer och när ungdomar vill flytta hemifrån. Figur 20 visar ett exempel på en flyttkedja. Vid nyproduktion av en 

bostadsrätt möjliggörs för sex hushåll att flytta. Fyra ordinarie bostäder har blivit vakanta och två ungdomar har 

fått möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.  

 

 
Figur 20.  Exempel på en flyttkedja. (Källa: Tyréns Temaplan) 

Eftersom  ingen större nyproduktion har skett  i kommunen har heller  inga  flyttkedjor kunnat komma  igång. Sker 

ingen nyproduktion så krävs en vakansgrad  i det befintliga bostadsbeståndet för att möjliggöra omflyttningar. En 

låg  nyproduktion  i  kommunen  har  inneburit  en  statisk  bostadsmarknad  där  delar  av  befolkningen  inte  haft 

möjlighet  till en bostad  som motsvarar behov och önskemål. En  rörligare bostadsmarknad  genererar en bättre 
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anpassad bostadssituation  för människor.  Erfarenheter  från  en mängd  olika  studier  visar  att  större  och  dyrare 

bostäder generellt ger upphov till längre flyttkedjor och öppnar dörren till många små och billiga bostäder. Det har 

visat  sig  att  nyproduktion  har  mycket  stor  betydelse  för  dynamiken  på  bostadsmarknaden.  Flyttkedjor  leder 

nämligen till att bostäder  frigörs även  för andra grupper än dem som nyproduktionen vänder sig till. Genom att 

bygga villor och stora lägenheter ökar rörligheten i beståndet. Ökad rörlighet leder vidare till en större flexibilitet 

och  större  chanser  för  nya  på  bostadsmarknaden  att  hitta  sin  första  bostad.  Dessa  studier  visar  således  att 

lösningen för bostadsproblematiken i en kommun inte behöver vara att bygga för bostadskön.  

Flyttningar är till stor del  lokala och de flesta som flyttar  in  i nyproducerade bostäder kommer från närområdet, 

samtidigt finns även  långväga  inflyttare representerade  i nyproduktion, eftersom detta är ett bra eller  ibland det 

enda sättet att komma in på bostadsmarknaden. Produktion av lägenheter i flerfamiljshus kan ge upphov till långa 

flyttkedjor bland annat för att det idag bor många äldre i småhus vilka har behov av att flytta till lägenheter med 

god tillgänglighet i centrala lägen. När äldre flyttar från villor till lägenheter blir villorna tillgängliga för dem som är i 

större  behov  av  dem,  tex.  barnfamiljer.  En  sådan  omflyttning  på  bostadsmarknaden  bidrar  till  en mer  effektiv 

resurshushållning.  

Hinder  för  flyttkedjor  uppstår  då  någon  i  hushållet  bor  kvar,  som  t.ex.  vid  flytt  från  föräldrahemmet  eller  vid 

separationer eller om  flytten  sker  från en  icke  reguljär bostad, exempelvis ett andrahandsboende,  inneboende, 

fritidsboende eller studentbostad. Inflyttning från andra orter leder endast till flyttkedjor på utflyttningsorten. En 

flyttkedja bryts om den gamla bostaden inte blir tillgänglig för någon annan t ex vid rivning. 

Betalningsvilja 

Det finns generellt en högre betalningsvilja för nyproducerade bostäder än för objekt på successionsmarknaden. 

Betalningsviljan ökar om extra bostadskvaliteter tillförs. Vilka kvaliteter som skall tillföras beror på val av målgrupp 

samt produktionskostnader. Analyser utförda av Tyréns Temaplan visar att följande kvaliteter kan tänkas bidra till 

följande ökad betalningsförmåga:  

Stor balkong/terrass (+ 20 kr/kvm/år) 

Stort badrum (+ 50 kr/kvm/år) 

Öppen spis (+ 70 kr/kvm/år) 

Högre takhöjd; 2,7 m (+ 80 kr/kvm/år) 

Bastu (+ 150 kr/kvm/år) 

Betalningsviljan  för en nyproducerad  lägenhet är även en kombination av storlek  (m2 boyta) och  funktion  (antal 

rum). Ett extra  rum givet  samma antal kvadratmeter ökar betalningsviljan. Ett kriterium är dock att  lägenheten 

bibehåller sin funktionalitet. Generellt sett är betalningsviljan per kvadratmeter något högre för små lägenheter.  

I takt med att det befintliga områden byggs ut uppgraderas områdets utformning och struktur och nya, attraktiva 

bostäder bidrar  till att miljön  i området  förändras. Betalningsviljan  för bostäder  i ett område påverkas starkt av 

priset  i  intilliggande områden. Det  innebär att om priset stiger  i ett område så sprids delar av prisökningen som 

ringar  på  vattnet  även  till  närliggande  områden.  Spridningseffekten  kan  uppgå  till  50  %  av  ökningen  i 

områdespriset.  Figur  21  redovisar  för  spridningseffekterna.  Effekten  uppstår  när  den  första  etappen  av 

nyproduktionen är färdigställd och såld samt förutsätter att produktionen lyckas väl i första etappen.  

För att få lönsamhet i en planerad nyproduktion krävs att den tillförs extra kvaliteter. Extra kvaliteter kan tillföras 

genom  rätt  läge,  attraktiv  närmiljö  samt  attraktiva  kvaliteter  i  bostäderna. Genom  noggrann  planering  av  nya 

bostadsområden kan spridningseffekter utnyttjas för att ytterligare höja betalningsviljan. 
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Figur 21.   

Betalningsviljans 

spridningseffekter. 

(Källa: Tyréns Temaplan) 

 

 

 

 

 

Bostadspriser  

Priser på småhus och bostadsrätter är förhållandevis  låga  i kommunen trots att priserna har stigit kraftigt sedan 

2005, se figur 22. Tendensen är en fortsatt ökning av priserna på bostäder. Medelpriset för småhus under 2009  i 

Gällivare  kommun  var  770  000  kr,  jämfört med  Luleå  kommun1  614  000  kr  och  Kiruna  kommun  966 000  kr.  

Bostadspriserna  i  kommunen  är  relativt  låga  samtidigt  som  medelinkomsten  i  kommunen  är  hög.  Gällivare 

kommun som  lokal arbetsmarknad har den fjärde högsta medelinkomsten  i  landet, figuren visar  lönesumma per 

sysselsatt  i Sveriges  lokala arbetsmarknader 2008. Det finns med andra ord ett betydande konsumtionsutrymme 

för nya bostäder. Medelinkomsten är högre i Gällivare kommun än vad den är i Luleå kommun, men samtidigt är 

bostadspriserna betydligt högre  i Luleå. Genomsnittshyran för en  lägenhet  i Top Bostäders bestånd var för 2009, 

818 kr/kvm/år  i Gällivare, 800 kr/kvm/år  i Malmberget och 802 kr/kvm/år på Granbacka, Mellanområdet. Högst 

priser  i  kommunen  uppvisar  områden  som  Andra  Sidan,  Silfwerbrandshöjden  och  Appelqvistheden  i Gällivare. 

Attraktiva  lägen med  vacker  utsikt  och  höga  boende‐  och  livsmiljökvaliteter  ger  högre  priser.  De  relativt  låga 

bostadspriserna  på  bostadsmarkanden  genererar  en  stor  prisskillnad  mellan  nyproduktion  och  befintligt 

bostadsbestånd. Detta är en av anledningarna  till att byggaktiviteten  i kommunen är  låg,  trots att det  finns ett 

behov av nya bostäder.  

 
Figur 22.  
Prisutveckling 
för medelpris 
per såld villa 
1989 till 2009. 
(Källa: SCB)  
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Figur 23.   Lönesumma per sysselsatt 2008. Färgskalan går från mörkgrön 

till röd. Ju mörkare grön desto högre lönesumma. (Källa: SCB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglighet 

Avsaknad av hissar i flerbostadshus har stor betydelse för bl.a. möjligheten till kvarboende i sin lägenhet samt för 

att  äldre  ska  kunna  lämna  större  villor  och  bosätta  sig  i  bekväma  och  mindre  ytkrävande  lägenheter.  I 

flerbostadshus  som  byggdes  under  1950‐,  60‐  och  70‐talet  installerades  vanligtvis  inte  hissar.  Stora  delar  av 

Gällivare kommuns lägenhetsbestånd är just från den här tidsperioden.  

Avsaknad av hissar påverkar till stor del människors möjligheter att leva ett självständigt liv och att kunna ta sig ut. 

Risken  finns att de som har svårigheter  i sin dagliga  livsföring p.g.a. att det saknas hissar, kan blir  isolerade och 

inaktiva samt beroende av stöd i form av hemtjänst eller särskilt boende. Bristfällig tillgänglighet för denna grupp 

av  människor  kan  på  sikt  innebära  ett  ökat  behov  av  platser  i  särskilda  boenden.  Genom  att  förbättra 

förutsättningarna för kvarboende är det möjligt att dels bibehålla denna grupps nuvarande livskvalitet i att bo i det 

egna hemmet samt minska det ökande behovet av utbyggande av särskilda boenden. Förutom god tillgänglighet 

inuti bostaden är det dessutom viktigt att beakta tillgänglighetsaspekter utanför bostaden och dess närmiljö. Till en 

god boendemiljö hör även frågan om trygghet.  

Behov 

Vilken typ och form av boende som väljs beror på en mängd olika faktorer. Olika behov skapas bl.a. beroende på 

vilken  fas man  är  i  livet,  vilken  lokal  förankring man  har  i  orten  samt  på  individens  ekonomiska  och  sociala 

förutsättningar. Nedan förs ett resonemang kring dessa faktorer samt hur god planering av ett varierat utbud av 

boende‐ och upplåtelseformer kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. 

Olika faser i livet  
Beroende på vilken fas i livet någon befinner sig i uppstår olika typer av bostadsbehov. Naturligt har t ex 

barnfamiljer helt andra behov än exempelvis ungdomar, medelålders par eller pensionärer. Då det för ungdomar 

kanske är viktigare att bo centralt och helt okej att bo litet, är en större bostad samt närheten till förskola och skola 
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viktig för barnfamiljen. För att möjliggöra boendekarriär för invånarna är det viktigt att det finns ett varierat utbud 

av bostäder i kommunen. 

Människors förankring i orten  
Huruvida någon är väletablerad i orten eller inte beträffande yrke, socialt umgänge och familjerelationer, har 

betydelse för vilken bostads‐ och upplåtelseform som väljs. Tillfälligarbetare, nyinflyttade, ungdomar och 

studenter är exempel på rörliga bostadsgrupper som gärna hyr sitt boende och som efterfrågar mindre och enklare 

bostadsalternativ. Människor med stark förankring i orten kan istället ha ett större intresse av att äga och satsa på 

ett långsiktigt boende.  

 

Familjerelationer  

Att bosätta sig i närheten till sina föräldrar eller barn har visat sig få konsekvenser för val av boendetyp. I många 

fall väljer man att flytta närmare sina föräldrar efter att exempelvis ha skaffat barn. För Gällivare kommun skulle 

det innebära att ungdomar som sökt sig utanför kommunens gränser under en tid, väljer att flytta tillbaka till 

kommunen just för att kunna få bo nära sina föräldrar. Dock kan det tänkas att den nya generationen äldre är mer 

flyttbenägna än vad tidigare generationer varit, vilket kan leda till en omvänd situation, dvs. att föräldrarna istället 

väljer att flytta till sina barn. Speciellt i en situation som den i Malmberget, där människor tvingas flytta pga. 

gruvbrytningen, kanske det inte är ett självklart alternativ att bosätta sig på ett nytt ställe i kommunen, utan är 

öppen för andra bostadsorter. Det är sannolikt attraktivt för vissa föräldrar som flyttar från kommunen till barn 

och barnbarn att behålla fritidsboende i kommunen. Detta kan underlätta för att flytta tillbaka senare i livet. Om 

fritidsboendet kan övergå till att bli permanentboende kan en återflyttning bli än mer tänkbar. 

Människors ekonomiska och sociala förutsättningar  

Ur ett bostadsperspektiv innebär god social välfärd att alla människor har rätt till en bostad till rimlig kostnad. 

Därför är det viktigt att ha en stor variation av bostadstyper och upplåtelseformer, där det finns goda 

bostadsalternativ oberoende av vilka ekonomiska eller sociala förutsättningar man har. Genom en blandad 

bebyggelse kopplat till typ, storlek och upplåtelseform motverkas segregation.  

Människors fysiska och psykiska förutsättningar 

Äldre och funktionshindrade ställer höga och specifika krav på tillgänglighet, och efterfrågar därför särskilda typer 

av boenden. Ofta förekommer svårigheter för dessa kategorier av människor att leva integrerat i befintliga 

boendemiljöer, då dessa inte uppfyller tillgänglighetskraven eller har anpassats tillräckligt mycket till brukarens 

behov. Funktionshindrades rättigheter för ett eget boende samt äldres rättigheter att bo hemma så länge som 

möjligt ställer höga krav på anpassade och varierade utbud av bostäder. 

Livsstilsboende 

Boendet är även starkt knutet till vilken livsstil man väljer att leva. I Gällivare 

kommun, där det finns goda möjligheter att leva naturnära och bedöms det 

finnas stor efterfrågan på bostäder med koppling till exempelvis skidspår, 

skoterleder, fiskevatten och hästsport. Villor i tätortsnära 

landsbygdsområden bedöms därför vara ett attraktivt val för många 

invånare. I orter med bostadsbrist kan det uppstå ett ökat tryck på 

omvandling av fritidshus till åretruntbostäder. En sådan omvandling kan i 

flera fall vara förenlig med en hållbar samhällsutveckling, då det bidrar till 

god resurshushållning samt till att skapa en sammanhållen 

bebyggelsestruktur. Repisvaara, Dundret och Vassaraträsk är exempel på 

områden i Gällivare som idag benämns som fritidshusområden, men med 

Figur 24.   Ett hus för en viss livsstil.          stor potential att utvecklas till områden med permanentboende. En sådan 

omvandling skulle dels bidra till en sammanhållen bebyggelsestruktur när Gällivare expanderar, och dels till att 

tillvarata ortens möjligheter att skapa attraktiva boenden i symbios med naturen, klimatet och landskapet. 
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6 Framtidsscenarier  

 
Bostadsförsörjningsplanen hanterar två olika scenarier för gruvbrytningens expansion och samhällsomvandlingen i 

Malmberget som bygger på LKAB:s deformationsprognoser. Scenarierna utgörs av ett MINI‐scenario och ett MAXI‐

scenario med  tidshorisonten  2030. Deformationskurvorna  redovisas  i  figur  25  och  är  väl  tilltagna  jämfört med 

LKAB:s presenterade prognoser  i nuläget. Detta beror på en osäkerhet kring brytningstakt och att det behövs en 

god beredskap beträffande planeringen för det framtida bostadsbehovet.  

 
Figur 25.    Två olika scenarier har tagits 

fram angående gruvbrytningens 

påverkan i Malmberget.  

 

 

 

 

 

 

Beräkningsmetodik 

 

Beräkningarna som har utförts, baserar sig på befolkningsdata. Befolkningsstatistiken baseras på folkmängd inom 

nyckelkodsområdena.  

Enligt  dessa  siffror  bor  2185  personer  i  västra  Malmberget  och  samtliga  av  dessa  berörs  i  MAXI‐scenariet 

tillsammans  med  166  villor  och  1129  lägenheter,  det  geografiska  området  som  MAXI‐scenariet  berör  finns 

presenterat i figur 26. I MINI‐scenariet berörs nästan 2000 personer, 70 villor och samtliga 1129 lägenheter, detta 

område  finns  redovisat  i  figur 27.  I båda  scenarierna berörs offentliga  funktioner  som badhus,  ishall,  sporthall, 

vårdcentral  och  gymnasieskola.  Dessutom  berörs  även  äldreboendena  Lövberga  med  80  lägenheter  och 

Gunillahem med 42 lägenheter i båda scenarierna.  

 

Figur 26.    MAXI‐scenariot  
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Figur 27.    MINI‐scenariot  

 

 

 

 

Ersättningen av bostäder i västra Malmberget beräknas pågå under kommande 20‐årsperiod. Det innebär att det 

inte nödvändigtvis är samma människor som flyttar  in de nya bostäderna. Människorna som bor kvar åldras och 

bostadsbehovet  kommer  därmed  också  att  förändras.  För  att  kunna  kvantifiera  behovet  av  nya  bostäder  i 

kommunen på grund av samhällsomvandlingen och påverkan i Malmberget behövs ett antal antaganden. För båda 

scenarierna har följande fyra antaganden gjorts, baserat på dagens situation i kommunen som helhet och i västra 

Malmberget:   

Antagande 1: Boendetäthet i nya småhus = 2,7 personer per hushåll 

  I rena barnfamiljsvillaområden kan boendetätheten uppgå till över 3 personer per 

  hushåll medan motsvarande siffra i ett område med mycket få barnfamiljer kan nå 

  ner till lite drygt 2. För ny bebyggelse antas därför en siffra betydligt högre än 2 

  men lägre än 3. 

Antagande 2: Boendetäthet i nya lägenheter = 1,5 personer per hushåll 

Boendetätheten i Finnstan i Malmberget, med en relativt hög medelålder, är 1,2 personer per 

hushåll. För bostadsområdet Hägern i Gällivare, där medelåldern antas vara lägre är siffran 

1,6. I Stockholms innerstad är motsvarande siffra 1,7. För ny bebyggelse antas därför en 

siffra högre än 1,2 men lägre än 1,7. Boendetätheten i nyproduktion kan antas bli något 

högre än i äldre bebyggelse då hyrorna blir högre. För boendetätheten i nya lägenheter antas 

siffran 1,5. 

Antagande 3: Andelen människor som vill bo i villa/småhus uppgår till 48 %  

Antagande 4: Andelen människor som vill bo i lägenhet uppgår till 52 %  

Trender visar på att singelhushållen ökar och Gällivare kommun uppvisar en åldrande 

befolkning vilket kan resultera i en ökning av behovet av lägenhetsboende med bra 

tillgänglighet och standard. Detta leder till antagandet om fördelningen mellan villor och 

lägenheter. 

Antagandena ovan medför att: 

 för MAXI‐scenariet krävs knappt 400 nya villor och ca 750 nya lägenheter 

 för MINI‐scenariet krävs ca 350 nya villor och knappt 700 nya lägenheter 
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7 Beredskap  
 
För att kunna hantera det stora bostadsbehov som samhällsomvandlingen i Malmberget kommer att medföra 

behövs en beredskap av fysiska planer och en aktiv markförsörjningspolitik. 

Nuläge planer 

 I kommunen finns idag ett antal outnyttjade byggrätter genom detaljplaner som vunnit laga kraft. Totalt omfattar 

den befintliga planberedskapen 261 nya bostäder,  fördelade på 111 villor/småhus samt 178  lägenheter, se  figur 

28.  I tabellen har även en beräkning gjorts för ett ungefärligt antal personer som kan tänkas omfattas av de nya 

bostäderna. I beräkningen antas att ca 1,4 personer bosätter sig per lägenhet, respektive 3,0 personer per ny villa.   

Detta räcker dock inte ens för att tillgodose bostadsbehovet för MINI‐scenariot. Planläggning har skett och pågår i 

fritidshusområden såsom Dundret och Repisvaara. Dessa fritidshusområden bearbetas inte som bostadsområden i 

denna del av bostadsförsörjningsplanen, men kommer att beaktas i framtida planering och behandlas utförligare i 

bostadsförsörjningsplan del 2 .  

 

Figur 28.    Tabellen redovisar aktuell 

planberedskap. 

 

 

 

För  tätortsområdet  Gällivare  ‐  Malmberget  ‐  Koskullskulle  finns  en  fördjupad  översiktsplan  som  antogs  av 

kommunfullmäktige  i  november  2008.  Strategin  för  bostadsutvecklingen  i  den  fördjupade  översiktsplanen  är 

främst  att  bygga  i  och  omkring  befintlig  bebyggelse.  Förtätning  bör  enligt  planen  i  första  hand  ske  i  centrala 

Gällivare, Koskullskulle. Vid behov av att utveckla nya områden föreslås Vassaraträsk, Nuolajärvi och Nunisvaara.  

Att bygga enligt den gällande fördjupade översiktsplanen kan innebära vissa komplikationer. Exempelvis skulle en 

utbyggnad  i området Nunisvaara bidra  till en mer utglesad bebyggelsestruktur. Det  skulle  i  sin  tur  innebära en 

kraftig  utbyggnad  av  ny  infrastruktur,  vilket  inte  är  i  linje med  en  hållbar  utveckling.  Nunisvaara  påverkas  av 

Gällivare flygplats och dess bullerzon. I kombination med närheten till större vägar riskerar området att påverkas 

kraftigt av bullerstörningar. Ny bebyggelse på Nunisvaara står dessutom i konflikt med rennäringens intresse.  

I kapitel 8, Slutsatser och strategi, föreslås en strategi för ny bostadsbebyggelse som tar hänsyn till ovan nämnda 

problematik kring utbyggnad enligt gällande översiktsplan och som också tar hänsyn till den medborgardialog som 

hållits  under  2010  genom  projekt  Nya  Gällivare  kring  framtidens  boende.  Genom  att  föreslå  en  alternativ 

utbyggnadsordning, vilken bedöms vara mer  i  linje med hållbar utveckling, kan en  revidering av den  fördjupade 

översiktsplanen ytterligare motiveras. 
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Figur 29.    Plankarta som redovisar 

markanvändning enligt gällande 

fördjupad översiktsplan för Gällivare 

‐ Malmberget ‐ Koskullskulle. 
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8 Slutsatser och strategi  
 

Bostadsbehov  

Maximalt berörs knappt 2200 personer av  samhällsomvandlingen  i Malmberget. Vilket gör att det krävs knappt 

400  villor  och  ca  750  lägenheter  för  att  tillgodose  bostadsbehovet  för  dessa  människor.    Förändringarna  i 

Malmberget antas pågå under en 20‐årsperiod, vilket medför förändringar i befintliga åldersstrukturer och behov. 

Malmberget har  idag en stor andel människor som är 45 år och uppåt, vilket gör att de som åldrande befolkning 

om 20 år kan komma att ha andra bostadsbehov. Dessutom måste bostadsförsörjningen  i kommunen hanteras 

som  en helhet och beakta den  framtida befolkningsutvecklingen  i  kommunen. Det blir  viktigt  att  ta hänsyn  till 

trender i omvärlden och att uppdatera bostadsförsörjningsplanen efter hand. Uppdatering kommer att ske genom 

lagstadgad revidering varje mandatperiod.   

Inriktningar för bostadsförsörjningen 
Många faktorer är viktiga att hantera för att erbjuda kommuninvånarna en god boendemiljö och en väl fungerande 

bostadsmarknad. Dessa sammanfattas i följande rubriker: 

Långsiktighet krävs 

Bostäder är en viktig tillväxtfaktor och ett bristande utbud av lämpliga boenden kan hämma utvecklingen. 

Kommunen har ett ansvar att kunna erbjuda dagens och morgondagens invånare goda bostäder i områden och 

miljöer där det finns förutsättningar för en god och hälsosam livsmiljö. Här krävs en lyhördhet för vad som 

efterfrågas av olika typer av grupper. Hur vill framtidens kommuninvånare bo? 

En långsiktig bostadspolitik krävs för att kunna skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och kommunen har 

ett  stort  ansvar  i  att  se  bostadsmarknaden  som  en  helhet  och  se  bostadsförsörjningen  på  lång  sikt. 

Bostadsmarknadens kommersiella aktörer agerar naturligt marknadsekonomiskt och bygger det som är lättast att 

sälja. Kommunen behöver verka för att bygga för en långsiktigt hållbar struktur på bostadsmarknaden.  

Framhäv och förädla det attraktiva i kommunen 

Gällivare kommun har en storslagen natur och goda förutsättningar för att skapa unika och mycket attraktiva 

bostadsmiljöer. I det blir en attraktiv bebyggelse viktig och det har också efterfrågats i de workshops med 

allmänheten som genomförts i kommunen 2010. Exempel på bostadsområden i Gällivare som pekats ut som 

attraktiva av allmänheten är Vassaraträsk, Vassara älv, Repisvaara samt förtätade områden inne i centrum. En 

attraktiv bebyggelse bygger på variation i miljön – att kunna bo centralt, i staden, på landsbygden, naturnära, nära 

kommunikationer, samtidigt som det blir viktigt att kunna välja ur mångfalden och satsa där förutsättningarna att 

göra avtryck är störst. För att stärka kommunens attraktionskraft, förhindra utflyttning, locka till inflyttning samt 

att sätta Gällivare på kartan är det nödvändigt att våga satsa.  

För  att  åstadkomma  välintegrerade  områden  som  är  rika  på mångfald  bör  en  blandning  av  olika  boende‐  och 

upplåtelseformer eftersträvas. Orter som har ett varierat och blandat bostadsutbud, där olika typer av människor 

kan bo och verka tillsammans, bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer och främjar en hållbar utveckling ur såväl 

socialt, ekologiskt som ur ekonomiskt perspektiv. 

 De  framtida  boendemiljöerna  i  kommunen  ska  enligt  allmänheten  karaktäriseras  av  att  inom  gång‐  och 

cykelavstånd kunna ha tillgång till service, vänner och rekreationsområden. För framtida stadsstruktur efterfrågas 

en blandad stad med hög kvalitet på såväl interiör standard som på exteriör miljö. 

Stimulera flyttkedjor genom nybyggnation  

Ett brett utbud av olika typer av boenden underlättar för flyttkedjor och bidrar till ett mer hållbart 

resursutnyttjande av befintliga bostäder. Ändrade skatteregler som t ex mindre beskattning av hyresintäkter kan 

ge incitament att hyra ut boyta som inte används. På så vis kan befolkningstätheten i bostadsbeståndet öka, vilket 

bidrar till ett effektivare resursutnyttjande. Många par eller ensamstående i medelåldern och uppåt bor kvar i en 
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villa för att man saknar alternativ. Ekonomin är ofta god i dessa hushåll varför detta inte utgör något skäl till att 

flytta, man kan bo kvar tills något riktigt intressant dyker upp. Samtidigt står många unga utanför 

bostadsmarknaden eller blir kvar ”fel” typ av bostäder för att kunna utveckla sig själva och sitt liv, bilda familj osv. 

Nybyggnation driver på flyttkedjan när den ger ”kvarboende” i villor ett gott boendealternativ och därmed 

friställer äldre villor till förmån för de yngre på bostadsmarknaden. Nyproduktion sänder signaler om en kommun i 

tillväxt – här händer det saker! 

Fler bostäder för enpersonshushållet och möta nya krav 

En fortsatt ökning av enpersonshushållen ger ett behov av att bygga fler mindre bostäder i framtiden. Nya krav 

kommer att ställas inte minst av gruppen äldre där också enpersonshushållen utgör en stor andel. Krav på hög 

standard, god tillgänglighet, möjlighet till service och tjänster i hemmet måste mötas. Spännande arkitektur med 

innovativa och hållbara energilösningar, medvetna materialval etc. kan öka kommunens attraktionskraft på 

bostadsmarknaden. 

 

Medel för att uppnå attraktiva boendemiljöer och en god bostadsförsörjning 

Förutom bostadsförsörjningsplanen är en god fysik planering medlet för att uppnå en långsiktig och hållbar 

bostadsförsörjning. Genom god planberedskap, i form av översikts‐ och detaljplaner, kan besked snabbt lämnas 

om vilka områden som är möjliga att bebygga med bostäder. Dessutom säkerställs en långsiktig och medveten 

utveckling av kommunen. Genom att successivt upprätta och uppdatera översiktsplaner skapas även ett bra 

underlag för framtida markförvärv. Genom en aktiv markpolitik kan kommunen tillgodose behovet av mark för 

framtida exploateringar och medverka till att bostads‐ och industrifastigheter nybildas.   

 

Strategi  

För att få ett helhetsperspektiv över kommunens totala bostadsbehov och försörjning och för att komma tillrätta 

med bostadsbristen måste bostadsförsörjningsplan del 2 göras. Med hänsyn till denna bostadsförsörjningsplan (del 

1) bör följande strategi arbetas utifrån.  

Revidering av Fördjupad översiktsplan 

I gällande FÖP finns det områden som ligger i konflikt med andra intressen t.ex. flygplatsen. Dessutom bidrar dessa 

föreslagna nya bostadsområden inte till en sammanhållen bebyggelse. Den medborgardialog som förts via projekt 

Nya Gällivare uppvisar intresse för andra områden för bostadsbebyggelse, vilket inte får bortses ifrån i kommande 

planering. Dessa faktorer bidrar till att en revidering av gällande FÖP behöver genomföras. Revideringen resulterar 

i uppdaterade områden som är aktuella för t.ex. bostadsbebyggelse. 

Strategi för markförsörjningen  

För att kunna ha en beredskap för kommande exploateringar gällande bostäder, offentliga funktioner och även 

näringslivsetableringar så behövs en markförsörjningsplan tas fram. Den bör visa på det kommunala 

markinnehavet, på lokaliseringar av olika typer av etableringar, samt på behovet av inköp och färdigställande av 

mark. Markberedskapen bidrar till att kunna marknadsföra kommunen och attrahera nya etableringar.  

  

Detaljplanering 

Efter revidering av den fördjupade översiktsplanen följer arbete med att ta fram detaljplaner utifrån en lagstadgad 

planprocess. Detaljplanerna visar utbyggnad på en mer detaljerad nivå, är även juridiskt bindande och bygger på 

den översiktsplanen.  
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                                                                                    B I LAGA1      

BOENDE ‐  OCH  UPP LÅT E L S E FORMER  

BO S TAD SRÄ T T  

Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten att nyttja en bostad för obegränsad tid, och har 

därmed ansvar för att reparera och underhålla den. Huset som bostaden finns i ägs av en 

bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, där medlemmarna äger och 

förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. Bostadsrätt som upplåtelseform 

förekommer framförallt för lägenheter men även för småhus. 

HYR E S RÄ T T  

Hyresrätt är en upplåtelseform där den boende varaktigt eller för en längre tid än tillfälligt nyttjar 

bostaden genom att hyra den av en hyresvärd. Hyresgästen betalar ingen insats för bostaden, utan 

istället en månatlig hyra till hyresvärden. Hyresvärden ansvarar för underhåll och reparationer av 

bostaden. Hyresrätt som upplåtelseform förekommer framförallt för lägenheter. 

ÄGANDERÄ T T  

Med äganderätt menas att den som nyttjar bostaden också äger den. Äganderätt av småhus kan avse 

bl.a. friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus. 

Ägandelägenhet är en ny ägandeform för bostäder som infördes i Sverige 2009. Skillnaden mellan en 

traditionell bostadsrätt och en lägenhet med äganderätt är att man gjort det möjligt att fast egendom 

inte länge avgränsas enbart horisontellt, utan även vertikalt. Man kan äga sin lägenhet utan att någon 

förening är inblandad, och därmed har man möjlighet att själv besluta om överlåtelse, uthyrning och 

förändringar i lägenheten utan att få ett beslut från en styrelse. Fastighetsunderhåll sköts av en 

samfällighet i vilken ägarna av lägenheterna är medlemmar i. 

KOOP E RA T I V  HYR E S RÄ T T  

Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. 

Upplåtelseformen innebär att hyresgästen hyr sin lägenhet av en ekonomisk förening, en kooperativ 

hyresrättsförening, i vilken hyresgästen måste vara medlem i. Medlemmarna i föreningen betalar dels 

medlemsinsatser, dels upplåtelseinsatser. Medlemsinsatserna uppgår vanligtvis till symboliska belopp 

medan upplåtelseinsatserna kan variera stort. När man lämnar föreningen får man tillbaka hela 

upplåtelseinsatsen. 

I den kooperativa hyresrätten finns ingen fast koppling mellan medlemmens andel och nyttjanderätten, 

vilket medför att nyttjanderätten inte heller kan köpas eller säljas. På så vis  

blir den kooperativa hyresrätten spekulationsfri och föreningen kan dessutom ha en kö. Den kooperativa 

hyresrätten utvecklar den vanliga hyresrätten, då den ger nya möjligheter för nyproduktion samt bidrar 

till ökad boendedemokrati. Det finns två modeller för kooperativ hyresrätt; ägarmodellen och 

hyresmodellen. För det allmännyttiga bostadsföretaget är det hyresmodellen som är intressant. 
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NYA  REG L ER   FÖR  AL LMÄNNYTT IGA  BOSTADSBOLAG  

I juni 2010 fattade Riksdagen beslut om nya regler för kommunala bostadsbolag och hyressättningen. 

Den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag förtydligar definitionen av bolagen och ställer nya krav 

på hur verksamheten bedrivs. Lagen innebär att bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga 

principer med normala avkastningskrav.  

Förändringar i hyreslagstiftningen innebär att hyressättningen i de allmännyttiga kommunala 

bostadsföretagen inte längre ska vara normerande för alla hyror. Istället ska kollektivt förhandlade hyror 

vara normerande, oavsett avtalsparter. Dock införs en ny skyddsregel i syfte att förhindra kraftiga 

hyreshöjningar. I fall där hyran varit för låg i förhållande till bruksvärdet ska inga kraftiga hyreshöjningar 

vara möjliga. När hyreshöjningar ska till i sådana situationer ska hyresnämnden bestämma att en lägre 

hyra ska betalas under en viss tid. 

 

 


