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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Beskriv hur arbetet inom ramen för insatsen står i relation till de syften och mål som angavs i
ansökan.
Den sammantagna bedömningen av projekt Bovärld är positiv. Insatsen har genererat generellt positiva
resultat inom alla, på förhand, uppsatta mål. Antalet genererade bostäder var tillräckliga för mottagandet av
anvisade nyanlända under 2018 och även så för del av 2019. Ett arbetskoncept för stöd till fastighetsägare
är framtaget, och likaså en modell för utåtriktat arbete. Fastighetsägarna har generellt en god uppfattning av
arbetet som kommunens flyktingmottagning bedriver. Inventering av kollektivtrafiken på landsbygden inom
Vårgårda kommun är genomförd och förslag till fortsatt utveckling är överlämnad till förvaltningsledningen.
Implementering av projektet i den ordinarie verksamheten är påbörjad och beräknas i möjligaste mån vara
färdig under våren 2019.
Projektets måluppfyllelse bedömer vi står i god relation till projektets syfte. Målen är väl kommunicerade
med samverkansparter (hyresvärdar) och bygger till stor del på erfarenheter från det gemensamma arbetet
kring att förmedla bostäder till nyanlända. Samverkansparterna har haft goda möjligheter att påverka
projektets inriktning och utformning. På det viset har projektet visat på en vilja att vara en resurs för
samverkansparterna.
Ett belysande av kollektivtrafiken, som en förutsättning för etablering av anvisade nyanlända på
landsbygden, har gett ytterligare insikt kring både möjligheter och begränsningar för en ökad spridning av
mottagandet inom kommunen. Vi bedömer att om fler personer ska kunna anvisas till landsbygden så
kommer nya, mer okonventionella, kollektivtrafikslag att krävas.
Sammanfattande bedömning av arbetet som helhet är att frågor och utmaningar vad gäller bostäder för
nyanlända är relativt komplexa. Arbetet har starka kopplingar till mer än bara den kommunala
flyktingmottagningen och kommunens hyresvärdar. Socialförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning,
näringsliv, banker och politiker, har också stor del i den samhällsutveckling som direkt, eller indirekt kan
bidra till att lösa bostadssituationen för nyanlända. I Vårgårda kommun är traditionen av samverkan högst
levande. Men trots det och trots Vårgårda kommuns ringa storlek så krävs omfattande utredningsarbete för
att bostadstillgången för de mest utsatta ska vara hållbar på lång sikt. Projekt Bovärld har skrapat på ytan
och stärkt den kommunala förvaltningens arbete för ett hållbart arbetssätt i den bostadssituation vi befinner
oss i idag. Dock kan mer grundliga strategier behöva utformas på längre sikt om Vårgårda kommun ska
kunna bosätta nyanlända på ett hållbart sätt över en längre tid.

"PROJEKTETS MÅLUPPFYLLELSE BEDÖMER VI STÅR I
GOD RELATION TILL PROJEKTETS SYFTE"

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
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PROJEKTETS MÅL HAR
VARIT TYDLIGA FRÅN
BÖRJAN

Vad har gått bra och vad har gått mindre bra i arbetet?
Sammantaget kan arbetet anses ha gått relativt smärtfritt framåt och projektets mål har varit tillräckligt
konkreta från början. Det har bidragit till att projektet har varit tydligt, samt att projektets slutprodukt har
kunnat skönjas tidigt i processen. Inom den kommunala förvaltningen finns en medvetenhet om nyanländas
situation vilket vi tror har haft stor betydelse för att samverkan har varit lätt att få till. Samverkan har haft
stor betydelse för projektets spridning och för konsulterande kring idéer som kunde föra arbetet vidare.
Projektets ledning är en sak som har fungerat mindre bra. Styrgruppen för projektet har på inget sätt gjort
ett dåligt arbete, men kan för just denne insats anses ha haft för ringa kunskaper om bostadsrelaterade
frågor. Detta stärker egentligen bara vår uppfattning om frågornas komplexitet, och att styrgruppen kanske
borde ha bestått av representanter från bland andra samhällsbyggnad och den ledande kommunpolitiken.
Den faktiska utdelningen av antalet lägenheter är en annan del av arbetet som har varit mindre bra. Under
det mer omfattande mottagandet åren 2016 och 2017 fanns bland hyresvärdar en god vilja att tilldela
kommunen lägenheter för mottagande av anvisade nyanlända. Det var helt avgörande till att Vårgårda
kommun lyckades så bra med sitt mottagande under de åren. Det skulle så klart ha varit önskvärt att
kommunen kunde få samma tilldelningsgrad även då mottagandet sjunker, men tyvärr inte. Om detta beror
på hyresvärdarnas ovilja eller att omsättningen av bostäder är mycket lägre just nu, vet vi inte. Vi vet
däremot att en bidragande faktor är kommunala Vårgårda Bostäders omfattande renovering av delar i sitt
bestånd. Det har lett till att bolaget har behövt ställa uppsagda lägenheter tomma för omflyttningar för de
som bor i den huskropp som ska genomgå renovering. Vårgårda Bostäders renoveringsarbete omfattar sex
huskroppar varav den första stod klar vid årsskiftet 2018/2019. Arbetet beräknas pågå under de kommande
åren.

Where we are
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Hur har ni arbetat för att säkerställa jämställdhetsperspektivet i insatsen? Fanns det några
särskilda utmaningar?
Eftersom insatsen primärt har handlat om bostäder så finns det inga direkta kopplingar till jämställdhet.
Jämställdhet har bejakats då insatsens styrgrupp och referensgrupp utformades. Styrgruppen har, under
huvuddelen av projektet, bestått av två kvinnor och två män. Projektets referensgrupp har bestått av fyra
kvinnor och fyra män (inklusive projektledaren). Projektets slutprodukt behöver analyseras särskilt för att
kunna identifiera i fall hela eller delar av det nya arbetssättet är exkluderande. Vi har gjort bedömningen att
denna risk förefaller vara så låg att en separat analys av sådant slag inte är nödvändig.

Hur har ni arbetat för att säkerställa lika rättigheter samt barnperspektivet i insatsen? Fanns det
några särskilda utmaningar?
Att förmedla bostäder till nyanlända som anvisas till kommunen via Migrationsverket är en verksamhet som
kräver mycket planering. Den enda information som kommunen har på förhand är ett kommuntal och en
årsplanering. I bästa fall lyckas kommunen inneha ett flertal disponibla lägenheter av olika storlek som står
redo för mottagande av singelhushåll, små familjer och stora familjer. På grund av den rådande
bostadsbristen så är denna planering och upplägg mycket svårt att uppnå. Inte sällan krävdes temporära
lösningar av olika slag. Dessa typer av lösningar är sällan bra ur ett barnperspektiv och bör om möjligt
undvikas. Projektet valde att fokusera på större bostäder eftersom singelhushåll eller hushåll endast
bestående av vuxna personer kan hantera temporära lösningar bättre än vad barnfamiljer gör.
Utmaningarna utgörs inte enbart av den faktiska tillgången på bostäder utan också av kommunens ansvar
för andra migrationsärenden, vid sidan av mottagandet av anvisade. Barn förekommer ofta i de familjer som
återförenas i Sverige med ett tidigare ensamkommande barn. Bostadsansvaret för denna målgrupp är inte
helt tydligt men barnperspektivet gör ofta att kommunen måste agera för att familjen ska få en dräglig start
på sitt nya liv, samt för att stävja social oro. Detta agerande kan således få konsekvenser för anvisade
barnfamiljer om bostäder måste användas för andra ändamål.
Stor del av insatsen fokuserar på information och trygghetsskapande kring det som rör bostaden. Bostaden
utgör den första fasta punkten för de anvisade då de anländer till kommunen. Det är av stor vikt att denna
fasta punkt, alltså bostaden, är trygg och att de som bor i bostaden känner sig bekväma med regler, normer
och funktioner i boendet. Föräldrar har förstås ansvaret för sina barns tillvaro. Därför anser vi att det som
tryggar de vuxna också är till gagn för barnen.
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Beskriv de behov som insatsen avsåg att möta och hur utfallet av
insatsen förhåller sig till bakgrundsbeskrivningen i ansökan. Beskriv
även hur insatsen har mött eventuella skillnader i kvinnors/flickors och
mäns/pojkars behov.
Ansökan om projektmedel för den här insatsen grundade sig i den då fleråriga
och ökande trenden om bostadsbrist. Vid tiden för ansökan fanns inget
trendbrott att skönja vare sig för Vårgårda kommun eller för Västra Götaland
som helhet. På fem år hade antalet kommuner i länet som angav obalans i sitt
bostadsbestånd ökat från 28 till 46 (Länsstyrelsen 2013 & 2018). Men redan
2013 angav 46 av 49 kommuner att det rådde brist på hyresrätter
(Länsstyrelsen 2013).
I bakgrundsbeskrivningen till ansökan för den här insatsen problematiseras
bostadsbristen i relation till den nya lagen om bosättningsansvar för landets
samtliga kommuner (lag 2016:38). Här beskrivs den nya lagen som en särskild
utmaning för kommunen vars tidigare åtagande har varit frivilligt. Trots god
samverkan med flertalet hyresvärdar så ställde den nya lagen högre krav på
kommunen, samtidigt som kraven från hyresvärdarna förväntades öka då
efterfrågan på förturer ökade. Vårgårda kommun såg därför ett behov i att
stärka sitt arbete för anskaffning av lägenheter till nyanlända. Utfallet av
insatsen anser vi går helt i linje med det ursprungliga behovet. Kommunens
arbete för bostadsanskaffning och ansvarstagande vid bostadsintroduktion för
nyanlända är förbättrat. Vi beskriver det här närmare längre fram i rapporten,
men sammantaget utgörs utfallet av insatsen av tre övergripande punkter:
* Ett förbättrat arbetssätt för kommunens flyktingmottagning som tryggar
förmedlingen av bostaden. Förbättringen gagnar såväl hyresvärd som hyresgäst
och aktuell kommunal förvaltning.
* En modell för utåtriktat arbete som länkar samman den kommunala
förvaltningen med hyresvärdar, politiska beslutsfattare och det lokala
näringslivet.
* Ett påbörjat samarbete med enheten för Samhällsbyggnad för att kunna
undanröja strukturella hinder för att kommunen ska få tillgång till rätt bostäder
för nyanlända personer och familjer.
Sedan tiden då medel för den här insatsen beviljades så har Vårgårda kommun
sett sina antal anvisningar från Migrationsverket minska kraftigt. Från 50
personer 2017, till 22 personer 2018, och nu till 12 personer under 2019.
Insatsens effekter är därför svåra att redogöra för, då behovet utifrån
bosättningslagen minskar. Men insatsen har också stärkt flyktingmottagningen
och likväl socialtjänstens möjligheter att vid behov bistå då bostadsbehov
föreligger för eventuella familjeåterföreningar samt för ensamkommande barn
som får uppehållstillstånd. Vi kan konstatera att i skrivandets stund så har i
stort sett samtliga nyanlända en hållbar bostadssituation i Vårgårda kommun.

SYFTE
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Uppnåddes syftet med insatsen? Förekommer det avvikelser från den ursprungliga ansökan?
Projekt Bovärld hade två syften; att öka kommunens mottagningskapacitet samt att öka möjligheten att bo i
kommunens landsbygdsområden med kollektivtrafik som primärt transportsätt.
Frågan om huruvida kommunens mottagningskapacitet har ökat är svår att besvara. Kortsiktigt skulle svaret
på den frågan kunna vara nej. Kommunens efterfrågan på bostäder för nyanlända utgår först och främst
från det antal personer som förväntas komma genom anvisning av Migrationsverket. Eftersom det antalet
stadigt har gått nedåt (se tidigare stycke om Behov) så minskar också efterfrågan. Även om det vore önskvärt
för kommunen att ha ett antal bostäder över för att låta stå tomma i väntan på anvisningar, så ser inte
verkligheten ut så i dagsläget. Vårgårda kommun lyckas bosätta sina anvisningar men tvingas ofta att
använda sig av tillfälliga lösningar vid ankomsten till kommunen. En del av förklaringen till detta kan
emellertid ligga i allmännyttans omfattande renoveringsarbete (se tidigare stycke om Sammanfattande
bedömning). Samtidigt har bostäder också ordnats i flera fall av bostadslöshet för tidigare ensamkommande
barn samt för familjeåterföreningar för ensamkommande barn. Det finns med andra ord
undanträngningseffekter som försvårar flyktingmottagningens arbete med att nå kravet enligt
bosättningslagen, men som gagnar kommunen i helhet. På lång sikt hoppas vi att insatsens syfte uppnås då
arbetssättet är väl implementerat och vidare utvecklat, samt ytterligare förankrat hos alla samverkansparter.
Vad gäller möjligheten att bosätta sig på landsbygden genom att inventera och utveckla kollektivtrafiken så
kan inte syftet anses vara helt uppnått. Det konstaterades i ett tidigt skede att projekt Bovärld inte ägde
resurser nog att öka möjligheten att bo på landsbygden genom att utveckla kollektivtrafiken. Att inventera
behovet och planlägga nya och/eller utökade linjer för den konventionella kollektivtrafiken hade krävt mer
långsiktighet. Dessutom begränsades möjligheterna av att kollektivtrafiken har en särskild regional
förhandlingsprocess som hade krävt mer planering för att kunna påverka. Däremot gjordes en inventering

Where we are

som överlämnades till kommunens avdelning för Strategisk Planering och Utveckling (SPU). Redogörelse för
den inventeringen finns som bilaga till den här rapporten.

TODAY
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Uppnåddes insatsens mål? Om ja, beskriv på vilket sätt. Om nej, redogör för varför. Beskriv hur
insatsen påverkat kvinnor/flickor och män/pojkar samt om insatsen varit till lika nytta för båda
grupperna.
Insatsen nådde upp till alla, på förhand, uppsatta mål. Nedan följer en kortare beskrivning för hur vi anser
att resultatet lever upp till respektive mål:
* Insatsen ska ha genererat tillräckligt med bostäder för att klara Vårgårdas kommuntal för nyanlända för 2018
och del av 2019.
Alla de personer som anvisades av Migrationsverket under 2018 samt första kvartalet av 2019 bor i
permanenta bostäder.
* En modell för utåtriktat arbete i syfte att anskaffa bostäder skall vara uppbyggd.
Modellen som bygger på samverkan med enheten för samhällsbyggnad samt
näringslivsorganisationen Center of Innovation har en planerad struktur.
* Ett koncept för stöd till fastighetsägare skall vara framtaget.
Konceptet bestående av förtydligat arbetssätt, förstärkta rutiner, nytt material och samarbete med
civilsamhället börjar användas under våren 2019.
* För de två ovanstående målen skall en plan för implementering i ordinarie verksamhet tas fram och
implementering skall vara påbörjad under slutfasen av projektet.
Arbetet med implementering i ordinarie verksamhet startade i slutet av november 2018 och kommer att
vara avklarat under våren 2019.
* Fastighetsägare skall uppleva ett gott bemötande, ha tillit och uppleva en god respons från kommunens
flyktingmottagning, vilket mäts i början och slutet av projekttiden.
Enligt anonyma enkätsvar från fem av de mest etablerade hyresvärdarna, så ger de goda
omdömen till Vårgårda kommuns flyktingmottagning.
* Inventering är genomförd av behov av kollektivtrafik på landsbygd, samt finns en utökad möjlighet att
transportera sig till centralorten under dagtid.
Inventering är genomförd och förslag till fortsatt arbete är överlämnat till kommunens
avdelning för Strategisk Planering och Utveckling.

PROJEKTMÅL

"Insatsen nådde upp
till alla, på förhand,
uppsatta mål"
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MÅL MED INSATSEN

Har det framkommit några mervärden genom insatsen som ni inte räknat med vid insatsens start?

Insatsen ackumulerade mycket kunskap om bostadsförsörjning för nyanlända vilket skulle komma att vara
nyttig för kommunens arbete för en ny bostadsförsörjningsplan. I ett tidigt skede av insatsen gav
styrgruppen ett direktiv till projektledaren att kontakta den person på samhällsbyggnadsavdelningen som
ansvarade för att sammankalla projektgrupp för den nya bostadsförsörjningsplanen. På så vis kunde
kunskapen om bostäder för nyanlända integreras i arbetet med den nya bostadsförsörjningsplanen och
starten på arbetet för att ha en grundläggande bostadsstrategi för målgruppen.

Our Finance

OVERVIEW

According to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive report on a
company's activities throughout the
preceding year. Annual reports are
intended to give shareholders and other
interested people information.

MÅLGRUPPER
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Har insatsen nått ut till de målgrupper som
avsetts? Om ja, beskriv på vilket sätt. Om nej,
redogör för varför.
Ja! Målgruppen har gagnats av att Vårgårda
kommun har tilldelats bostäder för ändamålet.
Målgruppen har också fått ta del av det nya
arbetskonceptet.

Beskriv om och i så fall hur målgruppen har
involverats i insatsens planering och
genomförande.
Målgruppen har varit representerad i projektets
referensgrupp. En kvinna som togs emot till en av
kommunen ordnad bostad 2015, samt en man
som tidigare kommit till kommunen som
ensamkommande barn och som nu bor i egen
lägenhet.

Har både kvinnor/flickor och män/pojkar haft
lika möjligheter att delta i insatsen och ta del
av insatsens resultat? Om inte, redogör för
varför.
Ja!

Notera:
INSATSENS STYRGRUPP
OCH REFERENSGRUPP
HADE BÅDA EN JÄMN
KÖNSFÖRDELNING

Notera: insatsens styrgrupp och referensgrupp
hade båda en jämn könsfördelning.
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GENOMFÖRANDE OCH METOD

Beskriv insatsens innehåll samt vilken metod som använts.

Insatsen genomfördes i tre faser vilka bestod av förberedelsefas, genomförandefas och slutfas. Metoden som har
använts är kvalitativ och i huvudsak bestått av insamlande av data genom omvärldsanalys och intervjuer. Arbetet har
kvalitetssäkrats genom att presentera och diskutera arbetsprocessen i en referensgrupp, samt genom att projektet
har utvärderats av en extern part. Nedan presenteras en redogörelse för projektets tre faser och dess huvudsakliga
innehåll.
Förberedelsefas
Projektets fyra första månader utgjordes av relativt konventionellt projektarbete i form av analys av projektets
beskrivning, skapande av kommunikationsplan, tid-och aktivitetsplan och riskanalys. Mycket fokus lades till en början
på att sprida kunskap om projektet inom den kommunala organisationen, bland politiker och, till viss del, även för
allmänheten. Kommunikationsplanen var därför något som behövde processas en längre tid men som blev ett
viktigt verktyg för insatsens spridning. Tid -och aktivitetsplanen krävde också relativt omfattande planering för att det
skulle vara möjligt att uppnå projektets mål i tid och med så god kvalitet som möjligt.
Intervjuer med hyresvärdar och med en målgruppsinriktad fokusgrupp var viktiga för hur projektet skulle komma att
utformas och vad projektets slutprodukt skulle inriktas på. Projektet började också tidigt att samverka med tilltänkta
nyckelparter till arbetet.
Det utåtriktade arbetet var omfattande under förberedelsefasen. Vårgårdamässan var en del i det utåtriktade
arbetet som krävde mest planering. Vårgårdamässan lockade tusentals deltagare under två dagar. Deltagarna var
politiker, företag, hyresvärdar och föreningar, men också öppet för allmänheten. Det var just civilsamhället som var
projektets huvudsakliga målgrupp att träffa under Vårgårdamässan. Syftet var att öka medvetenheten om behovet
av bostäder för nyanlända, men också för att diskutera med villaägare som hade potentiella möjligheter att ställa om
sin fastighet till ett flerbostadshus. Projektet hade flertalet samtal med privatpersoner, bostadsföretag och politiker
under Vårgårdamässan och vår uppfattning är att denna satsning var viktig för att göra insatsen känd.
En del av det utåtriktade arbetet inriktades på att se över möjligheten till samarbete med enskilda privatpersoner.
En kontakt togs med Skellefteå kommun och projektledaren för det tidigare genomförda projektet BISA (Boende
Integration Stödja Aktivera). BISA-projektet gick ut på att identifiera tomma bostadshus där det inte fanns någon
folkbokförd person och som låg inom rimligt avstånd till bebyggelse och kollektivtrafik. Identifieringen gjordes
genom det Geografiska Informationssystemet (GIS/Geosecma). Genom att föra in samma parametrar i systemet för
Vårgårda kommun kunde över 300 fastigheter identifieras. Ett urval av dessa gjordes och ett brev skickades ut till
drygt 100 husägare. 5 av de husägare som fick brevet hörde av sig. 4 av dem hade erbjudanden om att hyra ut
fastigheten. Vi var dock inte helt förberedda på detta och vad vi egentligen skulle göra för ställningstaganden till de
erbjudanden som kom. Kraven från husägarna var genomgående att kommunen skulle hyra och sin tur hyra ut i
andra hand. Däremot handlar vårt gällande arbetssätt om att hyresgästerna tilldelades förstahandskontrakt.
Dessutom var månadspriserna för dessa hus för höga för en nyanländ familj och med ett vikande kommuntal så
kunde de priserna inte motiveras. BISA-analysen ledde alltså inte till några nya samarbeten men gav oss ändå en
god uppfattning om beståndet av potentiella fastigheter för möjlig bosättning för nyanlända.

Our Finance
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GENOMFÖRANDE OCH METOD

Ett studiebesök genomfördes i Sandviken där det kommunala Bostadsbolaget Sandvikenhus har ett
intressant samarbete tillsammans med ABF. En del av samarbetet handlade om att utbilda personer med
utländsk bakgrund till något som de kallar för ”Boendeambassadörer”. Boendeambassadörerna får en
utbildning kring det som är viktigt att veta om att bo i hyresrätt i Sverige. Teori om lagar, normer och historik
varvas med övningar i praktiskt handhavande och studiebesök. Tanken är att dessa ambassadörer dels ska
vara en resurs för sina grannar, men också för flyktingmottagning och hyresvärdar. Alla som deltar i
utbildningen får frågan vid kursens slut om de kan tänka sig att ställa upp som boendeambassadörer vid
exempelvis mottagning av nyanlända. Dessa personer kan inte ersätta det kommunala ansvaret vid en
inflyttning, utan fungera som ett socialt komplement. Vid slutet av förberedelsefasen tog projektledaren för
insatsen kontakt med ABF FyrBoDal för att undersöka möjligheten till ett liknande samarbete i Vårgårda.
Vårgårda kommuns hemsida har också använts som en del i det utåtriktade arbetet. På hemsidan har
projektet haft ett eget ”rum” där insatsen har presenterats med mål och syfte. Vi skapade en sida bestående
av ett formulär där privatpersoner kunde anmäla en tillgänglig bostad. Vi skapade också en blogg som
fortlöpande informerade om projektets arbete. Bloggen marknadsfördes via kommunens officiella kanal på
Facebook.
Under förberedelsefasen hölls också löpande avstämningar med de hyresvärdar som kommunen har haft
samarbete med, i syfte att fråga om möjligheten att friställa bostäder till anvisade nyanlända. En anonym
undersökning i form av en webbenkät skickades ut till hyresvärdar vilka Vårgårda kommun redan hade ett
etablerat samarbete med. Syftet var att mäta uppfattningen om gott bemötande från kommunens
flyktingmottagning, i enlighet med målsättning för insatsen. Resultatet visade att hyresvärdarna upplevde ett
gott bemötande från flyktingmottagningen och kände god tillit till densamma.
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GENOMFÖRANDE OCH METOD

Genomförandefas
Genomförandet av insatsen riktades helt på de
uppsatta målen. Under förberedelsefasen
kunde vi konstatera att målen var realistiska
och genomförbara under projekttiden. Ett
förtydligande gjordes dock kring målet om
inventering av kollektivtrafik. Förtydligandet
bestod i att målet var just en inventering. Att
projektet också skulle utveckla förbättrade
möjligheter att resa kollektivt till och från
centralorten var inte realistiskt inom tiden för
insatsen.
Mycket tid lades på att utveckla konceptet för
stöd till fastighetsägare. Via ovan nämnda
intervjuer kunde vi konstatera att
informationen vid inflyttning var avgörande
samt hur den förmedlades. Insatsen arbetade
fram ett arbetssätt för flyktingmottagningen,
innehållandes arbetsrutin vid
bostadsförmedling och lathund för detsamma,
en checklista för bostadsintroduktion samt en
mall för informationsbrev till grannar att dela
ut vid inflyttning.Som komplement till detta ska
informationsfoldrar delas ut till de nyinflyttade.
Foldrarna handlar om hyresrätten i allmänhet,
om skadedjur, om flyttstäd, om sopsortering,
samt om brandskydd. Foldrarna är också
översatta till engelska, tigrinja, turkiska,
arabiska, persiska, dari och somaliska.

Genomförande

Under förberedelsefasen kunde vi
konstatera att målen var realistiska
och genomförbara under projekttiden
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GENOMFÖRANDE OCH METOD

Vi valde att inte producera egna foldrar utan fick tillåtelse av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)
att använda deras foldrar. Vi ansåg att foldrar som är framtagna av en stor organisation bestående av
kunniga inom Sveriges allmännytta har en god legitimitet och att andra foldrar inte behöver produceras i
dagsläget. Foldrarna kompletterades också av en pekbok (också från SABO) som innehåller bilder från en
typisk lägenhet. Den kan användas av nyanlända och fastighetsägare om språkförbistring skulle uppstå. I
stödkonceptet ingår också instruktionsfilmer med översatt textning. Instruktionsfilmerna visar exempelvis
skötsel och rutiner i tvättstuga, skötsel av vattenlås och kontroll av brandvarnare. Filmerna skulle från början
ha gjorts med anknytning till Vårgårda, och producerats i samarbete med gymnasielever från det estetiska
programmet i Borås, samt Vårgårda Bostäder. Gymnasieeleverna lämnade dock återbud strax innan
produktionen skulle börja. Följden blev att filmer fick köpas in istället via ett företag som sålde denna typ av
film. Både filmerna och det skriftliga materialet går att nå via Vårgårda kommuns hemsida.
Modellen för det utåtriktade arbetet inriktades på samverkan med målsättningen att öka kännedomen för
bosättningsverksamheten. Mycket skedde redan under förberedelsefasen, men senare kom detta att bli mer
fokuserat kring arbetet med enheten för samhällsbyggnad samt Center of Innovation. Vi redogör för denna
samverkan senare i rapporten.
En mer experimentell del av det utåtriktade arbetet, är samarbetet med ABF. I skrivandets stund är den
första gruppen av Boendeambassadörer klara med sin utbildning. Pilotgruppen har utgjorts av deltagarna i
arbetsmarknadsprojektet ”Min Framtid” som en del av de samhällsorienterande ämnen som avhandlats .
Åtta stycken kvinnor med olika bakgrund kommer nu att få ett intyg om att de är Boendeambassadörer. De
kan nu, om de vill, arbeta frivilligt tillsammans med kommunen då nyanlända ska välkomnas.
Boendeambassadörens uppgift är då att vara ett stöd kring det som gäller bostaden och verka som ett
socialt komplement till kommunens och hyresvärdarnas arbete under bostadsförmedlingen. Men även om
ingen väljer att ställa upp frivilligt så har Boendeambassadörerna potential till att öka den allmänna
medvetenheten om det som rör hyresrätten i Sverige och i Vårgårda. Hur det utåtriktade arbetet med
Boendeambassadörer ska utvecklas vet vi i skrivandet stund inte. Samarbetet med ABF, som utvecklades
under genomförandefasen, har väckt ytterligare idéer till gemensam verksamhet för nyanlända.
Förhoppningen är att utbildningen för Boendeambassadörer blir ett återkommande inslag i Vårgårda.
Mot slutet av genomförandefasen gjordes inventeringen av kollektivtrafiken i syfte att få en överblick av
kommunens möjligheter till etablering i glesbygd. Inventeringen visade att det finns ytterst få områden i
Vårgårda kommun som är acceptabla för anvisning och etablering av nyanlända, utifrån möjlighet att resa
kollektivt. Endast två områden, bortsett från huvudorten, har tillräcklig kollektivtrafik för att de boende ska
kunna resa till aktiviteter och vardagsärenden. Dessa områden är Hol, som ligger utmed E20 mellan
Vårgårda och Alingsås, samt Östadkulle som ligger utmed väg 1890 mellan Alingsås och Sollebrunn. Dialog
har påbörjats under insatsen med en hyresvärd i Östadkulle. Vi tror att det kommer att vara möjligt att
etablera mindre hushåll alternativt singelhushåll på orten i framtiden. Inventeringen finns presenterad i
bilaga.

GENOMFÖRANDE OCH METOD
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Slutfasen/Implementeringsfasen
Under slutfasen bokades ett flertal möten in i syfte att sprida slutresultatet. Hyresvärdarna prioriterades och
projektledaren träffade totalt 8 företrädare för olika bostadsbolag under slutfasen.
Hemsidan färdigställdes och omvandlades från en projekt-sida till en mer integrerad del av Vårgårda
kommuns hemsida, under flikarna för bostad och integration. En folder trycktes upp som guidar läsaren i
Vårgårda kommuns arbetssätt kring bostadsanskaffning för nyanlända. Denna folder delas nu ut via
bygglovshandläggarna då bygglov för bostäder ska beviljas.
Implementeringen påbörjades och vi redogör för denna senare i denna rapport. Samma enkät som
skickades till hyresvärdarna i början av projektet, i syfte att mäta gott bemötande från flyktingmottagningen,
skickades ut igen. Resultatet visade att hyresvärdarna fortsatt var nöjda med kommunens arbete.
Den 15 mars 2019 höll projektledaren ett slutseminarium där projektets slutresultat presenterades. Birgitta
Guevara från Länsstyrelsen var också inbjuden till seminariet. Hon höll ett kort föredrag om den senaste
bostadsmarknadsanalysen och regionens utmaningar kring bostäder för nyanlända. Seminariet avslutades av
socialchef Ann-Charlotte Lilja som tackade projektledare Andréas Lindgren för genomfört arbete.

Our Finance

OVERVIEW

Hol och Östadkulle är möjliga platser för etablering

IMPLEMENTERING
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IMPLEMENTERING
I TVÅ DELAR
Beskriv om, och i så fall hur, insatsen kommer att fortgå efter
insatstidens slut. Beskriv hur ni planerar att ta tillvara på
insatsens resultat inom er organisation.

Implementeringen av insatsen har varit uppdelad i två olika delar. Den
första delen bestod i att överlämna material och arbetssätt till
flyktingmottagarna och till bostadsansvarig på socialtjänsten (sociala
kontrakt). Överlämnandet bestod i en genomgång av det förnyade
arbetssättet, inklusive processbeskrivning, lathund för bostadsförmedling,
checklista för bostadsintroduktion och pedagogiskt material. Med på
detta möte var också flyktingmottagningens enhetschef samt 1:e
socialsekreterare på socialtjänsten. Enhet arbetsmarknad har också
anställt en bostadsansvarig för bostäder till nyanlända och en separat
överlämning av ovan nämnda material har också skett till denna person.
Den andra delen av implementeringen handlade mer om det strategiska
och utåtriktade arbetet. Projektledaren delgav vilka delar av insatsen som
syftade till strategisk planering och hur det utåtriktade arbetet har sett ut.
Implementeringsarbetet av denna del har dels skett tillsammans med
flyktingmottagningens enhetschef, 1:e socialsekreterare på socialtjänsten,
bostadsansvarig på socialtjänsten och bostadsansvarig för nyanlända,
samt tillsammans med projektets styrgrupp. Beslut har tagits om att
fortsatt strategiskt arbete kommer att ske inom ramen för en särskild
”bogrupp” som till en början utgörs av bostadsansvarig på socialtjänsten
och bostadsansvarig för nyanlända.
Fortsatt arbete planeras också för den kommande
bostadsförsörjningsplanen. Arbetet för denna kommer att återupptas
under våren 2019. Enhetschef för arbetsmarknad/flyktingmottagning
kommer att meddelas då det arbetet ska börja och bostadsansvarig för
nyanlända kommer att engageras i det arbetet.
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LIKA RÄTTIGHETER OCH BARNETS BÄSTA

Beskriv hur rättighets- och barnperspektiv har beaktats i insatsen. Vilka eventuella hinder har insatsen mött?

Arbetet tar sin utgångspunkt i deklarationen om mänskliga rättigheter om vad som är barnets bästa i
enlighet med både barnkonventionen och socialtjänstlagen. Både FN:s allmänna deklaration om de
mänskliga rättigheterna och barnkonventionen är tydliga vad gäller rätten till bostad. Detta framgår i den
allmänna deklarationens artikel nummer 25, samt i barnkonventionens artikel nummer 27. Barnets bästa
nämns redan i § 2, socialtjänstlagen (lag 2001:453) och rätten till bostad framgår också tydligt i den svenska
grundlagen (regeringsformen § 2).
Rätten till bostad som en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna, samt en del av den svenska
grundlagen ger projektet en utgångspunkt som tillskriver nyanlända vuxna och barn, ett starkt beaktande av
rättigheter. Insatsen har formats med tanken på dessa rättigheter och att människor i så hög grad som
möjligt ska få möjlighet att starta ett nytt liv i en ny bostad. Arbetet för denna rättighet kräver beslutsamhet,
planering och inte minst samverkan. Insatser som denna stöter på ett flertal formella och informella hinder
så som bostadsbrist, snäva lagtolkningar, otydliga principer om likabehandling, fördomar och ökad
främlingsfientlighet. Rättighetsbaserat arbete är inte helt enkelt och behöver stark förankring i flera led, från
den enskilde medborgaren till politiker, kommunala tjänstemän, media och näringsliv. Detta är ett
omfattande arbete som denna insats endast har berört på ytan.

Barnets

BÄSTA

SAMVERKAN
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Vilka parter har ni samarbetat med under insatsen? Hur har samarbetet organiserats? Har det funnits en
styrgrupp/referensgrupp och hur har den i så fall fungerat?

Insatsen har haft en relativt omfattande samverkan och har styrts med hjälp av både styrgrupp och
referensgrupp. Styrgruppen bestod från början av Vårgårda kommuns socialchef (sammankallande), chef för
Vårgårda kommuns arbetsmarknadsenhet, chef för Vårgårda kommuns HVB-verksamhet, samt Vårgårda
kommuns kulturchef. Styrgruppen hade ett stort mått av engagemang för integrationsfrågor och väldigt
kunniga inom sina respektive områden. Dock saknades kopplingen till samhällsplanering och bostadsfrågor.
I efterhand så kan vi konstatera att gruppen hade behövt kompletteras med personer från exempelvis
enheten för samhällsbyggnad, bostadsbolag, socialtjänst och politiker för att få en starkare koppling till just
den här insatsen. Inför insatsens implementering så ändrades styrgruppens sammansättning till att istället
bestå av socialchefens ledningsgrupp. Således fick insatsen en starkare koppling till socialtjänsten som fick
bli en del i implementeringen. Styrgruppen samlades totalt tre gånger under insatsen. Mellan dessa möten
har avstämningar gjorts med närmsta chefer. Insatsen hade också hjälp av en referensgrupp bestående av 8
personer (inklusive projektledaren). Dessa personer var två representanter från Vårgårda Bostäder AB, en
representant från de privata hyresvärdarna, en boendestödjare från kommunens HVB, bostadsansvarig på
socialtjänsten och två personer från målgruppen. Referensgruppen har samlats två gånger under tiden för
insatsen. På dessa möten fick projektledaren råd och synpunkter på det som projektet kom fram till och
planerade. Referensgruppen tackades särskilt för sin insats och frigörandet av tid som de gjorde för
projektets skull. Medlemmarna i referensgruppen fick två biobiljetter var som uppskattningsgåva.
Nedan redogörs för de huvudsakliga parterna som insatsen har samverkat med
Hyresvärdar
Projektets kanske viktigaste samarbetsparter har varit flitigt uppvaktade under insatsen. Dels med anledning
av behovet av bostäder och dels för att hyresvärdarna är viktiga referenter i arbetet för ett nytt stödkoncept.
Flera av hyresvärdarna har intervjuats vid insatsens början för att skapa en grund kring vad arbetet skulle
fokusera på. Flera av hyresvärdarna har bistått Vårgårda kommun med bostäder under tiden för insatsen.
En hyresvärd har haft särskilda samtal med projektledaren med anledning av att hyresvärden påbörjar ett
nytt bostadsprojekt med statligt investeringsstöd. Samtalen har handlat om planering för 2-3 av de nya
bostäderna för kommunens behov för nyanlända.

Hyresvärdar

Enheten för samhällsbyggnad

COI

SAMVERKAN
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ABF Fyrbodal

BOVÄRLD

För att kunna öka de sociala insatserna för nyanlända och samtidigt öka den
allmänna kunskapen om hyresrätten så tog projektledaren kontakt med ABF
Fyrbodal. Anledning till val av samarbetspart kom efter ett studiebesök i
Sandviken där ABF bedrev en utbildning för boendeambassadörer
tillsammans med det kommunala bostadsbolaget. Samma utbildning
kommer nu att genomföras i Vårgårda. Samarbetet gav också spill-overeffekter då ABF anställde två personer som ingick i arbetsmarknadsprojektet
”Min Framtid”. Dessa två personer kommer att ingå i första
utbildningstillfället och sedan ansvara för uppsökande verksamhet i
Vårgårda. Den uppsökande verksamheten kan leda till fler
boendeambassadörsutbildningar eller studiecirklar, i syfte att bryta isolering
och utanförskap.
Enheten för samhällsbyggnad
För att få möjlighet att påverka kommunens bostadsförsörjning i grunden
etablerades tidigt en kontakt med enheten för Samhällsbyggnad. Samverkan
startade i ett tidigt skede av insatsen då projektledaren engagerades i
projektgruppen för ny bostadsförsörjningsplan. Genom att bistå gruppen
med underlag och synpunkter på bostadsförsörjning för nyanlända så kunde
en grund läggas till en ny och förbättrad bostadsförsörjningsplan.
Tillsammans med enhetens samordnare för den Geografiska
Informationssystemet (GIS) kunde en analys av potentiellt tomma
bostadshus göra genom att kopiera parametrarna från Skellefteå kommuns
projekt BISA. Insatsen har producerat en informationsfolder som handlar om
Vårgårda kommuns arbete för anskaffande av bostäder för nyanlända.
Denna folder kommer att delas ut till handläggare för bygglov, som i sin tur
har som uppgift att dela foldern vidare till personer som söker bygglov för
flerbostadshus. Flera möten har också ägt rum med chefer för enheten för
samhällsbyggnad.
Center of Innovation
Center of Innovation (COI) är en, för Vårgårda kommun, viktig part för
samverkan då organisationen arbetar för kopplingen mellan näringsliv och
kommun. Att koppla insatsen till viktiga samhällsfunktioner som
samhällsbyggnad, socialtjänst, politiker och näringsliv gör att bosättningen
av nyanlända följer en röd tråd till hela kommunens utveckling. Näringslivet
behöver samhällelig stabilitet och tillgång till arbetskraft. Ett samhälle med
social oro och där potentiell arbetskraft inte kan nyttjas på grund av instabila
bostadsförhållanden, ses bara negativt. Ett samarbete med COI visar att
kommunen menar allvar med att en god bosättning för nyanlända bidrar till
hela samhällets utveckling. Konkret så har detta under insatsen visat sig
genom en gemensam fastighetsägarträff där projektledaren för insatsen
medverkat som föreläsare och möjlighet till direktkontakt med hyresvärdar.
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Enhet Arbetsmarknad
Insatsen har organisatoriskt kopplats till Vårgårda kommuns enhet för arbetsmarknad då
flyktingmottagningen är förlagd i denna enhet. Projektet har varit nära kopplat till flyktingmottagningen
eftersom bostäderna som anskaffades under tiden för insatsen ställdes till flyktingmottagningens
förfogande. Periodvis hade projektledaren dagliga avstämningar med flyktingmottagarna för att vara delaktig
kring anvisningar från Migrationsverket och den fortsatta planeringen för mottagandet av nyanlända.
Socialtjänsten
Vårgårda kommuns socialtjänst kommer ofta i kontakt med personer med behov av bistånd till bostad. I och
med det så har också socialtjänsten fortlöpande varit informerade om insatsen. Vid projektets slutfas
engagerades socialtjänsten i implementeringssamtalen eftersom det finns potentiella vinster med att
samverka med enhet arbetsmarknad/flyktingmottagning gällande bostadsfrågor. De båda enheterna har ett
gemensamt intresse i att bostadsförsörjningen för vissa grupper kan säkerställas. Implementeringssamtalen
ledde bland annat fram till att en boendegrupp startades som till en början består av en representant från
socialtjänsten och en från enhets arbetsmarknad.
Tibro kommun
Insatsen har haft en mindre samverkan i form av ett informationsutbyte med Tibro kommun. Anledningen
var att Tibro kommun lät ta fram en rapport över förbättringsåtgärder för bostadsförsörjningen för
nyanlända, ”Bostadslösningar för nyanlända” (2017). Tibro kommun och Vårgårda kommun liknar varandra
sett till folkmängd och storlek på kommunalt bostadsbolag. Därför var ovan nämnda rapport intressant
genom att den kunde verka som en tänkbar grund även för insatsen i Vårgårda. Rapporten visade sig
stämma mycket väl överens med vad projekt Bovärld också såg för problem och möjligheter i Vårgårda. Ett
studiebesök genomfördes i Tibro för att få veta mer om hur verksamheten hade förvaltat rapporten samt för
att diskutera gemensamma utmaningar och strategier för bostadsförsörjningen för nyanlända.

Har någon samverkanspart tillkommit under processens gång? Om ja, vilken?
Hur har det påverkat insatsen?
Samtliga samverkansparter har tillkommit under processens gång. Samverkansparterna har alla varit
avgörande för insatsens slutresultat.
Planerar ni för att fortsätta/utveckla samverkan med övriga samverkansparter efter insatstidens slut?
Om ja, på vilket sätt?
Vårgårda kommun planerar att fortsätta samverkan med alla ovan nämnda parter, bortsett från Tibro
kommun. En fortsatt samverkan med Tibro kommun ska inte uteslutas men planering för detta sker inte vid
tiden för den här rapportens sammanställning.
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EKONOMI

Projektets beviljade budget var på totalt 839 000 SEK, vilket resulterar i ett överskott om 39 696 SEK.
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FORTSATT ARBETE

Förslag till fortsatt arbete
Vid projektets slutseminarium presenterade projektledaren sina förslag till fortsatt arbete.
Förslagen grundar sig dels i bedömningar utifrån flera års arbete med anskaffande av bostäder för
nyanlända, och dels utifrån rapporter och utredningar inom området. Förslagen ska betraktas som direktiv
och åtgärder på flera plan och understryker därmed vikten av att inte isolera frågor om bostäder till
nyanlända till en enda funktion eller enhet inom den kommunala förvaltningen. Den ansvariga enheten för
bostadsanskaffning för nyanlända måste beredas förutsättningar för att kunna hantera
bostadsförsörjningen för nyanlända vid alla typer av situationer. Förslagen förväntas därför, till stor del,
möjliggöra dessa förutsättningar genom mer strukturella ansatser än vad projekt Bovärld har varit inriktat
på.
Bostadsförsörjningsplan som utgångspunkt
Som tidigare har nämnts i rapporten så medverkade projekt Bovärld i den särskilda projektgrupp som
skapats för framtagandet av ny bostadsförsörjningsplan för Vårgårda kommun. Hur
bostadsförsörjningsplanen kommer att se ut vet vi i skrivandet stund inte, då den förväntas bli klar senare
under året. Men förutsättningarna är goda för en förbättrad plan som mer noggrant behandlar bostäder för
nyanlända. Eftersom den nu gällande bostadsförsörjningsplanen behandlar bostäder för sociala behov i
väldigt ringa utsträckning, så hoppas vi att den nya planen kan verka som en utgångspunkt för hur
kommunen ska klara försörjningen av bostäder för nyanlända. Det är viktigt att kommunens beslutsfattare
är medvetna om kommunens ansvar för bosättning och kan ta nödvändiga beslut där efter. En väl utarbetad
bostadsförsörjningsplan kan fungera som ett verktyg i det långsiktiga arbetet för bostäder till nyanlända.
Strategi och avtal med bostadsbolaget
I Vårgårda kommun är samverkan ett kännetecken som bidrar till att beslut tar korta vägar och att de
samverkande parterna gör gemensamma ansträngningar för kommunens bästa. Detsamma gäller
anskaffningen av bostäder för nyanlända. Dock är det på flera sätt en känslig verksamhet då gott samarbete
till stor del beror på vilka personer som är inblandade. Relationerna i det här fallet bygger på förtroende
vilket kan vara förödande om kontakten med kommunens personal av någon anledning skulle svikta.
Eftersom bosättningen av nyanlända anvisade personer är lag sedan 2016 så riskerar kommunen att brista i
sitt ansvarstagande om relationer och samverkan bygger på en eller några få personer. För att istället säkra
en viss tilldelning av bostäder bör ett avtal slutas med det kommunala bostadsbolaget och, om möjligt, även
med de privata bostadsbolagen. Detta är inte att anse som kontroversiellt då flera kommuner har avtal med
sina respektive bostadsbolag.

"Den ansvariga enheten för bostadsanskaffning för nyanlända måste beredas
förutsättningar för att kunna hantera bostadsförsörjningen för nyanlända vid
alla typer av situationer"
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Bytesförmedling
I Vårgårda kommun finns idag ingen bytesförmedling av hyresrätter. Bostadsbolagen medger i det flesta fall
direktbyten men det är upp till hyresgästerna själva att arrangera dessa. Det
innebär att den som vill byta bostad måste själv hitta någon att byta med. Det krävs både
kunskap om bostadsmarknaden och ett brett kontaktnät för att hitta en lämplig matchning för ett byte.
Nyanlända kan anses ha särskilda begränsningar både vad gäller kunskap och kontaktnät. En
bytesförmedling däremot kan samla in förfrågningar från alla som vill byta bostad och därigenom matcha
lämpliga byten. En bytesförmedling kan skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. I Vårgårda kommun
kan det finnas en övertro på flyttkedjor skapade av nyproduktion. Men i analyser som
”Bostadsmarknadsanalys Jönköpings Län” (2017:85-86) så diskuteras svaga gruppers inträde på
bostadsmarknaden. Analysen hänvisar till forskning som visar på att i områden med bostadsbrist eller hög
inflyttning, där är det ovanligt att låginkomsthushåll kommer in på bostadsmarknaden genom flyttkedjor
skapade av nyproduktion. I en förstudie av bostadsanskaffning för nyanlända gjord av Tibro kommun (2017)
så nämns också där bostadsbyten som förbättringsförslag. Där står bland annat: ”För att ge kommunens
hyresgäster en möjlighet att anpassa sitt boende efter livets förändringar och behov föreslås en utökad och
förbättrad service för internbyten i Tibrobyggen. En förbättrad flyttkedja är önskvärt då det frigör lämpliga
lägenheter till rätt kund som samt en god service mot befintliga hyresgäster inom det kommunala
bostadsbolaget” (2017:punkt 6.2.4.1).
Hyresgarantier
Förslaget om hyresgarantier är inte nytt i Vårgårda kommun. Än har inget politiskt beslut tagits för
införande av kommunal hyresgaranti. Projekt Bovärld har försökt att påvisa potentiella behov och hur
hyresgarantier kan göra nytta. Som inspiration har Ulricehamns kommun använts, där ansvariga för
bostadsanskaffning menar att den kommunala hyresgarantin har haft betydande effekt. Vid ett besök i
Ulricehamns kommun under våren 2017 hade kommunen ett överskott på bostäder för nyanlända och fick
tacka nej till erbjudanden om fler bostäder. Även om den kommunala hyresgarantin inte skulle få samma
betydelse för Vårgårda kommun så kan den bli avgörande i vissa fall. Vi bedömer att kommunen skulle öka
sina möjligheter att samarbeta med små hyresvärdar och privatpersoner. Vi menar att också att kommunen
bör använda sig av hyresgarantier i syfte att uttömma alla möjligheter att få bostäder tilldelade för
nyanlända.
Vräkningsförebyggande rutiner
Trots goda rutiner och ett väl inarbetat arbetssätt för bostadsintroduktion, så kan nyanlända (precis som
alla andra) hamna i situationer kring sitt boende som de inte kan hantera. Tyvärr kan dessa situationer i
värsta fall sluta med vräkning från bostaden. Nyanlända kan just med anledning av att vara nya på den
svenska hyresmarknaden, anses vara särskilt utsatta för denna typ av situation. I hopp om att förhindra att
nyanlända inte får det stöd de behöver och att situationer eskalerar till vräkning, så är det viktigt att ha
According to Wikipedia, an annual report
rutiner för att förebygga detta. Under projekttiden så efterfrågades rutiner för detta, men några sådana
is a comprehensive report on a
fanns inte att hitta i Vårgårda kommun. Projektledaren föreslår därför att kommunen så snart som möjligt
company's activities throughout the
startar arbetet med rutiner för vräkningsförebyggande.
preceding year. Annual reports are
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intended to give shareholders and other
interested people information.
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Behovsanalys av bostadsmarknaden
Det sista förslaget handlar om att göra en mer djupgående analys av bostadsmarknaden i
allmänhet och efterfrågan i synnerhet. Med efterfrågan menas inom varje bostadskategori fördelat på
hushållsstorlek och hushållsinkomst. På så vis är det möjligt att göra en mer korrekt bedömning av vad som
måste byggas och hur bostäderna bör fördelas utifrån principen att alla ska ha en dräglig levnadsstandard.
Som utgång för det förslaget ligger statens offentliga utredning ”Ett Gemensamt Bostadsförsörjningsansvar”
(Wiik, 2018:35). Utredaren skriver att ”den tydligaste slutsatsen av utredningens kartläggning är att
kommunerna inte har någon egentlig uppfattning om bostadsbristen i den egna kommunen.” (Wiik,
2018:146). Det finns en traditionell uppfattning hos kommunerna att planering av nybyggnation är en
bostadsförsörjningsåtgärd (Wiik, 2018:147). Utredaren refererar också till en rapport från Länsstyrelserna
som menar att det är uppenbart att kommunerna inte förstår vare sig syfte kring riktlinjer för
bostadsförsörjning eller dessas funktion (Wiik, 2018:150).
För de som arbetar med flyktingmottagning i Vårgårda kommun är det uppenbart att hyresmarknaden inte
är anpassad efter verkligheten. Det finns för få små lägenheter för singelhushåll. Det finns för få stora
lägenheter för familjer som behöver växa inom hyresbeståndet. Små hushåll har för få möjligheter att byta
till en mindre lägenhet när familjemedlemmar flyttar ut eller går bort, vilket leder till att singelhushåll bor
kvar i stora lägenheter som skulle vara bättre lämpade för familjer. Dessutom saknas tillräckligt starka
styrmedel som gör att hushåll med låg inkomst (exempelvis nyanlända) ska få tillgång till
lägenheter med låg genomsnittlig månadshyra. Bristen på styrmedel eller en mer omfattande plan för socialt
hållbart boende är att många nyanlända tvingas bosätta sig i för dyra lägenheter. Vi menar att Vårgårda
kommun bör göra en mer djupgående analys av behoven på bostadsmarknaden. Detta för att kunna bygga
det som behövs, använda befintligt bestånd på ett mer effektivt sätt, samt i så hög grad som möjligt tillse att
hushåll med låg inkomst får en rimlig bostadskostnad.
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