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KOMMUNALA BESLUT
2012-03-20, § 95, beslutade Kommunfullmäktige att ett Bostadsförsörjningsprogram skulle upprättas
2015-04-20, § 82, beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att en arbetsgrupp skulle bildas inför arbetet



Årjäng – Värmlands tillväxtkommun

Under 2015 antog Årjängs kommun sin nya vision: Årjäng – Värmlands tillväxtkommun. För att nå den visionen står vi inför flera spännande 
utmaningar som kompetensförsörjning, integration och bostadsbyggande. Just när det gäller den sista frågan, bostadsbyggande, är 
Bostadsförsörjningsplanen ett mycket viktigt verktyg.

Den stora migrationen i världen påverkar även Årjäng och vi kommer under de närmaste åren gå från en balans på bostadsmarknaden till en 
brist på lediga bostäder. Detta måste vi med kloka och ansvarsfulla beslut möta så att antalet bostäder i kommunen ökar under de kommande 
åren. 

Bostadsförsörjningen är inte bara en angelägenhet för den kommunala verksamheten utan vi har många viktiga privata aktörer som vi inte 
klarar oss utan. Målet är att vi framöver kan knyta ihop kommunen och externa aktörer än mer. Vi blir starkare tillsammans och kan därmed 
satsa på byggnation och få fler bostäder. 

 

Daniel Schützer (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Årjängs kommun är en expansiv gränskom-
mun med närhet till Oslo, Karlstad och 
Göteborg. Det sker både mindre och större 
byggnationer i privat och kommunal regi. 
Under det senaste året har antalet detaljpla-
ner blivit allt fler för att möjliggöra bostäder, 
industrier och handel. Årjängs kommun är 
en landsbygdskommun med många attrak-
tiva lägen med närhet till vattenmiljöer.  

Kommunens satsning på fibernät bidrar till 
en ökad boendeattraktion.

SYFTET MED ETT BOSTADSFÖR-
SÖRJNINGSPROGRAM
Ett bostadsförsörjningsprogram är en kom-
munal strategi som påvisar de behov som 
finns angående bostäder och framtidens 
bostadsbyggande. Det är en viktig grund 
för kommunens fortsatta utveckling. I lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsan-
svar regleras det vad strategin ska innehålla;
1. Kommunens mål för 
 bostadsbyggande och utveckling  
 av bostadsbeståndet
2. Kommunernas planerade insatser  
 för att nå uppsatta mål
3. Hur kommunen har tagit hänsyn  
 till relevanta nationella och   
 regionala mål, planer och 
 program som är av betydelse för  
 bostadsförsörjningen

Programmet ska utgöra den fysiska plane-
ringen och vara ett underlag vid beslut rö-
rande kommunens bostadsutveckling. Pro-
grammet är också en hjälp för att eftersträva 
en balans mellan tillgång och efterfrågan. 
Kommunfullmäktige antar bostadsförsörj-
ningsprogrammet, vilket ska ske minst en 
gång per mandatperiod. 

ARBETSPROCESSEN
Årjängs kommun beslutade 2012-03-20, 
§ 95, att ett bostadsförsörjningsprogram 
skulle upprättas. Kommunstyrelsens ar-
betsutskott beslutade 2015-04-20, § 82, 
att en arbetsgrupp skulle bildas och bestå 
av ordförandena från Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige och ÅBAB:s styrelse, 
kommunchef, samhällsbyggnadschef, VD 
för ÅBAB och kommunarkitekt. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ut på 
remiss hos berörda kommuner, Länsstyrel-
se, aktörer med ansvar för regionalt tillväx-
tarbete i Värmlands län och övriga regionala 
organ. Efter samrådet kommer programmet 
antas av Kommunfullmäktige. 

BOSTADSPOLITISKA MÅL
NATIONELLA
Alla ska ges förutsättningen att bo i bra bo-
städer till rimliga priser och i en stimuleran-
de och trygg miljö inom långsiktligt håll-
bara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön 
som utformas ska bidra till jämlika och vär-
diga levnadsförhållanden och särskilt främ-
ja en god uppväxt för barn och ungdomar. 
All fysisk planering ska ha en ekologisk, 
ekonomisk och socialt hållbar utveckling 
som grund. Regeringen vill stimulera ett 
ökat byggande i kommunerna. Målsättning 
är att det ska finnas 250 000 fler bostäder 
till år 2020. Det är främst hyresrätterna som 
ska ökas i antal och regeringen vill därför 
skapa ett stöd för nybyggnation för hyresrät-
ter och studentboenden för kommuner med 
bostadsbrist. 

INTRO
DUK
TION1.

SNABBFAKTA 2015
Länstillhörighet: Värmlands län
Areal: 1 420 kvm, varav 14 % är 
vattenmiljöer
Befolkningsmängd: 9 869 st.
Medelålder: 48 år
Invånare under 18 år: 19,3 %
Arbetslöshet: ca 6 % 
Företagarbetyg: 3,9 av 6

Det ska byggas mer för människor med 
”vanliga” inkomster och på ett klimatsmart 
sätt. De 16 nationella miljömålen ska föl-
jas upp under arbetsprocessens gång och 
säkerställas i slutskedet. I detta dokument 
är ”God bebyggd miljö” mest relevant och 
det målet har 10 stycken preciseringar. 
Några av dem är hållbar bebyggelsestruk-
tur, hållbar samhällsplanering, infrastruk-
tur, kollektivtrafik och gång och cykel.

PLANERAD KOMMUNAL

EXPLOATERINGSPROCESS

Översiktsplanering

Detaljplanering

Bygglov

Planerad byggnation

REFERENSER OCH BILD- OCH 

KARTKÄLLOR
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KOMMUNALA
Den övergripande visionen för kommu-
nen är Årjängs kommun - Värmlands till-
växtkommun. ”En modern kommun med 
tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar 
utveckling både ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt. Vi vill ha ett öppet och välkom-
nande samhälle med en levande landsbygd. 
I Årjängs kommun finns det utrymme för 
nya människor och idéer.” De kommunala 
delmålen i den övergripande visionen är hög 
livskvalité, hållbar tillväxt, positivt närings-
klimat och ett utvecklande ledarskap och 
nöjda medarbetare. 

Hög livskvalité
Omsorg och service utgår från invånarnas 
förutsättningar och behov samt ger möjlig-
het till livslångt lärande och utveckling. I 
ett öppet samhälle välkomnas alla att delta. 

Ett utvecklande ledarskap och nöjda med-
arbetare
En effektiv verksamhet med ett tydligt och 
genomtänkt ledarskap ger goda resultat, 
delaktighet och engagerade medarbetare. 

Positivt näringsklimat
Företagsamhet prioriteras som en viktig 
drivkraft för kommunens utveckling. Kom-
munen bidrar till goda förutsättningar för 
ett mångsidigt och växande näringsliv.

Hållbar tillväxt
Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt 
som är långsiktigt hållbart, ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅRJÄNGS 
KOMMUN
Under arbetet med bostadsförsörjningspro-
grammet har Årjängs kommun arbetat med 
att ta fram en aktuell översiktsplan för kom-
munen. Den vann laga kraft 10 jan 2016. 
En översiktsplan är riktlinjer för den kom-
munala utvecklingen där bostadsfrågan är 
en av de frågeställningar som tas upp. 

Enligt nya riktlinjerna för utveckling i tät-
orterna, rörande bostadsområden, ska föl-
jande parametrar möjliggöras:

•	 närhet	till	grön-	och	rekreations	
 område
•	 prioritera	gång	och	cykel
•	 trygghet	

REGIONALA
De regionala målen präglas av de grund-
läggande sociala, miljömässiga och eko-
nomiska hållbarhetsdimensionerna samt 
regionalt ledarskap, internationalisering 
och regional samplanering. De ska vara 
grunden till arbetet för att öka den sociala 
sammanhållningen samt allas delaktighet 
och inflytande över samhällsutvecklingen. 
Värmlandsstrategin är länets gemensamma 
strategi för hur länet ska utvecklas till år 
2020. Ett av strategins fyra prioriterade om-
råden är ”livskvalité för alla” som har som 
mål att utveckla attraktiva livsmiljöer med 
en mångfald av boendealternativ, god och 
fungerande service i hela regionen och ett 
brett utbud av upplevelser och föreningsliv.
Livskvalité är betydelsefullt för att öka den 
regionala attraktionen. Det signifikanta 
för att möjliggöra en ökad livskvalité är att 
människor upplever trygghet, delaktighet, 
ett öppet socialt klimat, mångfald av boen-
dealternativ, lockande miljöer och ett brett 
utbud av upplevelser. 

I Värmlands län är det viktigt att samspe-
let mellan landsbygd och stad utvecklas 
och finner sätt som möjliggör ett parallellt 
växande med attraktiva boendemiljöer och 
upplevelser. Länsstyrelsen Värmland upp-
rättar ett arbetsprogram, ”Bostad i Värm-
land 2015” med syftet att samverkan mel-
lan kommunerna, Länsstyrelsen, Region 
Värmland och branschorganisationerna ska 
bli bättre på att uppnå de nationella och 
regionala bostadspolitiska målen. Det är 
också ett arbete för att möjliggöra en ökad 
livskvalité.

Bostadsförsörjningen berör även det regio-
nala klimatmålet Klimatneutralt Värmland 
år 2030, som är beslutat av Länsstyrelsen 
och Region Värmland. Utifrån målet har 
Länsstyrelsen tagit fram en strategi och en 
handlingsplan för det regionala klimat- och 
energiarbetet. Riktlinjerna för bostadsför-
sörjning har förutsättningar att bidra till 
uppfyllandet av flera insatsområden i hand-
lingsplanen. Till exempel kan trafikens 
klimatpåverkan minskas genom att styra 
bostadsbyggandet till områden med goda 
förutsättningar för gång, cykel och kollek-
tivtrafik.
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•	 valmöjligheter	bland	
 boendefor mer
•	 blanda	samhällsfunktioner
•	 nyttja	tätorternas	kvalitéer	och		
 förstärka dem
•	 tillgänglig	för	alla
•	 skapa	mötesplatser	för	alla	åldrar

På landsbygden är det essentiellt att sam-
ma utvecklingsmöjligheter ska finnas där 
som i tätorterna. Till översiktsplanen finns 
det en LIS – plan, landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, som pekar ut attraktiva 
bostadsområden längs kommunens strand-
områden. I översiktsplanen för  kommunen 
finns det visioner att möjliggöra för nybygg-
nation av bostäder och utveckla attraktivitet 
i befintliga bostadsområden.

STYRANDET AV 
BOSTADSBYGGANDET 
PLANERING
Det är den fysiska planeringen som möjlig-
gör bostadsbyggandet och det utförs via det 
kommunala planmonopolet. 

Det innebär att det är kommunen som styr 
var bostadsbyggandet får ske utifrån de lag-
rum som finns. Den fysiska planeringen 
regleras via översiktsplan, detaljplan, om-
rådesbestämmelser och övriga kommunala 
dokument och policys. Endast detaljplan 
och områdesbestämmelser är juridiskt bin-
dande. 

ÅBAB - KOMMUNENS 
FASTIGHETSBOLAG
ÅBAB står för Årjängs Bostads AB och är 
ett kommunalt fastighetsbolag. Bolagets vi-
sion är att erbjuda boendealternativ för alla, 
i en trygg och trivsam boendemiljö. Under 
årens lopp har bolagets tankesätt förändrats 
från att förse kommunmedborgare med bo-
städer till att se mer till människorna som 
bor i de kommunala bostäderna och vilka 
behov de har. Det är också viktigt för ÅBAB 
att arbeta för en hållbar utveckling. 

ÅBAB tillhör allmännyttan och är medlem 
i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostads-
företag. Det innebär att bolaget verkar för 
allas rätt till eget boende och tar ett sam-
hällsansvar. 

EXPLOATERINGSPROCESSEN
Vid utveckling av områden är det viktigt 
att exploatören är medveten om att det är 
en lagstadgad process som kan ta tid; oav-
sett storleken på den önskade åtgärden. I 
Årjängs kommun kan en sådan process ta 
upp till sex månader, beroende på vilka frå-
geställningar som uppstår under processens 
gång, eventuella överklagningar och finan-
siella möjligheter hos exploatör.  

ÅBAB:s kontor
Foto: Aztek
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Sedan 1968 har Årjängs kommun haft en 
stadig befolkningsmängd över 9600 perso-
ner med ett flertal befolkningstoppar över 
10 000 invånare. De skedde under åren 
1968 – 1969 och 1988 – 1993.  Idag (2016) 
bor det 9869 personer i Årjängs kommun. 
Under 2015 har befolkningsantalet ökat i 
jämförelse med 2014.  

Köns- och ålderfördelningen är starkt do-
minerad av män (5 – 74 år), medan kvinnor 
lever längre (75 – 95+ år). 

2. BEFOLK
NINGS
UTVECKLING

Även om det är lika mellan könen när det 
gäller inflyttning, så påvisar det en manlig 
dominans i de yngre åldrarna. Utflyttning-
en består i högre grad av kvinnor, men 2014 
valde fler män att flytta ifrån Årjängs kom-
mun.  

Sedan 1990 har det konstant varit fler döda 
än antalet födda, vilket också påverkar be-
folkningsutvecklingen i kommunen. 

Årjängs kommuns befolkning 1968 - 2014
Källa: SCB

KOMMUNENS VISION
Till bostadsförsörjningens framtidsarbete 
har arbetsgruppen valt att arbeta med ett 
mål med tidsperspektivet 2030 som ut-
gångspunkt. Målet är att Årjängs kommun 
ska nå 10 000 invånare. Senast befolknings-
mängden var ovanför 10 000 gränsen var 
1993. 
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Utflyttning 2000 - 2014 
Källa: SCB

Befolkningens ålderstruktur 2015
Källa: SCB

a
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Döda och födda 2000 - 2014
Källa: SCB

Inflyttning 2000 - 2014 
Källa: SCB

a

12

ÅRJÄNGS KOMMUN BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM



3. NU
LÄGES
BESKRIVNING

BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND
Sedan 2001 har det byggts över 100 småhus 
och enstaka flerbostadshus i Årjängs kom-
mun. Byggandet av offentliga byggnader 
ligger Årjängs kommun och Värmlands län 
efter det nationella genomsnittet. Byggan-
det av fler hyresrätter är ett stort diskus-
sionsämne i dagens Sverige med tanke på 
den bostadsbrist som råder. Årjängs kom-
mun har balans mellan antal tillgängliga 
bostäder och efterfrågan och det har varit 
så under de senaste tre åren. Även grann-
kommunerna har balans förutom Arvika 
kommun som har bostadsbrist. Utifrån de 
stora befolkningsförändringar som nu sker 
i världen och även i Årjäng ser vi att läget 
med balans på bostadsmarknaden redan om 
ett år kommer att vändas till en situation 
med brist på bostäder. Bristen kommer bli 
betydande och därför måste Årjängs kom-
mun planera för bostadsbyggnation.

Översiktskarta som visar bostadsmarknaden i Värmlands län 2016
Källa: Länsstyrelsen Värmland

Översikt över bostadsmarknaden 2011 - 2015 i Värmlands län
Källa: Länsstyrelsen Värmland

Fördelningen av lägenheternas ägandeform 
är olika beroende på vilken hustyp det är. 
I Årjängs kommun är det fler bostadsrätter 
än hyresrätter i småhus, flerbostadshus och 
specialbostäder (student- och äldreboende). 
I Värmlands län är det fler hyresrätter än 
bostadsrätter i alla boendeformer. Ägande-
rätten har majoritet i kommunen och länet.

BOSTADSBYGGANDET
Det sker årligen nybyggnation av bostads-
hus i privat regi. Kommunen tillhandahål-
ler byggbara bostadstomter och säljer ca tio 
tomter/år. Nyproduktion av flerbostadshus i 
kommunal regi har skett under 2000-talet 
och några exempel på det är flerbostadshu-
set på gamla torget och järnvägsområdet i 
Årjäng och Boklok husen i Töcksfors. Hy-
resnivåerna skiljer sig mellan nyproducerade 
och äldre lägenheter. 

Hyresnivåerna är beroende av produktions-
kostnaderna, men det är inte ovanligt att 
priserna hamnar över 1000 SEK/kvm. Bo-
stadsrätters månadskostnader skiljer sig inte 
mycket utan en nyare bostadsrätt kostar 
ibland 1000 SEK/månad mer än en äldre 
bostadsrätt. Under de senaste fem åren har 
det genomförts detaljplaner som möjliggör 
för nybyggnation av enfamiljshus och fler-
bostäder i tätorterna. På landsbygden pågår 
detaljplanearbeten som möjliggör bostäder 
i attraktiva lägen längs kommunens sjösys-
tem.  
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BOSTADSMARKNADEN
Bostadsmarknaden är varierande i kommunen som resten av nationen. Den är beroende av vilken tid på året det är, utbud och efterfrågan. I 
dagsläget (2016) kan konsumenterna få mycket bostad för pengarna. En villa i kommunen kostar mellan 205 000 SEK – 4 500 000 SEK (ge-
nomsnittpriset per kvm är 10 846 SEK), en bostadsrätt mellan 70 000 SEK – 1 090 000 SEK (genomsnittpriset per kvm är 2 405 SEK) och ett 
fritidshus mellan 275 000 SEK – 3 675 000 SEK (genomsnittpriset per kvm är 12 840 SEK). Många av objekten är i behov av renoveringar, men 
det ger också möjlighet att utveckla bostadsfastigheten så som köparen själv önskar. 

Under perioden nov 2015 – jan 2016 har det sålts två bostadsrätter och 11 småhus. Mellan feb 2015 - jan 2016 har det sålts 28 stycken fritidshus.  
Under samma period finns det kommuner som har sålt mellan 0 – 5 av de boendetyper som har nämnts. Årjängs kommun står för 5 % av den 
värmländska bostadsmarknaden, medan den kommun som har lägst försäljning står för 0,04 %. 

KOMMUNALA TOMTER
Kommunen tillhandahåller byggbara tomter i olika delar av kommunen; Torud, Högerud, Prästgården, Violvägen, Östtomta, Tenvik och Svensby 
Strand. Tomterna kostar (2016) 80 000 SEK exklusive vatten och avlopp. 

Årjängs kommun säljer enstaka tomter varje år och enligt de bygglov som ansöks om är det mestadels enfamiljshus som byggs. I dagsläget finns 
det inga planer på att utöka antalet kommunala tomter. 

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING ÖVER HUSHÅLLENS SAMMANSÄTTNING I KOMMUNEN
I SCB finns det statistik över befolkningsmängden och hur sammansättningarna ser ut i kommunens hushåll. I Sverige är den vanligaste samman-
sättningen ensamstående och därefter sammanboende likaså är det i Årjängs kommun. 

Hushållens sammansättning i kommunen 2015
Källa: SCB
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Hushållens sammansättning i kommunen 2015
Källa: SCB

KOMMUNBESKRIVNING
Beskrivningar av tätorterna och landsbygden som redovisas nedan har framtagits av SCB under hösten 2015. Den statistik som redovisas är:
•	 Antal bostäder
•	 Befolkningsantal
•	 Ägandeform
•	 Val av boendeform
•	 Åldersstruktur
•	 Hushållens sammansättning
•	 Boendetäthet

Dessa faktorer är viktiga för framtida bostadsplanering. De kan påvisa var det är lämpligt att anlägga exempelvis skolverksamhet och specialbo-
ende samt visa var framtida generationsskiften kan ske och hur kommunens 
flyttkedjor kan se ut. 

ÅRJÄNGS KOMMUN
I Årjängs kommun bor det 9869 personer, vilket är 4 % av Värmlands läns befolkningsmängd, 
se den översiktliga befolkningskartan över Årjängs kommun på sidan 16. Totalt finns det 3309 
bostäder och av dessa är 3094 småhus, 27 flerbostadshus med bostadsrätter, 97 flerbostadshus 
med hyresrätter och 91 stycken är inte definierade. Av kommunens befolkning har 7492 personer
valt att bo i småhus, 372 i bostadsrätt, 1663 i hyresrätt och 323 har inte ett definierat boende. 
Boendetätheten är 2,96 personer/bostad.  

I åldersfördelningen syns det tydligt att kommunen har en åldrande befolkning och att andelen 
barn och ungdomar (0 – 6 år, 7 – 15 år och 16 – 19 år) är 21,8 % av befolkningen. 
Bland hushållens sammansättningar i Årjängs kommun är det jämnt mellan ensamstående och 
sammanboende utan barn. Därefter kommer sammanboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen             Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                             Källa: SCB

4 %

96 %

Årjängs kommuns 
befolkning utav 
Värmlands läns 
befolkningsmängd
Källa: SCB
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Källa: SCB                                                                                           



ÅRJÄNG
Årjäng är kommunens centralort och tillhandahåller huvuddelen av kommunens service. Det finns bland annat apotek, systembolag, travbana, 
Folkets hus, skola, äldreboende, resecentrum, sågverk och kommunhus. Årjängs tätort är uppdelad i 11 områden för att hantera statistiken på 
ett bra sätt, se översiktskarta på sidan 18. 

I tätorten bor 3402 personer fördelade på 854 bostäder. Det leder till en boendetäthet 
på 3,98 personer/bostad. Av befolkningen bor 1950 i småhus, 202 i bostadsrätt, 
1148 i hyresrätt och 103 har inte ett definierat boende. Av de 854 bostäderna är 
fördelningen 767 småhus, 15 flerbostadshus med bostadsrätter, 49 flerbostadshus med 
hyresrätter och 23 stycken odefinierade.

Årjäng har en åldrande åldersstruktur och det är jämnt mellan åldersintervallerna 
45 – 64 år och 65 + år. Den yngre generationen, 0 – 19 år, 21,6 % 
av tätortens befolkning. Den åldrande majoriteten påvisas även i 
hushållens sammansättning. De flesta hushållen består av ensamstående utan barn 
och därefter kommer sammanboende utan barn och sammanboende med barn 
0 – 24 år.

OMRÅDE 1
Område 1 ligger i södra delen av tätorten. Här finns en folkhögskola med internatboende och dressinstation. Här bor totalt 110 personer fördelat 
på 43 bostäder. Bostäderna består av 42 småhus och ett flerbostadshus med hyresrätter. Boendetätheten i området är 2,56 personer/bostad. Av 
dessa personer bor 106 i småhus och fyra stycken i hyresrätt. Åldersstrukturen i området består till stor del av 65 + år, vilket också märks av på 
hushållens sammansättning som till stor del består de av sammanboende utan barn och ensamstående utan barn. 

65 %

35 %

Årjängs befolknings-
mängd utav 
kommunens totala
Källa: SCB

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 2
Området ligger längs älvpromenaden som invigdes våren 2015. Utöver bostadsområden finns andra verksamheter som räddningstjänst, skola och 
förskola samt kyrka med tillhörande kyrkogård. Totalt finns 163 bostäder och av dessa är 143 småhus, sex flerbostadshus med bostadsrätter, fem 
flerbostadshus med hyresrätter och nio är inte definierade. I området bor det 719 personer och 397 av dessa bor i småhus, 106 i bostadsrätt, 190 i 
hyresrätt och 26 är inte definierade. Boendetätheten är 4,41 personer/bostad.

I område 2 är det varierande åldrar bland de boende. Trots att det finns en stor del barn och ungdomar i området är den vanligaste sammansätt-
ningen på hushållen ensamstående utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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OMRÅDE 3
Området ligger längs Västra Silens vik och här finns bland annat centralortens gästhamn. Det bor 131 personer fördelat på 56 bostäder, 128 per-
soner bor i småhus och tre i hyresrätt. Det medför en boendetäthet på 2,34 personer/bostad. Av de 56 bostäderna är 54 småhus, ett flerbostadshus 
för hyresrätter och en är inte definierad. 

Detta område utgörs av en yngre åldersstruktur, 25 – 64 år. Det finns även en stor andel 0 – 6 år. Denna åldersstruktur märks i sammansättningen 
på hushållen. Den vanligaste är sammanboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 4
Detta område är ett bostadsområde som ligger i utkanten av tätorten. Här bor 377 personer uppdelat på 152 bostäder. Tätheten bland de boende 
är 2,48 personer/bostad. I detta område har 365 personer valt att bo i småhus, tio i bostadsrätt och tre är inte definierade. Åldersstrukturen är 
blandad mellan 7 – 65 + år. De två vanligaste sammansättningarna på hushållen är sammanboende utan barn och sammanboende med barn 
0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 5
Område 5 ligger angränsande till Årjängs centrum och den nyanlagda älvpromenaden längs Silbodalsälven. I området finns det verksamheter som 
vårdcentral och handelverksamhet. Det bor 775 personer fördelat på 132 bostäder. Bland bostäderna finns det 121 småhus, åtta flerbostadshus 
med hyresrätter och tre odefinierade. Av de boende har 304 personer valt att bo i småhus, 459 i hyresrätt och 12 har inte ett definierat boende. 
Befolkningstätheten i området är 5,87 personer/bostad. 

Åldersstrukturen är en blandning av barn, ungdomar och äldre. Trots att det bor en stor andel barn och ungdomar i området är åldersintervallet 
45 – 64 år det största. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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OMRÅDE 6
Område 6 består av Årjängs centrum och bostadsbebyggelse i utkanten av tätorten. Inom området bor 539 personer. Det finns totalt 146 bostä-
der; 123 småhus, fem flerbostadshus med bostadsrätter, 14 flerbostadshus med hyresrätter och fyra odefinierade. Av de boende i området har 315 
personer valt att bo i småhus, 86 i bostadsrätt, 133 i hyresrätt och fem är inte definierade. Det medför en boendetäthet på 3,69 personer/bostad. 

Åldersfördelningen i området är jämnt fördelat mellan de äldre åldersintervallerna. Därefter kommer åldersintervallet 7 – 15 år. De två vanligaste 
sammansättningarna på hushållen är ensamstående utan barn och sammanboende utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 7
Område 7 är tätortens centrum. I området finns bland annat mataffärer, äldreboende, café, second hand, hotell och simhall. Utöver all cen-
trumverksamhet finns det 34 bostäder och befolkningsantalet är 443 personer. Fördelningen på bostäderna är 14 småhus, 18 flerbostadshus med 
hyresrätter och två är inte definierade. Det medför att boendetätheten är väldigt hög, 13,03 personer/bostad. Av befolkningen bor 39 i småhus, 
350 i hyresrätt och 54 är inte definierade. Med hög sannolikhet bor de 54 personerna på äldreboendet Kvarnåsen. 

Det är tydligt av SCB:s utredning att de flesta av de boende ingår i åldersintervallet 65 + år och är ensamstående utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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OMRÅDE 8
Området ligger i den östra delen av centralorten längs E18. Här finns kommunens travbana, ridhus och halva marknadsområdet. Det finns 22 
bostäder och alla är av boendeformen småhus. Antal personer som bor i området är 58, vilket medför att boendetätheten är 2,64 personer/bostad. 

Det är en jämn åldersfördelning mellan 25 – 65 + år. De två vanligaste sammansättningarna på hushållen är sammanboende utan barn och sam-
manboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 9
Norra delen av området är en del av den tätortsutveckling som är utritad i översiktsplanen. I området finns det (utöver bostäder) handel- och 
industriverksamheter. Idag (2016) har området landsbygdsmiljö med närhet till tätortens service och det finns möjligheter till bostadsutveckling. 
I dagsläget finns 36 bostäder, alla småhus. Det bor 89 personer och boendetätheten är 2,47 personer/bostad. 

Det är en jämn åldersfördelning mellan 25 – 65 + år. I denna del av tätorten bor det en liten andel barn och ungdomar. Den vanligaste samman-
sättningen på hushållen är sammanboende utan barn och därefter sammanboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 10
Område 10 är en del av tätortsutvecklingen. Här har kommunen beslutat att utöka det kommunala verksamhetsområdet för VA. Det medför att 
området blir attraktivt för ytterligare bostäder. Totalt finns det 22 bostäder. Fördelningen är 19 småhus, två flerbostadshus med hyresrätter och 
en är inte definierad. Antalet boende är 51 och av dessa har 41 personer valt att bo i småhus och tio i hyresrätt. Tätheten bland de boende är 4,1 
person/bostad. 

I området bor det störst andel människor inom åldersintervallet 45 – 65 + år, vilket även märks av i hushållens sammansättning. Den vanligaste 
sammansättningen är sammanboende utan barn och ensamstående utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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Töcksfors 
befolkningsmängd utav 
kommunens totala
Källa: SCB

12 %

TÖCKSFORS
Töcksfors är den andra tätorten i Årjängs kommun. Här sker de flesta byggnationerna i kommunen. Det har byggts två köpcentrum, ett flertal 
industribyggnader och vattenverk för att kapacitetsmässigt klara av framtida förändringar. Töcksfors är uppdelat i åtta områden för att kunna 
hantera statistiken på ett bra sätt, se översiktskarta på sidan 23.

Totalt finns 283 bostäder, med fördelningen 238 småhus, fyra flerbostadshus med 
bostadsrätter, 28 flerbostadshus med hyresrätter och 13 är inte definierade. Det 
bor 1223 personer i tätorten och av dessa har 625 valt att bo i småhus, 103 i 
bostadsrätt, 425 i hyresrätt och 60 är inte definierade. Det leder till en 
boendetäthet på 5,14 personer/bostad. 

Töcksfors är en tätort med en ungbefolkning. Den största delen av befolkningen ingår i 
åldersintervallet 25 – 44 år. De två vanligaste sammansättningarna på hushållen är ensamstående utan 
barn och sammanboende utan barn. 

88 %

Ålderstrukturen         Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                        Källa: SCB

OMRÅDE 11
Område 11 är, enligt översiktsplanen, ett område för tätortsutveckling. Idag präglas området av landsbygdsmiljö med närhet till tätorten och dess 
service. Totalt finns 48 bostäder, varav 47 småhus och ett flerbostadshus för hyresrätter. Det bor 113 personer i området och av dem bor 110 i 
småhus och tre i hyresrätt. Det medför en boendetäthet på 2,40 personer/bostad. Övriga verksamheter i området är turismverksamhet. 

Åldersstrukturen är jämn mellan åldersintervallerna 25 – 44 år och 45 – 64 år. Området har en jämn fördelning mellan tre 
sammansättningar på hushållen. De är ensamstående utan barn, sammanboende utan barn och sammanboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 3
Område 3 är ett utvecklingsområde för bostäder. Övriga verksamheter som finns är ett äldreboende och kyrka med tillhörande församlingshem 
och kyrkogård. I dagsläget finns det sex bostäder, två flerbostadshus med bostadsrätter, två flerbostadshus med hyresrätter och två som inte är 
definierade. En av de odefinierade byggnaderna är med stor sannolikhet äldreboendet Solgården. Det bor 85 personer i område 3, varav 42 i bo-
stadsrätt, 20 i hyresrätt och 23 som är odefinierade. Boendetätheten är 14,17 personer/bostad. 

Det är en äldre åldersstruktur och ingår i åldersintervallet 65 + år, vilket visas på den vanligaste sammansättningen på hushållen; ensamstående 
utan barn.  

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 1
Området är under byggnation, vilket medför att statistiken förändras konstant. Det finns inga andra verksamheter utöver bostadsbebyggelse. 
Totalt finns två bostadshus, ett är flerbostadshus med bostadsrätter och ett småhus. I området bor 27 personer och 23 av dem bor i bostadsrätt 
och övriga i småhus. Boendetätheten är 13,5 personer/bostad. Det är en ung åldersstruktur och en jämn fördelning mellan åldersintervallerna 
20 – 24 år, 25 – 44 år och 45 – 64 år. Det är en jämn fördelning mellan hushållens sammansättningar ensamstående utan barn, sammanboende 
utan barn och sammanboende med barn 0 – 24 år. 

OMRÅDE 2
Under 2000 – talet har det anlagts ett köpcentrum med möjligheter till bilservice. Utöver det finns det sju bostäder, fem småhus och två flerbo-
stadshus med hyresrätter. I området bor 27 personer, nio har valt att bo i småhus och 18 i hyresrätt. Tätheten bland de boende är 3,86 personer/
bostad. 

Åldersstrukturen är en blandning mellan yngre och äldre, där den stora andelen av människorna är inom åldersintervallerna 24 – 44 år och 45 – 
64 år dominerar. Den vanligaste sammansättningen på hushållen är sammanboende utan barn. 

24

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM



OMRÅDE 4
Här finns Töcksfors centrum med service som mataffär, småbutiker, vårdcentral och restauranger. Bostadsbebyggelsen är blandad och totalt finns 
det 106 bostäder, 82 småhus, 20 flerbostadshus med hyresrätter och fyra som inte är definierade.  I området bor totalt 564 personer och 214 bor i 
småhus, 332 i hyresrätt och 18 har inte ett definierat boende. Det medför att boendetätheten är 5,32 personer/bostad. 

Åldersstrukturen är mellan 25 – 44 år och vanligaste sammansättningen på hushållen är ensamstående utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 5
Området angränsar till Töcksfors centrum och tillhandahåller en del av den affärsverksamhet som finns i tätorten. Bostadsbebyggelsen är tätare 
ju närmare centrum den ligger och är mer utspridd ju närmare landsbygdsmiljön bebyggelsen kommer. Det finns 112 bostäder med fördelningen 
105 småhus, ett flerbostadshus med bostadsrätter och två flerbostadshus med hyresrätter och fyra odefinierade. Totalt bor det 384 personer i 
området och 291 bor i småhus, 38 i bostadsrätt, 40 i hyresrätt och övriga är inte definierade. Boendetätheten i området är 3,43 personer/bostad. 

Det är en blandad åldersstruktur med en jämn fördelning mellan åldrarna 25 – 65 + år. I området finns det också en stor andel barn och ungdomar 
under 18 år. Två sammansättningar av hushållen är vanligast förekommande, sammanboende utan barn och sammanboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 6
Område 6 ligger utanför centrumkärnan. Största delen av området består av industriverksamhet, vilket märks av i antalet bostäder. Totalt finns  
12 bostäder, samtliga småhus. Det bor 43 personer i området och de ingår i den unga åldersstrukturen. Boendetätheten är 3,58 personer/bostad. 
Den vanligaste sammansättningen på hushållen är sammanboende med barn. Därefter kommer ensamstående utan barn och ensamstående med 
barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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OMRÅDE 7
Området ligger öster om tätortens centrumkärna och angränsar till Dalslands kanal. En stor del av området består av industri-, turism- och han-
delsverksamhet. Befolkningsantalet är 90 personer. Det finns totalt 34 bostäder fördelade på 29 småhus, två flerbostadshus med hyresrätter och tre 
odefinierade. Av de 90 boende i området bor 69 i småhus, 15 i hyresrätt och sex är inte definierade. Det medför att boendetätheten är 2,65 perso-
ner/bostad. Det är en jämn fördelning mellan åldrarna 25 – 65 + år. Den vanligaste sammansättningen på hushållen är ensamstående utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

OMRÅDE 8
Området ligger söder om tätortens centrum och består främst av skol- och idrottsverksamheter. Totalt finns det fyra bostäder, samtliga småhus. 
Befolkningsantalet är nio personer, vilket leder till en boendetäthet på 2,25 personer/bostad. 

Fördelningen på ålder och hushållens sammansättning är jämn. Angående åldersstrukturen är fördelningen mellan åldersintervallerna 0 – 6 år 
och 65 + år mycket jämnt. Bland hushållens sammansättningar är ensamstående utan barn och sammanboende med barn 0 – 24 år vanligast. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

26

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM



LANDSBYGD
Årjängs kommun är uppdelad i nio socknar; Blomskog, Holmedal, Karlanda, Silbodal, Sillerud, Trankil, Töcksmark, Västra Fågelvik och 
Östervallskog, se karta på sidan 28. Tätorterna Årjäng och Töcksfors ingår i Silbodals respektive Töcksmarks socken 
och tätorternas statistik är borttagna från de två socknarnas resultat. 
I varje socken finns det en småort med begränsad service. Den service som erbjuds
är exempelvis lanthandel, bygdegårdar med aktiviteter, förskolor, hembygdsföreningar och 
turismverksamheter. Småorterna ligger till en stor del strategiskt placerade längs de gamla 
sjövägarna.

På landsbygden finns det totalt 2172 bostäder. Fördelningen är 2089 småhus, åtta 
flerbostadshus med bostadsrätter, 20 flerbostadshus med hyresrätter och 55 som inte 
är definierade. Totala befolkningsantalet är 8639 personer, 6358 bor i småhus, 372 
i bostadsrätt, 1655 i hyresrätt och övriga är inte definierade. Det leder till att 
boendetätheten på landsbygden är 3,98 personer/bostad. Åldersstrukturen är blandad och 
den vanligaste sammansättningen på hushållen är sammanboende utan barn och sammanboende 
med barn 0 -24 år. Landsbygdens

befolkningsmängd av 
kommunens totala
Källa: SCB

47 % 53 %

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

BLOMSKOG
Blomskog är en geografisk avlång socken med den norra delen i höjd med Årjängs tätort och södra delen gränsar till Västra Götalands län. De 
verksamheter som finns är bland annat förskola, kyrka, hembygdsgård samt bygg- och grävtjänster. I socknen bor det 507 personer fördelat på 213 
bostäder. Det medför en boendetäthet på 2,38 personer/bostad. Av de 213 bostäderna är 204 småhus, ett flerbostadshus med bostadsrätter, tre 
flerbostadshus med hyresrätter och fem odefinierade. Av de personer som bor i socknen är det 481 personer som bor i småhus, åtta i bostadsrätt, 
13 i hyresrätt och övriga har inte ett definierat boende. 

I Blomskog är det en åldrande befolkning. Största andelen av de boende är inom åldersintervallerna 45 – 64 år och 65 + år, vilket också påvisar hur 
hushållens sammansättningar ser ut. De vanligaste sammansättningarna är ensamstående utan barn och sammanboende utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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Källa: Riksantikvariatet



HOLMEDAL
Holmedals socken ligger mitt i kommunen och består av hembygdsförening, förskola och församlingshem. Här bor 641 personer fördelat på 216 
bostäder, vilket medför en boendetäthet på 2,97 personer/bostad. Av de 216 bostäderna är 204 småhus, ett flerbostadshus med bostadsrätter, två 
flerbostadshus med hyresrätter och nio är inte definierade. Av dessa bostäder bor 604 personer i småhus, 10 i bostadsrätt, sju i hyresrätt och övriga 
inte definierade. 

Åldersstrukturen visar på en åldrande befolkningen. En stor andel av de boende ingår i åldersintervallet 45 - 64 år och därefter kommer 25 – 44 
år, vilket innebär att det blir ett generationsskifte under den närmaste framtiden. Det är positivt för vidare utveckling av den befintliga och nytill-
komna servicen. Hushållens vanligaste sammansättning i Holmedal är ensamstående utan barn och sammanboende utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

KARLANDA
Karlanda socknen ligger i den norra delen av Årjängs kommun och gränsar till Eda och Arvika kommun. I Karlanda socknen bor 694 personer. 
Servicen som finns är förskola och skola. Det finns 297 bostäder, 286 småhus, ett flerbostadshus med bostadsrätter, tre flerbostadshus med hy-
resrätter och sju odefinierade. Boendetätheten i Karlanda är 2,34 personer/bostad. Utav de 694 personerna som bor i socknen har 650 valt att bo 
i småhus, tio i bostadsrätt, 14 i hyresrätt och övriga inte definierade. Den största delen av befolkningen ingår i åldersintervallet 45 – 64 år och 
vanligaste sammansättningen på hushållen är ensamstående utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

SILBODAL
Silbodals socken ligger som en avlång strimma i nord-sydlig riktning och den gränsar i norr till Arvika kommun. Centralorten Årjäng ligger i 
socknen och tillhandahåller den största delen av kommunens service. Statistiken för centralorten är borttagen från redovisningen nedan. Silbodals 
socken består av, förutom centralortens service, turismverksamhet, handel och hantverk. Det bor totalt 570 personer fördelat på 240 bostäder, 
vilket ger en boendetäthet på 2,83 personer/bostad. Det finns 239 småhus och en är inte definierad. Av befolkningen bor 557 i småhus och övriga 
har inte ett definierat boende. 

I socknen finns det en åldrande befolkning med goda möjligheter till föryngring. Den stora andelen av befolkningen ingår i åldersintervallen 45 
– 64 år, därefter kommer 25 – 44 år och 65 + år. De vanligaste sammansättningar på hushållen är sammanboende utan barn, ensamstående utan 
barn och sammanboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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SILLERUD
Sillerud socken är den största socknen i kommunen och ligger angränsande till Säffle kommun och Västra Götalands län. I Sillerud finns det 
bland annat lanthandel, café, hotell, hantverk, friskola och turismverksamhet. Utöver servicen finns 453 bostäder med fördelningen 437 småhus, 
ett flerbostadshus med bostadsrätter, fem flerbostadshus med hyresrätter och övriga är inte definierade. Den totala befolkningen i Sillerud socken 
är 1086 och av dem bor 1021 i småhus, 18 i bostadsrätt, 27 personer i hyresrätt och övriga är inte definierade. Det leder till en boendetäthet på 
2,40 personer/bostad. 

Åldersstrukturen är ung med en stor andel barn och ungdomar under 18 år. Den delen av befolkningen ingår i åldersintervallerna 0 – 6 år, 7 – 15 
år och 16 – 19 år. Trots det är den vanligaste sammansättningen på hushållen ensamstående utan barn och sammanboende utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

TRANKIL
Trankils socken är en av de minsta och ligger i den sydvästra delen av Årjängs kommun. Socknen angränsar till Norge och Västra Götalands län. 
Denna del av kommunen är starkt påverkad av det säsongsbetonade boendet. Totalt bor det 246 personer fördelat på 122 bostäder; 114 småhus, 
tre flerbostadshus med bostadsrätter, fyra flerbostadshus med hyresrätter och en är inte definierad. Av de boende är det 221 som bor i småhus, 
12 i bostadsrätt och 12 i hyresrätt. Boendetätheten i Trankil socken är mycket låg, 1,11 personer/bostad. Den vanligaste sammansättningen på 
hushållen är ensamstående utan barn. 

Socknens åldersstruktur är åldrande och stor andel av befolkningen ingår i åldersintervallerna 45 – 64 år och 65 + år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

TÖCKSMARK
Töcksmarks socken ligger i norra delen av kommunen och angränsar till Norge. Årjängs kommuns andra tätort Töcksfors ingår i socknen och är 
borttagen från redovisningen nedan. Töcksmark socken har en hög exploateringsgrad i och med närheten till Norge. En stor del av kommunens 
service finns också här såsom skola, äldreboende och fritidsgård. Övriga verksamheter som finns är småbutiker, mataffärer och restauranger. I 
Töcksmark finns det totalt 243 bostäder, 231 småhus, ett flerbostadshus med hyresrätter och 11 odefinierade. Befolkningsantalet är 596 personer, 
vilket medför en boendetäthet på 2,45 personer/bostad. Av befolkningsantalet är det 577 som bor i småhus, sju i hyresrätt och övriga är inte 
definierade. 

Töcksmark har en ung befolkning, vilket märks på hushållens sammansättningar. Den vanligaste är sammanboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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VÄSTRA FÅGELVIK
Västra Fågelviks socken ligger i västra delarna av Årjängs kommun och angränsar till Norge. Socknen tillhandahåller service som skola och kyrka. 
Det finns 144 bostäder fördelade på 140 småhus, ett flerbostadshus med hyresrätter och tre odefinierade. Det bor 380 personer, vilket leder till en 
boendetäthet på 2,71 personer/bostad. Av dessa är det 368 som bor i småhus, tre i hyresrätt och övriga är inte definierade. 

En stor del av befolkningen ingår i åldersintervallet 45 – 64 år och vanligaste sammansättningen på hushållen är sammanboende utan barn och 
sammanboende med barn 0 – 24 år. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB

ÖSTERVALLSKOG
Östervallskogs socken ligger i den norra delen av kommunen och gränsar till Norge och Eda kommun. Inom socknen finns det service såsom 
lanthandel och kyrka. I socknen bor 460 personer fördelade på 191 bostäder, varav 184 är småhus, ett flerbostadshus med bostadsrätter, ett fler-
bostadshus med hyresrätter och fem odefinierade bostäder. Av befolkningen är det 438 som bor i småhus, nio personer i bostadsrätt, sex bor i 
hyresrätt och sju är inte definierade. Boendetätheten i Östervall socken är 2,41 personer/bostad. 

Största andelen av befolkningen ingår i åldersintervallet 45 – 64 år. Många barn och ungdomar under 18 år bor här, vilket kan leda till ett framtida 
generationsskifte. Trots att det finnsen stor del barn och ungdomar är den vanligaste sammansättningen på hushållen ensamstående utan barn 
och sammanboende utan barn. 

Ålderstrukturen                   Hushållens sammansättning
Källa: SCB                                                                                                     Källa: SCB
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4. FRAMTIDA
BOSTADS
FÖRSÖRJNING

FRAMTIDA BOSTADSFÖRSÖRJNING
I Årjängs kommun finns det goda möjligheter att utveckla sitt boende på landsbygden och i tätorterna. Det finns tillgång till fiber, kommunika-
tioner och närhet till den grundläggande samhällsservicen. Sedan år 1968 har kommunen haft ett stadigt befolkningsantal över 9600 med några 
toppar över 10 000 gränsen. 

Årjängs kommuns befolkning 1968 - 2014
Källa: SCB                                                                                                 

För att möjliggöra en befolkningsökning har kommunen i detta avsnitt utgått ifrån nulägesbeskrivningen och befolkningsutvecklingen. Årjängs 
kommun har valt att arbeta vidare med dessa bostadsförsörjningar:
•	 Boende för familjer
•	 Boende för ensamstående
•	 Boende för ungdomar
•	 Boende för äldre och funktionshindrade 
•	 Behov för tillfälligt boende
•	 Boende för nyanlända
•	 Boende för hemlösa
•	 Samverkan mellan ÅBAB och privata exploatörer

För respektive bostadsförsörjning finns det utpekade strategier som Årjängs kommun ska arbeta med för att möjliggöra ett attraktivare boende. 
Kommunen valde också att utforma en strategi som ska vara en grund för samverkan mellan ÅBAB och privata exploatörer.
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BOENDE FÖR FAMILJER
Definition för familj är att hushållet består av en grupp individer som förenas via släktskap, juridiska förhållanden eller är sammanboende med 
eller utan barn. Sammanboende utan barn är ett av de två vanligaste sammansättningarna på hushållen i kommun. 

Flertalet av familjerna väljer att bosätta sig i småhus med äganderätt. Det är ytterst få som bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Det finns inte heller 
några indikationer på att tätorterna med all service är mest attraktiv för familjerna, utan även landsbygden är mycket tilldragande. Årjängs kom-
mun tillhandahåller byggbara tomter till försäljning på ett flertal platser i kommunen. På landsbygden finns det goda förbindelser med skolskjut-
sar för barnen och längs de större vägarna går länsbussar. 
STRATEGI
•	 Underlätta för flera byggbara tomter vid behov
•	 Skapa förutsättning för bra service och kommunikation på landsbygden 

BOENDE FÖR ENSAMSTÅENDE
Ensamstående är den näst vanligaste sammansättningen på hushållen i kommunen och bland de ensamstående är det fler män från 20 års ålder 
till 65 år. Från 65 år och äldre är det fler kvinnor. De ensamstående bosätter sig helst i tätorternas centrala delar. 

Bland de ensamstående finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter, 1 - 2 rok, och därför behöver det utredas om de större lägenheterna i det 
befintliga beståndet kan möjliggöra för fler mindre lägenheter. 

STRATEGI
•	 Vid nybyggnation prioritera mindre lägenheter

BOENDE FÖR UNGDOMAR
I juridisk mening är en individ ungdom tills vederbörande har nått en fullvärdig juridisk ålder, vilket i Sverige är 20 år. Ungdomar kan ingå i ett 
flertal av de sammansättningar som finns på hushållen och de är ensamstående, sammanboende med barn och sammanboende utan barn. Det 
finns inga starka indikationer var ungdomar väljer att bo, men de är mest intresserad av mindre lägenheter eller småhus med äganderätt. Alla 
ungdomar, 10 – 17 år, har inte möjlighet till moped, A – traktor och etc., därav är det viktigt med goda kommunikationer inom kommunen, till 
grannkommunerna samt storstäderna. Den äldre delen av ungdomarna tar i flesta fall körkort och har möjlighet att välja att bosätta sig längre 
ifrån kommunikationsleder och tätorterna med den grundläggande servicen. 

En stor efterfrågan på mindre lägenheter finns och i dagsläget kan inte behovet tillgodoses. En utredning behöver genomföras för att se över det 
befintliga bostadsbeståndet för att eventuellt skapa fler mindre lägenheter.

STRATEGI
•	 Arbeta för bättre kommunikationer inom kommunen
•	 Vid nybyggnation prioritera mindre lägenheter

BOENDE FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE 
Årjängs kommun står inför en åldrande befolkning. Många av de äldre i kommunen anser att centrumnära bostadsområden med närhet till 
rekreationsområden och tätorternas äldreboende är attraktiva. Bland de äldre och funktionshindrade finns det en stor efterfrågan på mindre 
lägenheter. Det är betydelsefullt att det är en god tillgänglighet till och från bostadsområdet och att utemiljön är anpassad utifrån deras behov. 

Bostadsanpassning är en möjlig väg för de äldre och funktionshindrade att ansöka om. Det är ett sätt att ge äldre och funktionshindrade 
människor en möjlighet till ett självständigt liv. I och med ansökan om bostadsanpassning kan den sökande få bidrag till de åtgärder som krävs 
för att den vederbörandes vardag ska fungera. Några exempel på det är att byta ut badkaret mot en dusch, ordna en ramp vid entrén eller ta bort 
trösklar. Bidraget gäller även åtgärder utomhus. 

STRATEGI
•	 Vid nybyggnation prioritera mindre lägenheter
•	 Erbjuda anpassade bostäder vid behov
•	 Utred nya lokaliseringar för bostäder för äldre och funktionshindrade

BEHOV FÖR TILLFÄLLIGT BOENDE
Tillfälligt boende är en företeelse som kommer i och med dagens arbetspendling. Efterfrågan i Årjängs kommun har funnits en längre tid och 
möjligheten finns inom det kommunala bostadsbeståndet att hyra ett tillfälligt boende. 

STRATEGI
•	 Underlätta för fler tillfälliga boenden vid behov
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BOENDE FÖR NYANLÄNDA
Årjängs kommun har tillsammans med Migrationsverket en överenskommelse att ta emot nyanlända och antalet varierar år för år. Integration 
är ett betydelsefullt arbete, för att de nyanlända fortsättningsvis ska vilja stanna kvar i kommunen. De nyanlända kan besitta kompetenser som 
i dagsläget inte finns i kommunen. Då är bostadsfrågorna viktiga för att kunna skapa en attraktiv kommun att bo och verka i. Årjängs kommun 
har en fördel, eftersom tätorterna inte har starka barriärer i bebyggelsestrukturen som medför att segration skapas. Det gagnar kommunen i dess 
integrationsarbete. 

STRATEGI
•	 Möjliggöra bostäder för alla 
•	 Arbeta för en god integration
•	 Förhindra bebyggelsestrukturer som skapar segregation 

BOENDE FÖR HEMLÖSA
Socialstyrelsens definition av hemlöshet inkluderar fyra hemlöshetssituationer och de är:
•	 Akut bostadslös
•	 Bostadslös inom tre månader (intagna/inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, stödboende och Hem för vård och boende 

hem (HVB – hem))
•	 Bostadslös efter framtida utskrivningar (behandlingsenhet, stödboende och HVB – hem)
•	 Kortvariga andrahandkontrakt eller kontraktlöst boende

Årjängs kommun har inga bostäder att tillhandahålla utan det sker en samverkan med det kommunala bostadsbolaget och privata hyresvärdar 
för att möjliggöra bostäder till hemlösa. Det första steget hjälper kommunen vederbörande att få kontakt med hyresvärdar. Finns det skulder, 
betalningsanmärkningar, dåligt rykte eller ingen egen inkomst är det mycket svårt att få ett hyreskontrakt hos en seriös hyresvärd. Då utformas 
ett socialkontrakt utifrån beslut från kommunens Stöd- och omsorgsnämnd. Tillgång till bostäder för hemlösa är god, men om några år kan bo-
stadssituationen vara en annan. Många av de flyktingar kommunen tar emot idag (2016) vill förhoppningsvis stanna här och skapa sig ett nytt 
liv. Då krävs det att det finns goda möjligheter till en bostad. 

STRATEGI
•	 Möjliggöra bostäder för alla 

SAMVERKAN MELLAN ÅBAB OCH PRIVATA EXPLOATÖRER
Dialog och samverkan mellan aktörer är viktigt för att utveckla bostadsförsörjningen framåt. I bostadsplaneringen kan många bidra; bygg-
herrar, allmännyttan, privata fastighetsägare, entreprenörer, intresseorganisationer, medborgare, konsulter med flera. Bostadsbyggandet sker 
huvudsakligen på marknadsmässiga nivåer och det leder till att en god samverkan måste finnas för att få en bra slutprodukt. 

STRATEGI
•	 Ökat samarbete med privata investerare för att möjliggöra byggnation i kommunen
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KOMMUNAL
EXPLOATERINGS
PROCESS

ÖVERSIKTSPLANERING
En översiktsplan är en kommunal vision hur marken och vattnet ska användas i kommunen, se översiktsplanens mark- och vattenanvändnings-
karta på sidan 36.  Årjängs kommun antog en ny översiktsplan i december 2015 som vann laga kraft 10 jan 2016. En av många visioner är att 
upprätta fördjupade översiktsplaner över tätorterna för att utreda lämpliga 
områden för bland annat bostäder. 

DETALJPLANERING
En detaljplan är juridiskt bindande och den styr hur markens och vattnets 
användningsområde ska se ut. Under den senare delen på 2000-talet och 
början av 2010-talet har antalet ansökningar om planbesked varierat. 
Åren 2007 och 2011 hade Årjängs kommun flest antal ansökningar. 
Under den tidsperioden var det många etableringar som skedde, vilket 
ledde till att många enskilda detaljplaner upprättades istället för att ta 
ett helhetsgrepp över ett större geografiskt område. 

Årjängs kommun har i dagsläget 13 pågående detaljplaner 
och de möjliggör för handel, industri, bostäder och turismverksamhet. 

BYGGLOV
För nybyggnation, tillbyggnader eller andra lovpliktiga förändringar 
ska det ansökas om bygglov för att säkerställa att marken är lämplig 
för önskad åtgärd. Av kommunens areal består 14 % av vattenmiljöer. 
Det medför att innan bygglov kan beviljas ska det ansökas om 
strandskyddsdispens. 2014 och 2015 ökade ansökningarna och 
majoriteten av ansökningar var nybyggnation av bostadshus.

PLANERAD BYGGNATION I KOMMUNAL REGI
Årjängs kommun erbjuder attraktiva lägen 
med närhet till grön- och rekreationsområde, cykelstråk, god 
infrastruktur, mötesplatser och samhällsfunktioner. 

Årjängs kommun och ÅBAB ser behov av både nybyggnation och 
att renovera befintligt bestånd, men möjligheterna begränsas av kostnadsläget och nuvarande regelverk. Det finns planlagda områden i Årjängs 
kommun för bostadsändamål som inte är bebyggda och är tillgängliga för intressenter. I nuläget pågår det omfattade renoveringar på det 
kommunala bostadsbeståndet och arbetet kommer fortsättningsvis ske succesivt. Se nedan ett diagram som visar de kommande årens totalreno-
veringar.

Gällande detaljplan för Prästnäset
Källa: Årjängs kommun                                                                                                 
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