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SAMMANFATTNING
En kommun ansvarar för planering av bostadsförsörjningen i kommunen. Åtvidabergs kommun vill växa 
och tillgången till bra bostäder som är attraktiva är därför en viktig strategisk fråga för kommunen liksom väl 
fungerande kommunikationer eftersom många förvärvsarbetande invånare pendlar till arbete. Det som framför 
allt påverkar kommande behov av bostäder i Åtvidabergs kommun är dels kommunens ambition att växa men 
framför allt den demografiska utvecklingen med en ökning av antalet äldre och personer i familjebildande ålder. 
Det är åldersgrupper som kan stå inför behov att byta bostad. Det ställer både krav på mindre bostäder med 
god tillgänglighet för de äldre samtidigt som de yngre behöver större bostäder som passar för familjer. 

Efterfrågan på bostäder och lediga tomter för småhus är större än utbudet på flera platser i kommunen. Men det 
finns också kommuninvånare som av olika anledningar har svårt att efterfråga en god bostad som kommunen 
behöver fortsätta sitt arbete för. Kommunens övergripande mål för bostadsförsörjningen är att Åtvidabergs 
kommun ska växa hållbart och kommuninvånarna ska bli fler. I målbilden för 2025 är fokusområden som rör 
bostäder samhällsplanering och en bostad för alla. 

Bostadsförsörjningsplanen utgår från målet och tre insatsområden för bostadsförsörjningen har identifierats;

1. Attraktiva boendemiljöer 

2. Förbättrad planberedskap och ökat markinnehav för bostäder samt 

3. Bostäder för alla. 

Varje insatsområde har nyckelinsatser för det fortsatta arbetet för bostadsförsörjning.
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INLEDNING
Syfte
Tillgången till bostäder är en viktig fråga både för enskilda invånare och för hela samhällets utveckling. Enligt la-
gen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommuner planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen för att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna bo i bra bostäder. 

Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att visa hur Åtvidabergs kommun långsiktigt kommer arbeta för att 
dagens och framtidens kommuninvånare ska kunna bo i bra bostäder, i attraktiva boendemiljöer och med god 
tillgång till service. I bostadsförsörjningsplanen finns uppgifter om kommunens befolkning och dess utveckling, 
bostadsbeståndet samt behov av och efterfrågan på bostäder som vi hoppas ska komma till nytta även för 
bostadsmarknadens parter och andra intressenter.

Bakgrund
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommuner planera för bostadsförsörjningen med 
riktlinjer. Riktlinjerna, som ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod, ska innehålla kommunens 
mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att uppnå 
uppsatta mål och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Sedan 2020 tillämpar Åtvidabergs kommun en styrmodell för verksamhetsstyrningen som bygger på 
kommunens vision. Kommunfullmäktige styr kommunens arbete genom att fastställa en vision för kommunen. 
Utifrån visionen tas sedan övergripande mål fram för mandatperioden. Kommunfullmäktige kan fastställa 
program som har sin utgångspunkt i kommunens vision och målen och utgör en politisk viljeriktning för ett visst 
område. Kommunstyrelsen kan sedan utifrån programmen anta handlingsplaner.

Det innebär att kommunen har antagit mål, fokusområden och prioriterade nyckeltal för bostadsförsörjningen 
i kommunens dokument för budget och kommunstyrelsens verksamhetsplan. I faktarutan finns kommunens 
samtliga övergripande mål och mål 2 är målet för bostadsförsörjningen.

Åtvidabergs kommuns övergripande mål

1. Kommuninvånare, näringslivet och kommunala verksamheter ska ha tillgång till en god infrastruktur

2. Åtvidabergs kommun ska växa hållbart och kommuninvånarna ska bli fler

3. Kommunens biologiska mångfald och tätortsnära natur ska värnas och tillgängliggöras

4. Kommunens verksamheter ska bedrivas resurseffektivt och cirkulärt

5. Kommunens verksamheter ska vara en lärande organisation som präglas av innovation där nya metoder 
ständigt prövas för att öka kvalitet och leverans till medborgarna

6. Åtvidaberg ska vara en kommun för alla

7. Åtvidaberg ska vara en kommun med goda uppväxtvillkor

8. Kommunen ska präglas av en god samverkan och dialog med medborgare, andra myndigheter, näringsliv,  
regionen, kommuner och andra aktörer

9. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och därmed säkra en hållbar kompetensförsörjning 
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Åtvidabergs kommun tar nu fram ett nytt hållbarhetsprogram som är de kommunala verksamheternas 
övergripande styrdokument. Målbilden är att hållbarhetsarbetet ska vara en naturlig del av vardagen och i beslut 
som tas i alla kommunens verksamheter. För att lyckas med det behöver hållbarhetsprogrammet implementeras 
i styrdokument, rutiner, riktlinjer och verksamhetsplaner. Hållbarhetsprogrammet kommer att utgöra Åtvidabergs 
kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med lagstiftningens krav. Bostadsförsörjningsplanen som 
beslutas av kommunstyrelsen ger en fördjupad bild av behov och nyckelinsatser inom bostadsförsörjningen. 
samt ger en bild av nuläge och blickar framåt. Bostadsförsörjningsplanen är i huvudsak en handlingsplan som 
beskriver kommunens strategier för att uppfylla kommunens vision, mål och program.

Hållbarhetsprogrammet ska förtydliga för kommunens verksamheter, invånare, näringsliv, föreningsliv och andra 
aktörer i samhället hur kommunorganisationen ska arbeta för att uppnå Vision 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling i Agenda 2030.  Hållbarhetsprogrammet utgår från utmaningar och möjligheter som finns 
kopplade till kommunens övergripande mål. Till varje övergripande mål har ett antal nyckelinsatser identifierats 
där kommunorganisationen har rådighet att påverka så att målet uppfylls. Vision 2030 ska leda mot en hållbar 
utveckling och de övergripande målen talar om vad som ska fokuseras på. Varje mål har tre fokusområden 
och det är dem tillsammans med de globala målen som är utgångspunkten för Åtvidabergs kommuns 
hållbarhetsprogram. Bostadsförsörjningsplanen är i huvudsak en handlingsplan som beskriver kommunens 
strategier för att uppfylla kommunens vision, mål och program. Hållbarhetsprogrammets nyckelinsatser inom 
målet Åtvidabergs kommun ska växa hållbart och kommuninvånarna ska bli fler:

• Säkerställa att perspektiven social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet beaktas i alla   
samhällsplaneringsprocesser

• Arbeta systematiskt i syfte att nå kommunens övergripande mål kopplade till bostadsförsörjning

• Utveckla service och bebyggelse på kommunens strategiska noder och på landsbygden utifrån lokala 
förutsättningar

• Arbeta för hållbar exploatering och uppmuntra markägare att inleda exploateringsprocesser där 
hållbarhetsperspektivet finns med

• Arbeta för att säkra en framtida livsmedels- och dricksvattenförsörjning

 
Bostadsförsörjningsplanens upplägg
Målet för bostadsförsörjningen är Åtvidabergs kommun ska växa hållbart och kommuninvånarna ska bli fler. 
Målet har två fokusområden; samhällsplanering och en bostad för alla som inriktar sig på de grupper som har 
svårt att på egen hand ordna en bostad och som kommunen har särskilt ansvar för gällande bostadsförsörjning. 
Utifrån målet och fokusområdena har kommunens bostadsförsörjningsplan tagits fram och tre insatsområden 
har identifierats; attraktiva boendemiljöer, förbättrad planberedskap och ökat markinnehav för bostäder samt 
bostäder för alla. Inom varje insatsområde finns nyckelinsatser som beskriver inriktningen för arbetet med 
bostadsförsörjningen som beskrivs i kapitlet.

En projektgrupp inom samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen, med olika 
kompetensområden representerade, har arbetat med att ta fram bostadsförsörjningsplanen i samråd med 
representanter från vård- och omsorgsförvaltningen. Lokala företrädare för fastighetsägare och fastighetsmäklare 
har också bidragit med kunskaper om bostadsmarknaden och fastighetsbeståndet.

Mål och insatsområden för bostadsförsörjning

Mål: Åtvidabergs kommun ska växa hållbart och kommuninvånarna ska bli fler 
 
I målbilden för 2025 finns två fokusområden för bostadsförsörjningen; samhällsplanering och en bostad för alla 
som syftar till bostadsförsörjning för de grupper som kommunen har särskilt ansvar för.  
 
Bostadsförsörjningsplanens insatsområden: 
1. Attraktiva boendemiljöer  
2. Förbättrad planberedskap och ökat markinnehav för bostäder 
3. Bostäder för alla.

Läs mer om insatsområden och nyckelinsatser för bostadsförsörjningen på sidan 47.
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Kommunernas verktyg
För att genomföra riktlinjerna för bostadsförsörjningen är kommunernas verktyg enligt Boverket framförallt:

Kommunala bostadsföretag
Majoriteten av landets kommuner har ett eller flera kommunala bostadsbolag. Genom ägardirektiven kan kom-
munerna styra de allmännyttiga bostadsbolagen så att bostadsförsörjningen i kommunen säkerställs.

Förmedling av bostäder
Det finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige. Det innebär att fastighetsägare och bostadsföretag 
har stor frihet att själva avgöra hur uthyrningen går till. Kommunala bostadsförmedlingar är ett verktyg som kom-
munerna kan använda och som är en serviceinstans där bostäder från flera olika fastighetsägare kan förmedlas. 
Kommunen beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska gälla.

Kommunala hyresgarantier
Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostna-
derna för ett eget boende men som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med 
besittningsrätt. En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida och en säkerhet för 
hyresvärden som kan hjälpa den bostadssökande att få hyreskontrakt för en bostad.

Kommunernas planmonopol
Planläggning av mark- och vattenanvändning ansvarar kommunerna för och det är bara kommuner som kan 
anta planer och bestämma om detaljplaneläggning ska ske. Det finns större möjlighet för kommuner att påverka 
bostadsbyggandet om kommunerna äger marken.

Kommunal översikts- och detaljplanering 
Bostadsförsörjning är en fråga med stark koppling till planläggning och beslut om markanvändning. I översikts-
planen beskrivs bland annat planen för hur den fysiska miljön ska utvecklas långsiktigt och här kan områden 
som är lämpliga för bostadsbebyggelse pekas ut. I detaljplanen regleras exempelvis byggrätten, bebyggelsens 
utformning och storlek. I den fysiska planeringen kan kommunen exempelvis skapa förutsättningar för nya bo-
stadsområden.

Strategisk markpolitik
Att äga mark kan vara ett betydelsefullt verktyg för kommunerna om de vill kunna bedriva en aktiv bostadspolitik. 
Genom markanvisningsavtal kan kommunerna ställa villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet på 
kommunal mark. 
Främja alternativa sätt att bygga och bo 
Det finns olika sätt att bo, i andra konstellationer än de traditionella liksom det finns alternativa sätt att bedriva 
bostadsprojekt på än genom kommersiella byggaktörer. Exempel kan vara boendekollektiv, bogemenskaper och 
kollektivhus, byggemenskaper och självbyggeri. Att främja sådana initiativ kan vara ett sätt för kommuner att 
möta en del av efterfrågan på bostäder. 
Boendelösningar för hemlösa 
Det kan behövas särskilda åtgärder riktade mot samhällets mest utsatta som saknar möjlighet att på egen hand 
skaffa sig en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommuner tillhandahåller ofta tillfälliga bostäder 
för dessa hushåll, det kan till exempel kallas sociala kontrakt, kommunala kontrakt, träningslägenheter, 
försökslägenheter, provboende, eller övergångsboende. Det vanligaste är att kommuner hyr lägenheter, som 
sedan hyrs ut i andra hand till bostadslösa hushåll.  
Ekonomiskt stöd för enskilda 
Det kan ingå i den kommunala uppdraget att ge ekonomiskt stöd till enskilda hushåll för att kunna ordna eller 
ha en bostad vilket är möjligt enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 kap. 6 §. Kommunen 
kan till exempel lämna hyresgarantier för hushåll som annars inte skulle få ett hyreskontrakt. En kommun skulle 
också kunna besluta om att under vissa förutsättningar betala ut kommunalt bostadsbidrag.

Åtvidabergs kommun saknar ett kommunalt bostadsbolag och fokuserar därför mer på planeringsverktygen; 
kommunernas planmonopol, översikts- och detaljplanering, strategisk markpolitik, men samarbetar med 
andra aktörer för att exempelvis hitta boendelösningar för de grupper som kommunen har särskilt ansvar för, 
exempelvis hemlösa. Läs mer om dessa insatser i kapitlet insatsområden för bostadsförsörjning.
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ÅTVIDABERGS KOMMUN I  
REGIONEN OCH LANDET

Nationell utblick
Samhället har ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen. Enligt regeringsformen ska det allmänna  trygga rätten 
till arbete, bostad och utbildning vilket ingår i den offentliga verksamhetens grundläggande mål. Eftersom det är 
ett allmänt mål ger det inte någon utkrävbar rättighet för den enskilde.

I vissa fall kan det finnas en utkrävbar rätt till bostad enligt Socialtjänstlagen (2001:453), Lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande och 
Bosättningslagen Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det kan 
exempelvis handla om bostad för asylsökande och nyanlända, om rätt till särskilt boende för personer med 
funktionshinder och äldre som behöver särskilt stöd och då ska kommunen anordna särskilda boendeformer 
för service och omvårdnad. Det kan också handla om bistånd i form av en bostad som uppfyller kraven på 
skälig levnadsnivå till exempel för en person eller familj som blivit helt bostadslös som har speciella svårigheter 
att ordna bostad själv. Barnkonventionen tar också upp barns bostad. Bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet hör till de så kallade allmänna intressena, som enligt Plan- och bygglagen PBL (2010:900) 
ska främjas i den översiktliga fysiska planeringen.

Bostadsfrågor är centrala frågor både nationellt, regionalt och kommunalt. Det övergripande målet för 
samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar 
av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi 
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl 
fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 
behoven.

Enligt Boverkets senaste byggprognos för 2021 och 2022 ökar byggtakten med cirka 15 procent 2021 och 
bedöms ligga kvar på samma nivå 2022. Byggnation av småhus ökar mest. För att bygga bort bostadsbristen 
behöver cirka 60 000 bostäder byggas per år fram till 2030. Osäkra leverans av byggprodukter och cement 
samt avveckling av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder bedöms kunna bromsa 
bostadsbyggandet under 2022.
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Regional utblick
Åtvidabergs kommun är en del av regionen Östergötland som är en aktiv och dynamisk region med en bland-
ning av storstadskommuner och mindre kommuner som länkas samman med ett regionalt infrastrukturnät. 
Åtvidaberg ligger i södra delen av regionen och har genom bland annat riksväg 35 och järnvägen Tjustbanan 
nära förbindelse med övriga regionen och Region Kalmar. 

Den årliga bostadsmarknadsenkäten (BME) som landets kommuner fyller i ligger till grund för Länsstyrelsens Re-
gionala bostadsmarknadsanalys för Östergötlands län (2021). Bostadsmarknadsanalysen visar att det i majorite-
ten av länets kommuner råder underskott på bostäder och att efterfrågan på bostäder är stor på många platser 
i regionen. Några kommuner uppger att det finns ett överskott av bostäder eller att det råder balans på bostads-
marknaden vilket är en skillnad jämfört med de senaste åren. Resultatet kan tros vara en följd av förändringar i 
flyktingmottagande och minskande befolkningsunderlag.

Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS)
Åtvidabergs kommuns långsiktiga arbete med bostadsförsörjning anknyter till Utvecklingsstrategi för 
Östergötland som beslutades 2021 och tar sikte mot 2040. Alla som bor och verkar i Östergötland ska 
ha möjlighet att leva ett gott liv och utvecklingsstrategins målbild är Goda livsvillkor i Östergötland. Goda 
livsvillkor tar sin utgångspunkt både i individen och i samhället. Goda livsvillkor förutsätter en hållbar utveckling 
i hela Östergötland. En hållbar utveckling där ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv integreras 
och balanseras med varandra. Sex strategiska områden har tagits fram för att nå målbilden Goda livsvillkor 
i Östergötland till 2040. Samtliga strategiska områden är viktiga för regionens och Åtvidabergs kommuns 
strategiska utveckling. De strategiska områden som är särskilt viktiga för bostadsförsörjningen i Åtvidabergs 
kommun är områdena:

Skapa ett mer digitalt Östergötland
En ökad digitalisering av samhället är ur kommunens bostadsförsörjningsperspektiv viktigt bland annat för att 
det underlättar möjligheten att arbeta på distans vilket minskar behovet att bo nära sin arbetsplats. Intresset för 
bostäder utanför de stora städerna har ökat, särskilt under de senaste årens pandemi och ökad digitalisering 
och förbättrad infrastruktur förbättrar möjligheterna att bo och också att bedriva företag i hela kommunen. 

Skapa ett grönare Östergötland
För bostadsförsörjningen är resurseffektiva transporter, lokaler och bostäder viktiga. Åtvidabergs kommun är 
framförallt en boendekommun med en hög andel av befolkningen som pendlar till sitt arbete. En omställning till 
mera hållbara transporter kräver att teknik och infrastruktur utvecklas och tillgängliggörs för att möjliggöra en 
större övergång.

Skapa attraktiva livsmiljöer
Det strategiska området handlar om att attraktiva livsmiljöer kan skapas genom god samhällsplanering , ett 
starkt kultur- och idrottsliv, genom att skapa god tillgång till kommersiell och offentlig service samt tillgänglighet 
till god och jämlik hälso- och sjukvård. Attraktiva livsmiljöer är viktigt för Åtvidabergs kommun både för att behål-
la nuvarande invånare och för att vara en attraktiv kommun att flytta till. Kapitlet Noder för bebyggelse och ser-
vice i Bostadsförsörjningsplanen utgör kommunens serviceplan. En god tillgänglighet till såväl kommersiell som 
offentlig service är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva samt besöka i alla delar av 
kommunen. Genom samverkan mellan olika aktörer kan servicen utvecklas, exempelvis genom en servicepunkt 
på landsbygden.
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Utvecklingsstrategi för Östergötland

Utvecklingsstrategin är en målbild för hur Östergötland ska vara 2040. Målbilden är Goda livsvillkor och för att 
uppnå utvecklingsstrategins målbild finns tre delmål; Ett inkluderande Östergötland, Ett innovativt och attraktivt 
Östergötland och Ett grönare Östergötland. Sex strategiska områden har identifierats för att nå målbilden till 2040:

1. Skapa ett mer digitalt Östergötland

2. Skapa ett grönare Östergötland

3. Bygga kunskap och kompetens genom ett livslångt lärande

4. Skapa attraktiva livsmiljöer

5. Skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft

6. Knyt samman Östergötland och ta tillvara det goda läget

Skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Ett starkt näringsliv och en väl fungerande arbetsmarknad både inom kommunen och regionalt är viktiga förut-
sättningar för att det ska vara attraktivt att bo och leva i Åtvidabergs kommun. Våra invånare verkar både på den 
lokala och regionala arbetsmarknaden och företagen i kommunen är beroende av arbetskraft från andra kom-
muner för sin kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

Knyt samman Östergötland och ta tillvara på det goda läget
Det strategiska området handlar om att skapa sammanhållna bostads-, arbets- och studiemarknader och stärka 
kopplingarna mellan orter inom länet och stärka regionens kopplingar till andra regioner.  Det beskrivs att ett 
geografiskt helhetsperspektiv ska ta tillvara landsbygders, städers, tätorters och byars förutsättningar inklusive 
mellankommunala samband över länsgränser. Majoriteten av Åtvidabergs kommuns befolkning pendlar till arbe-
te inom kommunen eller till arbete i annan kommun och kommunikationer och kopplingar dels till de storregio-
nala nodstäderna är viktiga men även till andra orter i kommunen och regionen. Kommunen gränsar i sydost till 
region Kalmar och de mellanregionala kopplingarna är viktiga dels för gränsbygderna men också för att under-
lätta arbetspendling från övriga kommunen över regiongränsen till arbetsmarknaden i region Kalmar.

Regional funktionalitet
Åtvidabergs kommuns arbete med bostadsförsörjning anknyter också till den regionala rumsliga planeringen 
som beskrivs i strategidokumentet Strukturbild för Östergötland (2016). Strukturbild  för Östergötland bygger på 
tankar om miljömässigt resande, en integrerad arbetsmarknad och lyfter särskilt fram det sociala perspektivet. 

Strukturbilden innehåller rekommendationer för en funktionell region, en hållbar bebyggelseutveckling samt 
ändamålsenlig infrastruktur och hållbart resande. Region Östergötland ska ta fram en rumslig strategi och ett 
underlag till det arbetet är rapporten Det funktionella Östergötland (2021) som tagits fram som en fördjupning 
av den regionala utvecklingsstrategins rumsliga inriktning. Rapporten beskriver bland annat olika dimensioner 
av funktionalitet, orterna i Östergötland utifrån exempelvis befolkning, flyttmönster och näringsliv, de lokala 
arbetsmarknaderna och orternas funktioner på arbetsmarknaderna samt potentialen i stärkta samband. 

Regionalt serviceprogram för Östergötland fokuserar på den kommersiella servicens betydelse för en attraktiv 
boendemiljö och har som mål att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i 
länet och erbjudas god servicenivå på rimligt avstånd.
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Planer för transportinfrastruktur
Planer för transportinfrastruktur får betydelse för den långsiktiga bostadsförsörjningen i Åtvidabergs kommun 
eftersom kommunen är beroende av goda pendlingsförhållanden för att vara en attraktiv plats att bo på.

Region Östergötland håller på att ta fram en Länsplan för regional transportinfrastruktur i Östergötlands län 
2022-2033 LTP. En länstransportplan är en investeringsplan för regional infrastruktur. I remissversionen till LTP 
för 2022-2033 ingår fortsatt ombyggnad av riksväg 35 fram till Åtvidaberg även om slutförande av den sista 
etappen skjuts fram till nästa planperiod. För Åtvidabergs kommuns långsiktiga utveckling är det mycket viktigt 
att påbörjad ombyggnation slutförs ända fram till Åtvidaberg. Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-
2033 är också under framtagande och där tas den nationella transportinfrastrukturen upp, även järnvägar. I 
remissversionen tas Tjustbanan upp och det föreslås att Tjustbanan ska utredas.

Energi- och klimatstrategi för Östergötland
Länsstyrelsen och Region Östergötland har tillsammans tagit fram strategin Energi- och klimatstrategi 
för Östergötland i syfte att skapa gemensam riktning och målsättningar för arbetet med att begränsa 
klimatpåverkan och genomföra energiomställningen. I strategin pekas sex övergripande insatsområden ut; 
förnybar och robust energiproduktion, energi- och klimateffektivt näringsliv, energi- och klimateffektiva bostäder 
och lokaler, hållbara och effektiva transporter, cirkulär ekonomi och konsumtion samt hållbart jord- och 
skogsbruk. Samtliga insatsområden kopplar på olika sätt till bostadsförsörjning och förutsättningar för attraktiva 
boendemiljöer.

Regional samverkan
Den regionala samverkan kring bostadsförsörjning har stärkts både genom ledningsgruppen för samhällsplane-
ring och olika nätverk men även genom att kunskapsunderlag kring bostadsmarknad, befolkningsutveckling och 
arbetsmarknads har tagits fram både av Region Östergötland och inom LA-samarbetet.

Bostadsförsörjning påverkar kommuner över kommungränserna och sedan 2016 har Åtvidabergs kommun en 
stärkt samverkan med kommunerna Linköping, Kinda, Mjölby och Motala kommun inom vissa frågor som inom 
LA-Linköpingsamarbetet anknyter till bostadsförsörjning. Kommunerna har 2018-2022 valt att fokusera på att 
utveckla den mellankommunala samverkan vad gäller fysisk planering, med särskilt fokus på att utveckla funktio-
nella samband. Kommunerna ska:

• särskilt samarbeta i arbete med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner eller utvecklingsplaner.

• söka möjligheter till samutnyttjande av specialistkompetenser inom planeringsområdet. 

• understödja varandra vad gäller insatser och perspektiv i analys- och planeringsunderlag inför strategiska 
beslut. 

 
Kommunerna i regionen är olika stora och har olika förutsättningar och det är positivt att gemensamma underlag 
som speglar de olika kommunerna på ortsnivå delas mellan kommunerna. Det skapar goda förutsättningar för 
en mer samlad bild och fortsatt samverkan vilket är viktigt för Åtvidabergs kommun. 
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Vision
Åtvidabergs vision till år 2030 är en kommun där fyra framgångsförhållanden tillsammans med Agenda 2030 och 
de globala målen för hållbar utveckling ska genomsyra samhället och leda till en långsiktig social-, miljömässig- 
och ekonomisk hållbarhet. De fyra framgångsförhållandena är Lev och upplev, Trygg och robust, Innovation och 
lokal handlingskraft och Utveckling och livslångt lärande. 

Visionen knyter an till bostadsförsörjningen och Åtvidaberg ska vara en kommun där det finns möjlighet för 
olika typer av livsstilar och boenden. Kommunen ska arbeta aktivt med hållbar samhällsplanering. Det leder till 
varierat boendeutbud och trygga offentliga platser. Den biologiska mångfalden och tätortsnära naturen värnas 
och är en viktig tillgång att bevara för kommande generationer. Kommunen som en del av ett resurseffektivt och 
klimatsmart samhälle lyfts fram, liksom samverkan mellan kommunorganisation, näringsliv och andra aktörer, 
både lokalt och regionalt.

Översiktsplanen
Åtvidabergs kommuns översiktsplan beskriver att den övergripande strategin för bostadsutvecklingen är att 
Åtvidaberg ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i genom att bygga attraktivt boende och livsmiljöer 
för olika behov i livet, främst i och omkring befintlig bebyggelse. Kommunen vill även stimulera boende på 
landsbygden och i de mindre orterna. Planering och byggande inom kommunen bör främst koncentreras 
till Åtvidaberg-Berg, Grebo, Björsäter och Falerum. Dessutom i utvecklingsområdena Hannäs, Kvarnvik och 
Yxnerum. Därutöver inom LIS-områden, vilka avser landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Övriga delar av 
kommunen ska även ges möjlighet till bostadsutveckling utifrån lokala förutsättningar och önskemål för en 
levande landsbygd.
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DAGENS OCH FRAMTIDENS 
KOMMUNINVÅNARE
Befolkningsutveckling
Åtvidabergs kommun har idag nästan 11 500 invånare. I början av 1970-talet började befolkningen i kommunen 
successivt att minska. Omkring 2009 bromsade den negativa befolkningsutvecklingen upp och befolkningen 
började försiktigt öka under 2013. De större ökningarna omkring 2015-2016 kan delvis förklaras av en 
kombination av att fler har fötts, färre har avlidit och ökad inflyttning från framför allt andra länder. Under den 
senaste 10-årsperioden har befolkningsutvecklingen i kommunen varierat, med ökning vissa år för att sedan 
övergå i en minskning andra år. Totalt har folkmängden sedan 2011 minskat med 55 personer vilket innebär att  
invånarantalet i princip legat kvar på ungefär samma nivå under den senaste 10-årsperioden.

2012 -71 personer

2013 +14 personer

2014 +12 personer

2015 +73 personer

2016 +72 personer

2017 +14 personer

2018 -94 personer

2019 -34 personer

2020 -76 personer

2021 +35 personer

Tabell: Befolkningsutveckling 2013-2021

Under 2021 ökade folkmängden i Åtvidabergs kommun återigen, med 35 personer, från 11 427 till  11 462 
invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett positivt flyttnetto på 41 personer och ett födelsenetto på -8 
personer.

Region Östergötland har i rapporten Det funktionella Östergötland (2021) tittat på befolkningstillväxten i länet. 
Enligt tapporten är det tätorterna  i närheten av Linköping och Norrköping som är de snabbast växande 
tätorterna. I Åtvidabergs kommun är det Grebo som växt mest, med en befolkningsökning på 11 procent mellan 
2013 och 2019. 

Befolkningens förväntade utveckling 2022-2031
Enligt den trendbaserade befolkningsprognosen kommer folkmängden i Åtvidabergs kommun under prognos-
perioden 2021-2031 att minska med 219 invånare, från 11 462 till 11 243 personer. Flyttnettot förväntas bli i 
genomsnitt 25 personer per år och födelsenettot -47 personer per år. Totalt ger detta en befolkningsminskning 
med -22 personer per år. Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 562 personer per år medan antalet utflytta-
de skattas till 537 personer vilket ger ett årligt flyttnetto på 25 personer för varje år under prognosperioden.
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Källa: Trendbaserad befolkningsprognos 2022-2031

Byggbaserad befolkningsprognos 
Enligt den byggbaserade prognosen som också tar hänsyn till den prognosticerade bostadsbyggnationen i 
kommunen under prognosperioden 2021 -2031 kommer folkmängden i Åtvidabergs kommun istället att öka 
med 472 invånare, från 11 462 till 11 934 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 87 personer per år och 
födelsenettot -41 personer per år. Totalt ger detta en befolkningsökning med 46 personer per år. 

Med kommunens strategiska planeringsinsatser med framtagande av detaljplaner och markförsäljning för 
bostadsbyggnation beräknas den negativa befolkningsutvecklingen kunna vändas till en ökning med cirka 472 
personer enligt den byggbaserade befolkningsprognosen 2022-2031.

Källa: Byggbaserad befolkningsprognos 2022-2031
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Åldersfördelning
Befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av bostadsförsörjning. Olika grupper har olika 
behov av bostad. Behovet av bostad förändras också med ålder och familjesituation. När livssituationen 
förändras, hushåll splittras exempelvis vid skilsmässa, separation eller när unga lämnar föräldrahemmet innebär 
det många gånger att även behovet av bostad förändras. Andra anledningar till att behovet av bostad förändras 
är exempelvis vid sjukdom eller en partners bortgång vilket kan vara en orsak till förändrat bostadsbehov bland 
äldre. 

I likhet med stora delar av övriga landet har Åtvidabergs kommun en åldrande befolkning. Genomsnittsåldern var 
år 2021 45 år jämfört med 42 år för riket vilket är 3 år högre än riket. Fram till 2031 beräknas genomsnittsåldern 
i kommunen öka från 45 till 46 år.

Under en längre tid framöver kommer antalet äldre i Åtvidabergs kommun att öka i likhet med landets 
övriga kommuner. Orsaken är dels att den stora 40-talist generationen uppnått pensionsåldern fullt ut, dels 
att medellivslängden ökar och att de äldre lever längre än tidigare. Den närmaste framtiden medför främst 
en ökning i åldersgruppen 80 år eller äldre där 40-taliserna snart börjar träda in. I Åtvidabergs kommun 
kommer åldersgruppen 80 år och äldre enligt den trendbaserade befolkningsprognosen att öka med mer än 
300 personer fram till 2031. Även gruppen 25 till 44 år kommer att öka med drygt 130 personer. Det är en 
befolkningsgrupp som är i familjebildande ålder. 

De åldersgrupper som kommer att öka mest är åldrar där bostadsbehovet kan antas förändras till följd av just 
ålder, familjebildning eller ändring i familjekonstellation exempelvis till följd av att hemmaboende barn flyttar.

Grupper som enligt prognosen kommer att minska är barn och unga. Det behövs en fortsatt befolkningstillväxt 
för att inte antalet yrkesarbetande i kommunen ska minska i förhållande till andelen äldre och yngre. Kommunen 
behöver fortsatt inflyttning för att få en mer balanserad åldersmässig befolkningssammansättning i kommunen.

Källa Trendbaserad befolkningsprognos 2022-2031
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Folkmängd Åtvidabergs kommun efter åldersklass

Källa: Trendbaserad befolkningsprognos 2022

Källa: Trendbaserad befolkningsprognos 2022-2031
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Flyttmönster
Kommunen har de senaste tio åren mestadels haft ett positivt flyttnetto vilket innebär att det är fler personer 
som flyttar till Åtvidabergs kommun än som flyttar från kommunen. Undantagen de senaste åren är 2018 
och 2020 då flera flyttade från kommunen än de som flyttade till kommunen. De som flyttat till kommunen är 
framför allt i åldern 25-44 år vilket kan vara familjebildande ålder. Läget i omvärlden är osäkert vilket gör att det 
är mycket svårt att beräkna hur flyktingströmmar till Sverige kommer se ut och därmed även andelen flyktingar 
som kommer att komma till Åtvidabergs kommun.

Inflyttning till Åtvidabergs kommun

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Från kommuner 
inom länet

331 309 350 324 375 304 288 382 330 373

Från övriga län 178 192 215 217 183 206 176 164 171 154

Från utlandet 45 55 95 130 151 131 51 58 27 46

Totalt antal inflyttade 554 556 661 671 709 641 515 604 528 573

Utflyttning från Åtvidabergs kommun

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Till kommuner inom 
länet

355 324 311 323 380 362 385 358 357 336

Till övriga län 208 169 256 243 223 219 205 205 179 184

Till utlandet 23 16 30 32 30 30 26 27 22 12

Totalt antal utflyttade 586 509 597 598 633 611 615 590 558 532

Flyttnetto -32 47 64 73 76 30 -100 14 -30 41

 
Källa: Trendbaserad befolkningsprognos 2022-2031

Unga i åldern 20-25 år är de åldersgrupper som är mest benägna att flytta från kommunen och 21- åringarna 
är den ålder där flest är benägna att flytta från kommunen, cirka 29 procent av alla 21-åringar flyttar från 
kommunen. Sannolikt till exempel för att studera på annan ort. Det är fler unga kvinnor än män som flyttar.
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Flyttning efter ålder (2020)

Källa: LA-Linköping statistikdatabas

Arbetstillfällen och pendling
Näringslivet i Åtvidabergs kommun har historiskt sett präglats av Facitkoncernens utveckling. Företaget var 
under lång tid den största arbetsgivaren i kommunen. Idag är näringslivet i kommunen mera varierat och 
företagen består till största delen av små och medelstora företag. Åtvidabergs kommun är numera den största 
arbetsgivaren sett till antalet medarbetare. Av kommunens invånare pendlar 2 844 personer till arbete inom 
kommunen. Ungefär 800 personer som är bosatta i andra kommuner pendlar in till arbete hos en arbetsgivare i 
Åtvidabergs kommun.

Åtvidabergs kommun ligger i södra delen av Östergötland och kommunens placering gör det möjligt 
att arbetspendla till flera orter i närliggande kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners 
Kommungruppsindelning (2017) är Åtvidabergs kommun en pendlingskommun nära större stad, i det här fallet 
Linköping. Av kommunens invånare pendlar 2 688 personer till arbete i annan kommun i länet. Linköping är den 
vanligaste kommunen att arbetspendla till utanför kommunen.

Arbetspendling till och från kommunen

IN 797 UT 2 688

Källa: LA-Linköping statistikdatabas
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Med en stor andel av den förvärvsarbetande befolkningen som pendlar till arbetet blir transportinfrastruktur och 
kollektivtrafik betydelsefulla frågor. Riksväg 35 som löper igenom kommunen är en viktig transportled både för 
bil- och busspendling liksom tågtrafiken på Tjustbanan som kopplar samman Åtvidaberg med Linköping och 
Västervik.

Om Åtvidabergs kommun ska fortsätta att växa och profilera sig som en attraktiv kommun att bosätta 
sig i är det viktigt att pendlingsmöjligheterna är goda och att restiden till och från arbetet är så kort som 
möjligt. Kommunen är och ska vara aktiv i regionala frågor som rör vägar, järnväg och kollektivtrafik. 
En nära och aktiv dialog med Östgötatrafiken och angränsande kommuner gällande utveckling av 
buss- och tågtrafik är viktig liksom dialog med Trafikverket gällande väg- och järnvägsnätets utveckling.

Foto: David Einar, Östgötatrafiken
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SÅ BOR VI I ÅTVIDABERGS 
KOMMUN
I hela Åtvidabergs kommun bor nästan 11 500 invånare. Åtvidaberg är centralort och här bor cirka 7 000 per-
soner vilket motsvarar cirka 61 procent av kommunens totala befolkning. De största tätorterna utanför Åtvida-
berg-Berg med sammanhållen bebyggelse är Grebo, Björsäter och Falerum. En stor del av kommunens yta 
utgörs av naturskön landsbygd med eklandskap i många områden. Cirka 2 500 kommuninvånare är bosatta på 
landsbygden utanför tätort vilket motsvarar drygt en femtedel av befolkningen.

Ort Antal Procent

Åtvidaberg 6 935 61%

Grebo 1 071 9%

Björsäter 391 3%

Falerum 232 2%

Berg 302 3%

Landsbygd 2 496 22%

Tabell: Befolkning fördelat på tätorter och landsbygd (2020-12-31)

Hushållsstruktur och boendeform
I likhet med stora delar av övriga landet har Åtvidabergs kommun en hög andel invånare som är ensamstående. 
24 procent av kommuninvånarna är ensamstående med eller utan barn, många av dem är äldre. Det är också 
relativt vanligt att ensamstående med barn bor i eget hus, cirka hälften.

Majoriteten av de sammanboende utan barn 83 procent bor i äganderätt dvs småhus. Det är också relativt 
vanligt att ensamstående med barn bor i eget hus, drygt hälften bor i äganderätt.

34%

36%

19%

5%

2%4%
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En anledning till att de äldre väljer att bo kvar i sina hus kan vara att bostadspriserna över tid varit låga i 
Åtvidaberg. Även när hushåll splittras kan de låga bostadspriserna ha möjliggjort för en part att ha råd att 
bo kvar i villan. De som har bott länge i sitt hus och betalat av sina lån har låga boendekostnader. Bristen på 
passande lediga lägenheter att flytta till i kombination med högre prisnivåer för nyproducerade lägenheter kan 
bidra till att exempelvis äldre väljer att bo kvar längre i sina hus. Om en stor andel av småhusen disponeras av 
äldre som bor kvar länge kan det bidra till en lägre rörlighet på bostadsmarknaden, färre hus blir tillgängliga för 
barnfamiljer och det riskerar att bromsa flyttkedjor som kan frigöra bostäder.

Totalt antal bostäder 6 191

Småhus 3 593

Flerbostadshus 2 369

Specialbostad och övriga hus 229

Småhus = Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 
Flerbostadshus = Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive så kallade loftgångshus. 
* Specialbostad = Bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder samt övriga specialbostäder 
exempelvis elevhem för gymnasieskola) **Övriga hus = Byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål,  
till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion).

Källa: SCB

Bostadsbestånd
I Åtvidabergs kommun finns nästan 6 200 bostäder. Av bostädernas upplåtelseform så är 38 procent  
hyresrätter, 7 procent bostadsrätter och 55 procent är äganderätter. Äganderätterna är framför allt småhus vilket 
innebär att boende i villa är vanligt i kommunen. När begreppet villa används i texten likställs det med småhus. 

Den största delen av lägenhetsbeståndet finns i Åtvidabergs tätort men det finns även ett mindre antal 
lägenheter i de övriga orterna, framför allt i Grebo, Björsäter och Falerum. 

I flerbostadshusen finns det flest lägenheter med 2-rum och kök och endast ett mindre antal stora lägenheter 
bestående av 4-rum och kök och större. Det begränsade antalet stora lägenheter kan bli ett problem när 
familjekonstellationer ändras och när fler barnfamiljer behöver och efterfrågar lägenheter.

83%

12%

5%
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Åtvidabergs kommun sålde år 2008 fastigheterna i det allmännyttiga bostadsbolaget. Det innebär att det enbart 
finns privata hyresvärdar på bostadsmarknaden i Åtvidabergs kommun. Hyresvärdarna består av några större 
bostadsföretag men det finns också många mindre hyresvärdar som äger ett eller några få flerbostadshus. Det 
finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen utan varje hyresvärd förmedlar sina lediga lägenheter 
och det är vanligt att det sker genom att den bostadssökande lämnar in en intresseanmälan och därefter gör 
företaget ett urval. På Åtvidabergs kommuns webbplats finns en lista över hyresvärdar i kommunen. Det är 
frivilligt för hyresvärdarna att vara med på listan vilket innebär att inte riktigt alla hyresvärdar i kommunen finns 
med.

På landsbygden i kommunen utgör småhus majoriteten av bostadsbebyggelsen. Disponeringen av de 
befintliga bostäderna på landsbygden kan förändras över tid. Det finns en tendens att permanentbostäder på 
landsbygden som kommer ut till försäljning köps för att istället användas som fritidsboende. Det kan på sikt 
bidra till en minskning av antalet bofasta på landsbygden. Det förekommer också att fritidsbostäder används 
som permanentbostäder vilket då istället kan bidra till en befolkningsökning.

Attraktiva lägen för bostadsbebyggelse är ofta platser nära vatten och i Åtvidabergs kommun finns cirka 
250 större eller mindre sjöar. I översiktsplanen kan en kommun peka ut områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen, LIS-områden. Syftet med LIS-områden är att stimulera utvecklingen på landsbygden 
på lång sikt. Vid ansökan om dispens från strandskydd eller upphävande av strandskydd i detaljplaner ska 
översiktsplanens LIS-områden vägas in i prövningen. I Åtvidabergs kommuns översiktsplan finns ett antal LIS-
områden fördelade över kommunen för att främja bostadsbyggnation på landsbygden. I LIS-området i Kvarnvik i 
Hannäs socken har det under 2021 färdigställts 14 nya bostäder i sjönära läge och nära den lokala lanthandeln. 
Det är ett bra exempel på möjligheterna som finns med utpekande av LIS-områden i översiktsplaneringen och 
lokalt engagemang som möjliggjort utvecklingen av ett nytt bostadsområde på landsbygden. 

Foto: Anton Jonsson
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Gruppbostäder
Kommuner har ett särskilt ansvar att ordna bostad åt personer med funktionsnedsättning som omfattas av 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (1993:387). De boendeformer som enligt LSS (§ 9 
punkt 9) finns i Åtvidabergs kommun är gruppbostad och servicebostad. Det finns fem gruppbostäder i olika 
bostadsområden inne i Åtvidabergs tätort med totalt 30 lägenheter. Boendeformen servicebostad förekommer 
i kommunen och är en lägenhet i ordinarie bostadsbestånd men med tillgång till personal i en baslägenhet i 
närheten. 

Under 2022-2023 planeras en ny gruppbostad med sex lägenheter att byggas i området Kamrer Nilssons park 
i Åtvidaberg. Den yngre generationen önskar i allt större utsträckning att leva och bo som andra, vilket är syftet 
med LSS. En ökning av boendeformen servicebostad har skett över åren och behovet kan komma att öka 
ytterligare.

Trygghetsboende
Det finns bara ett trygghetsboende för äldre i kommunen. Trygghetsboendet har 11 lägenheter och är beläget 
i centrala Åtvidaberg. Boendet är till för hyresgäster som är över 70 år och har gemensamhetsutrymmen för 
måltider, fika och sociala aktiviteter samt tillgång till extra service från hemtjänstpersonal. Fastigheten ägs av ett 
privat fastighetsföretag och det krävs ingen biståndsprövning för att söka bostad i trygghetsboendet. 

Trygghetsbostäder med god fysisk tillgänglighetsnivå och där det finns visst stöd från personal möjliggör för 
äldre att bo kvar i hemmet längre innan behov uppstår av bostad i särskilt boende.

Särskilt boende
I Åtvidabergs kommun finns 135 lägenheter i särskilt boende för äldre som behöver särskilt stöd enligt 
Socialtjänstlagen och tio korttidsplatser. Det särskilda boendet ligger i Åtvidabergs tätort och är en kooperativ 
hyresrättsförening. 

Åtvidabergs kommun bygger om kommunens särskilda boende i olika etapper. När den sista etappen är klar 
är målsättningen att det ska finnas 150 lägenheter inklusive cirka 10 korttidsplatser, vilket beräknas täcka 
kommande behov.
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Ombyggnadsbehov
De flesta flerbostadshus i kommunen är byggda innan 1970 talet. Sannolikt finns det behov av upprustning. 
Fastighetsägarna genomför löpande upprustningar av bostadsbeståndet. Med en stor andel äldre 
flerbostadshus innebär det dock att många av bostäderna oavsett skick har lägre tillgänglighetsnivå än 
nybyggda flerbostadshus eftersom kraven på fysisk tillgänglighet var lägre förr. Av det totala lägenhetsbeståndet 
har enbart cirka 350 lägenheter tillgång till hiss. Det är dock en ökning med cirka 25 lägenheter de senaste åren. 
Drygt en tredjedel av lägenheterna med tillgång till hiss är bostadsrätter.

Bostadsanpassningar
En växande grupp som är i behov av lägenheter är äldre, men för att möjliggöra ett långsiktigt boende 
behöver lägenheten exempelvis vara lättillgänglig i markplan eller ha tillgång till hiss. Enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag m. m. (1992:1574), har kommunen skyldighet att bekosta åtgärder för anpassning 
av bostäder för att möjliggöra att personer med funktionshinder kan bo i eget boende. Antal ansökningar 
om bostadsanpassningsbidrag har de senaste åren uppgått till cirka 50 ansökningar per år. Med en 
åldrande befolkning och ett bostadsbestånd som har lägre tillgänglighetsnivå finns en risk för att antalet 
bostadsanpassningar på sikt kommer att öka och därmed också kommunens kostnader för anpassningarna. 
Det skulle också kunna finnas en risk att effekten av bostadsanpassningsinsatser blir att flytten från småhus till 
lägenhet fördröjs. Behovet av och efterfrågan på bostäder med god fysisk tillgänglighet kommer att vara stort 
framöver.
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BOSTADSMARKNADEN
Flera olika faktorer påverkar behov av och efterfrågan på bostäder. Befolkningstillväxt, nya hushåll som tillkom-
mer på bostadsmarknaden exempelvis genom inflyttning, familjebildning och invandring är exempel på faktorer 
som påverkar behovet. Även befolkningens åldersstruktur och hushåll som splittras exempelvis vid separationer 
eller då unga flyttar hemifrån får betydelse för befolkningens behov av bostäder. Ekonomiska faktorer så som 
exempelvis räntenivåer och konjunkturläge liksom sysselsättning påverkar hushållens ekonomiska förutsättning-
ar att efterfråga olika bostäder.

Efterfrågan
Det råder stor efterfrågan på bostäder i många delar av kommunen, framför allt i de större orterna med 
närhet till Linköping men även på landsbygden. De större hyresvärdarna har en hög uthyrningsgrad i sina 
lägenhetsbestånd. Enligt de största hyresvärdarna efterfrågas alla lägenhetsstorlekar men extra stor är 
efterfrågan på lägenheter med 3-rum och kök. Äldre som flyttar från småhus efterfrågar vanligtvis 3 rum och 
kök. 

Det har skett ett successivt nytillskott av hyresrätter på senare år, både genom nybyggnation och genom att nya 
lägenheter inrättats i lokaler i befintliga fastigheter. Ytor som använts för annan verksamhet byggs även om till 
hyresrätter.

Bostadsmarknaden för bostadsrätter är begränsad i kommunen på grund av att utbudet av  bostadsrätter är 
lågt. Det finns drygt 400 bostadsrätter i kommunen. De flesta bostadsrätter finns i flerbostadshus och enbart ett 
fåtal i småhus. Idag finns en efterfrågan på bostadsrätter. 

Det råder även efterfrågan på lägenheter utanför Åtvidabergs tätort, bland annat i Grebo. Det har framförts 
att när hushåll splittras till följd av separation eller skilsmässa och behovet av två mindre bostäder uppstår 
är det svårt att hitta lediga lägenheter i Grebo och då väljer man vanligtvis att flytta till Linköping istället för till 
Åtvidabergs tätort. Även äldre som vill flytta ifrån sin villa är intresserade av att bo kvar i Grebo men i en mindre 
bostad. Det är viktigt att det finns möjlighet att bo kvar i exempelvis Grebo när bostadsbehovet ändras för att 
kommunen inte ska riskera att tappa invånare. 

Det finns efterfrågan på villor i hela Åtvidabergs kommun men efterfrågan är hög i framför Åtvidabergs tätort 
och i kommunens norra delar enligt mäklarna. Antalet bostäder som kommer ut till försäljning motsvarar inte 
efterfrågan.

Det finns även stor efterfrågan på lediga tomter för småhus i framförallt Grebo och Åtvidaberg. Utbudet av 
försäljningsklara tomter för villor är mycket begränsat. Det finns enbart ett fåtal lediga kommunala tomter till 
försäljning, de är belägna i Falerum och Forsaström. I Grebo och Åtvidaberg pågår arbete för att ta fram tomter 
för bostadsbebyggelse genom förtätning inom tätorterna och även framtagande av nya detaljplaner för nya 
bostadsområden ibland annat Grebo Norrby där den första detaljplanen som är under framtagande kan skapa 
möjlighet för cirka 80 nya tomter.

Rörligheten på bostadsmarknaden i kommunen är generellt låg både när det gäller småhus och  lägenheter 
enligt fastighetsmäklare och hyresvärdar. Bristen på lägenheter och brist på en variation av attraktiva 
boendemöjligheter påverkar troligtvis rörligheten på bostadsmarknaden och utbudet av villor som kommer ut till 
försäljning. Den nyproduktion av flerbostadshus som skett de senast åren av både hyresrätter och bostadsrätter, 
är nu inflyttade. Nybyggnationer av hyresrätter har skett med hjälp av det statliga investeringsstödet 
för hyresrätter. Stödmöjligheten är nu borttagen vilket skulle kunna påverka intresset för byggnation av 
flerbostadshus i mindre kommuner som Åtvidaberg.
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Renderingar av Grebo Norrby
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Grupper med svag ställning på bostads- 
marknaden
Det finns grupper som har särskilt svårt att få en bostad på den reguljära bostadsmarknaden och de grupperna 
får det ännu svårare att få en bostad om det råder bostadsbrist i kommunen. Grupper som har svårt att få 
tillgång till bostad är exempelvis unga vuxna, nyanlända, äldre eller personer som har någon form av problematik 
(Bostadsmarknadsenkäten 2022). De flesta av grupperna är resurssvaga hushåll.

Nyanlända
De nyanlända som anvisas till Åtvidabergs kommun inom etableringsuppdraget ska erbjudas en bostad enligt 
Bosättningslagen Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det finns i 
kommunen en gemensam samordnare för bostäder för de som kommunen har särskilt ansvar för att skaffa 
bostad till. Kommunens behov av lägenheter för nyanlända har över tid minskat sedan åren 2015-2016 eftersom 
det inte kommer lika många nyanlända till kommunen som under den perioden. Under de senaste åren har 
15-20 personer kommit, antingen ensamstående eller i familjekonstellation. Nyanlända har hittills i de flesta fall 
kunnat erbjudas en bostad i ordinarie bostadsbestånd men det är svårt att få ett förstahandskontrakt eftersom 
fastighetsägarna i de flesta fall vill att kommunen tecknar hyreskontraktet och sedan hyr ut i andra hand till den 
nyanlända.

Våren 2022 har kommunen med anledning av samhällsutvecklingen i Ukraina hittills öppnat 4 boenden med 100 
platser för flyktingar som omfattas av EUs massflyktsdirektiv. Hur samhällssituationen och behovet av bostäder 
kommer påverkas på längre sikt i Åtvidaberg och nationellt är osäkert. Till följd av utvecklingen i omvärlden 
behövs en beredskap för olika former av tillfälliga bostäder. Nuvarande och kommande flyktingmottagning 
kommer sannolikt öka behovet av bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden men omfattningen beror på 
utvecklingen i omvärlden.

Ensamkommande barn:
Med ensamkommande barn avses personer under 18 år som sökt asyl i Sverige utan någon förälder eller annan 
företrädare. I Åtvidabergs kommun erbjuds ensamkommande barn boende i form av familjehem, Hem för vård 
och boende HVB, alternativt stödboende utifrån ålder och behov. Placeringen kan, om den unga önskar, fortgå 
tills hen fyller 20 år och blir utskriven från Migrationsverket. Hen hänvisas då till den ordinarie bostadsmarknaden 
om inte andra behov föreligger.

Unga vuxna 
Unga vuxna söker ofta efter mindre, billigare hyreslägenheter. När det råder brist på bostäder får ungdomarna 
svårare att få sin första egna bostad. En konsekvens av bostadsbristen kan bli att det begränsar unga vuxnas 
möjligheter att flytta ut från föräldrahemmet eller att unga väljer att söka bostad utanför kommunen. De flesta 
familjer med barn bor i villa och om unga vuxna bor kvar hemma längre kan det även få effekten att föräldrarna 
bor kvar i villan längre upp i åldrarna än de kanske skulle valt att göra om barnen kunnat flytta hemifrån tidigare. 
Detta skulle kunna bidra till att försena flytt från villor.

Äldre 
Med en åldrande befolkning blir bostäder för  äldre en viktig fråga. Ambitionen i Åtvidabergs kommun är att 
möjliggöra för äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det sker med hjälp av exempelvis hemtjänst, 
hemsjukvård eller bostadsanpassningar. En annan möjlighet är att välja en bostad i ett trygghetsboende där 
tillgång till extra service och gemensamhetslokaler finns. Bristen på bostäder kan göra att äldre som behöver 
flytta från sitt hus till lägenheter inte kan flytta ifrån sitt nuvarande boende.
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Äldres behov av bostäder:
Under hösten 2021 genomfördes en enkät om bostäder för äldre. Enkäten riktade sig till samtliga invånare 65 
år och äldre. Totalt besvarade drygt 1 400 personer enkäten vilket motsvara en svarsfrekvens på 47 procent. 
Resultatet visar att 40 procent av de svarande tror att de kommer att behöva flytta inom de närmaste 10 åren.

Främsta anledningen till flytten anges att det är svårt att sköta hus och trädgård, ändrade livsförhållanden t ex till 
följd av separation eller dödsfall men även ålder och sjukdom är andra skäl som angetts.

De flesta som behöver flytta är under 80 år, drygt 60 procent är mellan 65-75 år. De flesta hushåll som behöver 
flytta, 74 procent, består av två personer. 

Majoriteten av de som svarat att de behöver flytta, drygt 570 personer, vill bo i Åtvidaberg. Nästan 3 fjärdedelar, 
74 procent, vill bo i centrum men en fjärdedel vill bo i andra områden. Den upplåtelseform som de flesta vill 
flytta till är hyresrätt 41 procent följt av trygghetsboende 34 procent. Trygghetsboende är en form av hyresrätt 
men med tillgång till extra stöd och gemensamhetsytor. Av de som skulle kunna tänka sig att flytta till ett 
trygghetsboende är över hälften av dem mest intresserade av det vilket motsvarar straxt över 200 personer.
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En bostad i markplan önskar mer än hälften av de som behöver flytta. 36 procent önskar en marklägenhet i 
flerbostadshus och 14 procent efterfrågar radhus, kedjehus eller parhus i markplan.

Nästan hälften, 48 procent, vill flytta till en bostad med 3 rum och kök och 41 procent önskar en bostad med 
2 rum och kök. Det viktigaste är att bostaden har centralt läge, nära affärer och annan service, därefter rankas 
balkong och hiss som viktigt för den framtida bostaden. Egen tvättmaskin och egen trädgård eller uteplats är 
också attraktivt. 

.

Trygghetsbostäder

Ett trygghetsboende i Åtvidabergs kommun  är vanliga hyreslägenheter, men de är anpassade till äldres 
fysiska och sociala behov.  De som bor här är alla över 70 år, men det är inget vårdboende utan ett 
boende där trygghetslarm ingår och tillgång till trygghetsvärd några timmar per dag under vardagar. 
Boendet erbjuder tillgång till gemensamhetsutrymmen för sociala aktiviteter och måltidssamvaro.
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Ett högre antal tillgänglighetsanpassade bostäder eller nyproducerade bostäder med dagens krav på 
tillgänglighetsnivå skulle möjliggöra för fler äldre att bo kvar i sina hem längre vilket kan innebära senare 
inflyttning till särskilt boende eller lägre kostnader för bostadsanpassning av befintliga bostäder. Många 
servicefunktioner i kommunen är lokaliserade till Åtvidabergs tätort men det finns även äldre som önskar bo kvar 
i sin hemort men i en mer lättskött bostad och det är en fråga som kommunen behöver förhålla sig till framöver.

Enkäten om bostäder för äldre visade sammantaget på att många äldre behöver flytta och att intresset för 
trygghetsbostäder är stort. Trygghetsbostäder är en lämplig boendeform för äldre som inte har behov av den 
omsorgsnivå som erbjuds i särskilda boenden. Rätt utformade trygghetsbostäder kan ge möjlighet att söka 
statligt stöd för byggnation. Trygghetsbostäder anses också vara kostnadseffektiva för kommuner eftersom 
resurserna samlas på ett ställe och hemtjänstens restider minskar. Trygghetsbostäder kan också minska 
kommunens kostnader för bostadsanpassning och förlänger möjligheten att bo kvar i bostaden innan behov av 
särskilt boende uppstår. Fördelen för de äldre är förutom utökad service även möjlighet till ett bättre socialt liv i 
samvaro med andra boende.
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Trångboddhet
Utrymmesstandarden ser olika ut i olika bostadsområden och för skilda hushållstyper. Trångboddhet kan vara 
självvald men är ofta förknippad med svag ekonomi. I Boverkets rapport ”Mått på bostadsbristen” (Boverket 
2020) beräknas 6,5 procent av personer födda utomlands vara trångbodda i Sverige. Utrikes födda och i 
synnerhet personer födda utanför Europa är trångbodda i betydligt högre utsträckning än inrikes födda. 

Hushåll med låg betalningsförmåga kan ha stora svårigheter att skaffa sig en bostad, även om den inkomst 
man har i och för sig är tillräcklig för att klara boendekostnaden. Hyresvärdar ställer ofta krav på att en 
bostadssökande ska ha en fast inkomst och sakna betalningsanmärkningar för att komma ifråga för ett 
första hands hyreskontrakt. Hyresvärdars krav kan utgöra ett hinder även för dem som har en tillräcklig, men 
oregelbunden inkomst. 

I Åtvidabergs kommun finns cirka 180 hushåll som är trångbodda varav drygt 100 är hushåll med barn. Antalet 
trångbodda hushåll har de senaste åren successivt minskat. I jämförelse med samtliga kommuner i länet har 
Åtvidabergs kommun bara hälften så högt antal trångbodda hushåll.

Källa: LA-Linköping statistikdatabas. 

Not. Uppgifterna avser trångboddhet enligt norm 3. Hushåll med mer än en boende per rum är trångbott, kök och ett rum (vardagsrum) 

oräknat. Sammanboende behöver ett färre rum än ensamstående. Modifikation: Ensamboende kan ej vara trångbodda.

En vanlig orsak till trångboddhet är ansträngd ekonomi. I bostadsförsörjningsplaneringen är det därför viktigt 
att försöka skapa möjlighet för eller bevara bostäder som är ekonomiskt överkomliga för hushåll med låga 
inkomster. Region Östergötlands sammanställning av årshyran i länets kommuner visar att Åtvidabergs kommun 
hade den näst lägsta årshyran bland kommunerna i länet. Lägre hyresnivåer än i de större städerna skapar 
sannolikt bättre förutsättningar att undvika trångboddhet i det befintliga bostadsbeståndet i kommunen.

Årshyra 2019
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Flyttkedja

Den som väljer att flytta från sin bostad till en ny bostad lämnar efter sig en bostad som i sin tur blir ledig 
för ett nytt hushåll. En nyproducerad lägenhet ger med andra ord kedjeeffekter som fortplantar sig i det 
befintliga bostadsbeståndet. 
Källa: Boverket

Personer i hemlöshet
Det är kommunens ansvar att hemlösa personer får det stöd och den hjälp de behöver. Den strukturellt beting-
ade hemlösheten, som orsakas av brist på ekonomiska förutsättningar och nätverk för att ta sig in på ordinarie 
bostadsmarknad, ökar i landet. Många hemlösa har en social problematik och är i behov av olika former av stöd 
vilket socialtjänsten då erbjuder. Det är dock upp till den enskilde huruvida hen önskar ta emot det stöd som 
erbjuds.

I Socialstyrelsens kartläggning av antal hemlösa från 2017 som är den senast genomförda kartläggningen upp-
gick antal hemlösa i Åtvidabergs kommun till knappt 10 personer (8,6 per 10 000 invånare). Det finns i Social-
styrelsens statistik olika kategorier av hemlöshet; personer i akut hemlöshet, personer som saknar boende efter 
institutionsvistelse, personer som bor inom den sekundära bostadsmarknaden och personer som bor kortsiktigt 
hos familj, släkt eller andra privatpersoner. På grund av det begränsade antalet hemlösa redovisas inte resultatet 
för Åtvidabergs kommun per kategori. Personer i akut hemlöshet som vänder sig till kommunen får hjälp.

Det finns personer i behov av skyddat boende till följd av exempelvis våld i nära relationer. Åtvidabergs kommun 
har samarbeten med andra kommuner för att hitta säkra boendelösningar på kort och på lång sikt.

Bosociala hyreskontrakt 
Kommunen saknar ett allmännyttigt bostadsbolag med ett eget bostadsbestånd och när det råder brist på 
bostäder försvårar det kommunens arbete med att ordna bostad åt grupper som kommunen enligt bland annat 
Socialtjänstlagen (2001:453) har särskilt ansvar för.

Många hyresvärdar tillämpar som tidigare nämnts inte kösystem utan tar emot intresseanmälningar och då 
riskerar vissa grupper att få ännu svårare att etablera sig på bostadsmarknaden. För att möjliggöra för dessa 
grupper att få en bostad behöver kommunen i vissa fall teckna hyreskontraktet med fastighetsägaren och sedan 
hyra ut lägenheten i andra hand till kommuninvånaren, ett så kallat bosocialt hyreskontrakt. För närvarande har 
kommunen cirka 30 bosociala hyreskontrakt. Detta är en insats som syftar till att den enskilde ska kunna få ett 
eget hyreskontrakt (förstahandskontrakt) genom att ta emot det stöd som erbjuds för att förbättra den egna 
situationen. Om bristen på bostäder blir stor riskerar även antalet sociala hyreskontrakt att öka.

Dialogen och samarbetet med de privata aktörerna på bostadsmarknaden är mycket viktig för Åtvidabergs 
kommun eftersom kommunen inte har ett eget bostadsbestånd. De större hyresvärdarna tar ett stort ansvar för 
att lösa bostadssituationen även för de särskilda grupperna.

En funktion med en gemensam samordnare för bostäder för de grupper som kommunen har särskilt 
ansvar infördes för cirka ett år sedan. Funktionen organiseras av individ- och familjeomsorgen men arbetar 
förvaltningsövergripande till exempel även med bostäder för nyanlända. Samordnarfunktionen underlättar 
samverkan med de privata hyresvärdarna som förfogar över bostadsbeståndet i kommunen.

Ett ökat utbud av hyresrätter, bostadsrätter och fler attraktiva bostadstyper för äldre skulle kunna underlätta en 
flyttkedja som kan frigöra äldre och billigare lägenheter i befintligt bostadsbestånd och möjliggöra att fler som 
idag står utanför bostadsmarknaden kan få egen bostad. Det finns dock en risk att de billigare lägenheterna i 
befintligt hyreslägenhetsbestånd vid en situation av bostadsbrist, positivt flyttnetto och för låg nyproduktionstakt 
kan fyllas av mer resursstarka grupper. Det kan motverka de flyttkedjor som behövs för att frigöra lägenheter 
som kan bli tillgängliga för resurssvaga grupper. Kommunen behöver arbeta aktivt för att de billigare 
lägenheterna blir tillgängliga för dessa grupper.
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Nybyggnation
Antalet bygglov för nyproduktionen av bostäder i kommunen har de senaste fyra åren uppgått till i genomsnitt 
nästan 10 småhus med äganderätt per år. Det är något lägre nivå än när riktlinjer för bostadsförsörjning 
togs fram förra gången 2018. Minskningen beror sannolikt på att antalet lediga tomter för småhus varit mer 
begränsade än tidigare. 

Att bedöma det kommande behovet av nya bostäder är komplext och beroende av flera olika faktorer 
exempelvis inflyttning till kommunen, hur väl flyttkedjor mellan olika bostadsformer fungerar liksom prognos 
och vision för kommande befolkningstillväxt. Det finns dock en efterfrågan på nyproducerade bostäder och 
befolkningen ökar.

De senaste åren har det byggs flera nya flerbostadshus i Åtvidaberg. Det har också förekommit att lokaler i 
befintliga fastigheter byggts om till lägenheter. Totalt beräknas de tomter som idag är detaljplanerade kunna 
generera maximalt knappt 300 bostäder i flerbostadshus. Troligtvis kommer fler tomter för flerbostadshus 
behöva tas fram för att möta kommande behov av lägenheter. I några av kommunens mindre orter, exempelvis i 
Grebo, efterfrågas en större variation av boendemöjligheter än enbart villabebyggelse och möjligheterna bör ses 
över i kommande utbyggnadsprojekt.

Marknadsförutsättningar nyproduktion
Efterfrågan på bostäder i regionen är hög och byggbranschen i regionen har mycket att göra. De större 
byggföretagen väljer då ofta att fokusera på byggprojekt på attraktiva platser i större orter med säker långsiktig 
efterfrågan på bostäder. De aktörer som är intresserade av att bygga flerbostadshus i Åtvidabergs kommun är 
framför allt mellanstora byggföretag. De senaste åren har  intresset varit störst för byggnation av hyresrätter. 

Intresset är begränsat från de största hyresvärdarna i kommunen att utöka lägenhetsbeståndet av hyresrätter 
genom nybyggnation både av finansiella skäl men även till följd av en mer förvaltande affärsidé. I den mån 
de utökar sitt bostadsbestånd sker det i form av att ytor som inte används för bostadsändamål byggs om till 
bostäder.

Den höga efterfrågan på bostäder i regionen driver upp prisnivåerna för bostäder framför allt i de större 
städerna. Bristen på nyproducerade lägenheter i Åtvidabergs kommun har bidragit till att hyresnivåerna inte 
påverkats av marknadspriset för nyproducerade lägenheter vilket lett till att  fastighetsvärdena legat kvar på en 
lägre nivå. Eftersom det under många år inte byggdes nya flerbostadshus i kommunen kan det också finnas en 
viss risk för att kommuninvånarna är ovana vid dagens prisnivåer för nyproducerade lägenheter.

De senaste åren har dock efterfrågan på bostäder i kommunen stigit och prisutvecklingen på villor och 
bostadsrätter i kommunen har varit hög. Stigande efterfrågan och fastighetsvärden bedöms kunna skapa bättre 
marknadsförutsättningar för bostadsbyggnation.

Källa: Svensk mäklarstatistik (2022-03-08)
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I region Östergötlands Slutrapport Marknadsdjup bostäder (Juni Strategi, 2020) bedöms marknadsdjupet för 
bostäder i Åtvidabergs kommun vara nyproduktion av 27 bostäder per år, framförallt på grund av efterfrågan 
från de bosatta i kommun exempelvis äldre som är bosatta i småhus. Åtvidabergs kommuns närhet till framför 
allt Linköping med dess arbetsmarknad erbjuder goda förutsättningar för arbetspendling. I kombination med 
ökade bostadspriser i länets större städer bedömer kommunen att det skapar goda möjligheter för efterfrågan 
på nyproduktion av såväl flerbostadshus som småhus förutsatt att det finns ett tillräckligt stort utbud av  
attraktiva tomter för nybyggnation.
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PLANERINGSBEREDSKAP OCH 
MARKINNEHAV
Boverket har listat de verktyg som kommunerna kan använda sig av för arbete med bostadsförsörjning. Flera 
av verktygen är långsiktiga och handlar om  planläggning och nyttjande av mark för bostadsbyggnation. Att äga 
mark kan vara ett betydelsefullt verktyg för kommuner som vill kunna bedriva en aktiv bostadspolitik.

Markförsörjning och markberedskap
För att främja och planera för bostadsbyggandet behöver kommunen äga mark som kan tilldelas 
marknadsaktörer. Kommunen kan då arbeta strategiskt med att utveckla de olika delarna av kommunen för 
att de ska växa utifrån sina förutsättningar. Åtvidabergs kommuns markinnehav som är lämplig för byggnation 
av bostäder är idag mycket begränsat. Kommunen äger uppskattningsvis cirka 1-2 hektar mark som är 
möjlig att förtäta i Åtvidaberg och ytterligare cirka 5 000-7 000 kvm i Grebo bortsett från marken i Grebo 
Norrby. I Björsäter äger kommunen endast marken vid Käringtrötteberget, i övrigt saknas kommunal mark 
för bostadsbyggnation. Ett hektar mark uppskattas räcka till cirka 10 tomter vilket exempelvis innebär att 
kommunen för närvarande äger mark för förtätning som bara räcker till cirka 10-20 tomter i Åtvidabergs tätort. 

Kommunen behöver utöka sitt markinnehav för att bättre styra bostadsutvecklingen i kommunen. En 
grundförutsättning för att som kommun få förvärva mark för bostadsändamål är att platsen är utpekad som 
möjligt område för bostäder i översiktsplanen. Översiktsplanen behöver därför få ett ännu större fokus på 
att peka ut framtida möjliga bostadsområden i attraktiva lägen. En långsiktig markstrategi bör arbetas in i 
översiktsplanens utpekande av framtida bostadsområden. 

Kommunen behöver i enlighet med den översiktliga planeringen arbeta strategiskt för att öka det kommunala 
markinnehavet för att långsiktigt främja bostadsbyggande i kommunen. Tomterna vid Basthagsvägens 
förlängning i Åtvidaberg sålde snabbt slut, nästan 300 personer har anmält sig till intresselistan för 
bostadsutvecklingsprojektet Grebo Norrby och i Björsäter var det länge sedan lediga tomter fanns till försäljning. 
I dessa orter behöver kommunen öka sitt markinnehav på lämpliga platser för att möta efterfrågan på tomter för 
bostadsbyggnation. 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få till stånd nybyggnation som speglar behovet av olika 
bostadsformer behöver kommunen, när det är möjligt, planera för den kommunalt ägda marken i nära 
samarbete med marknadsaktörer.

Plan- och planeringsberedskap
Flera större detaljplaner för bostäder har beslutats även om exempelvis detaljplanen i Grebo Norrby har 
överklagats och där pågår en domstolsprocess i enlighet med Plan- och bygglagen PBL. Detaljplaner för ett 
mindre antal bostäder är under framtagande men för att kraftsamla och nyttja planresurserna effektivt behöver 
kommunen fokusera på att ta fram detaljplaner som kan generera ett större antal småhus. Flera tomter för 
flerbostadshus har de senaste åren sålts och håller på att bebyggas och markanvisningsprocesser pågår. 

Aktuell planberedskap för byggklara tomter visar att det finns detaljplaner för bostadsbyggnation som rymmer 
knappt 300 bostäder i flerbostadshus. Marken i vissa av dessa detaljplaner används dock idag för annat 
ändamål i något fall till exempel som allmän parkeringsplats. Planberedskapen för småhus är mycket begränsad 
och rymmer idag cirka 15 bostäder sammanlagt i Åtvidaberg, Björsäter, Falerum och Forsaström.
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En stor del av marken i anslutning till våra tätorter och andra attraktiva områden för bostadsutveckling ägs av 
privata fastighetsägare. Några fastighetsägare har de senaste åren börjat utveckla mark för bostäder i större 
omfattning än enstaka bostäder vilket är mycket positivt. För att öka takten i bostadsutvecklingen behöver 
denna utveckling fortsätta och gärna öka i omfattning så att fler aktörer utvecklar mark för bostäder. Kommunen 
uppmuntrar därför privata fastighetsägare att, om det är lämpligt, utveckla sina fastigheter för att möjliggöra för 
ytterligare bostäder.

Utbyggnadstakt 
Utbyggnadstakten för småhus kommer vara högst i Grebo 2022-2026 till följd av pågående arbete med 
detaljplaner i Grebo Norrby. Utbyggnaden fortsätter 2027-2035 men i något lägre takt.

I Åtvidabergs tätort behövs markinköp och detaljplanering för att möjliggöra nya större småhusområden vilket 
bedöms kunna bebyggas tidigast 2027-2030. Mindre småhusområden och strötomter genom förtätning kan 
komma att bebyggas 2022-2026 i Åtvidaberg och Björsäter samt beroende på efterfrågan även i Falerum och 
Forsaström.

I Åtvidaberg pågår byggnation av flerbostadshus och nybyggnationen behöver fortsätta, framförallt för att 
möta behovet hos äldre där även efterfrågan på trygghetsbostäder är stor. Planreserven för flerbostadshus 
behöver utökas successivt. Delar av behovet av bostäder i flerbostadshus kan täckas genom att redan befintliga 
byggnader byggs om till bostäder. 

Ett antal projekt pågår redan för att tillskapa fler bostäder i kommunen och flera planer och projekt är på gång. 
Nästa kapitel ger en bild av pågående och kommande möjliga projekt för att bidra till att fler bostäder kan 
skapas i kommunen.
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NODER FÖR BEBYGGELSE  
OCH SERVICE
Ortsstruktur i Åtvidabergs kommun
Åtvidabergs kommun består förutom av centralorten Åtvidaberg av ett antal tätorter samt landsbygd. Cirka 78 
procent av befolkningen bor i någon av tätorterna och drygt 22 procent bor på landsbygden. Kommunen sam-
verkar med fyra utvecklingsgrupper på landsbygden i strategiska utvecklingsfrågor. De strategiska utvecklings-
grupperna finns i Grebo, Björsäter, Falerum och i Hannäs socken. Grupperna skapades för dialog i samband 
med framtagande av nuvarande översiktsplan. Dialogerna har fortsatt och det finns en struktur för regelbundna 
möten mellan grupperna och kommunens tjänstepersoner och politiska representanter. 

På de strategiska orterna finns service som är viktig för att orten och omlandet ska vara attraktiva som bo-
endemiljöer. Orterna utgör tillsammans med orten Åtvidaberg kommunens noder för bebyggelse och service. 
Kommunens ambition är att samtliga noder ska utvecklas och växa, utifrån sina förutsättningar. Övriga orter och 
landsbygd ska utvecklas utifrån lokala förutsättningar och efterfrågan.

På samtliga noder utanför centralorten är ambitionen att det ska finnas en kommunal servicepunkt i samverkan 
med en lokal aktör. På servicepunkten finns för närvarande kommunal information och service, inklusive informa-
tion i händelse av kris, digital utrustning och biblioteksombudstjänst. Servicepunkten ska användas som platt-
form för utveckling av kommunal service på noden.

Det ska finnas grundläggande kommersiell service på noden eller på närliggande nod. Även tillgången till olika 
ombudstjänster till exempel post-och paketombud fyller en viktig funktion för servicen på noderna. Noderna 
kan komplettera varandra med viss service som exempelvis drivmedelsstationer och i vissa fall tillgång till 
dagligvaror. Lanthandlarna i kommunen tillhandahåller dagligvaror och ombudstjänster samt utför hemsändning 
av dagligvaror till den som inte kan ta sig till butiken på grund av funktionsnedsättning. Närhet till grundläggande 
kommersiell service kan skjuta fram invånares behov av mer stödinsatser som till exempel hemtjänst. 

Enligt Region Östergötlands Regionala Serviceprograms indikator på tillgång till service; andelen av befolkningen 
med över 20 kilometer färdväg till dagligvaror, är tillgången till dagligvaror för närvarande på de flesta platser i 
kommunen tillfredställande med den struktur av servicefunktioner som finns idag. Det finns en sårbarhet om 
nuvarande servicefunktioner skulle försvinna. Lanthandlarna i Åtvidabergs kommun är utpekade som prioriterade 
butiker och geografiska områden i Region Östergötlands Regionala Serviceprogram. Lanthandlarna är den 
enda servicefunktionen av sitt slag på orten och kännetecknas därför av stor sårbarhet. Avstånd för boende och 
företag i området ökar i betydande omfattning om servicen i området upphör. I bilaga 1. Sårbarhetsanalys för 
grundläggande kommersiell service visas sårbara geografier i kommunen.

Nod

En nod eller knutpunkt är en ansamling av bebyggelse eller funktioner som på en översiktlig nivå har 
ett strategiskt läge för kommunen. Det kan exempelvis handla om bostäder, service eller resor. En nod 
kan vara strategiskt viktig i olika nivåer: regional, kommunal eller lokal. En nod har tydliga kopplingar 
till närliggande noder. Kopplingar mellan noder är ofta transportsystemen med pendlingsstråk eller 
besöksstråk men kan också vara grön infrastruktur.
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Noder för bebyggelse och service
Åtvidabergs kommun har tre nivåer av noder; central regional nod, regional nod och lokal nod.

Central regional nod (Åtvidaberg)
Noden är regionalt och mellanregionalt viktig ur ett strukturellt perspektiv och utgör kommunens bas för 
kommunikationer, näringsliv, offentlig service, kommersiell service och detaljhandel. Tillgången till grundläggande 
kommersiell service är god med flera aktörer per serviceslag. Övrig detaljhandel är sårbar och behöver bevaras 
för att ett grundutbud ska finnas tillgängligt inom kommunen. 

Det finns ett varierat bostadsbestånd med småhus och merparten av kommunens bestånd av flerbostadshus. 
Efterfrågan på bostäder på orten är stor och utbudet motsvarar inte efterfrågan. Noden är ett särskilt framtida 
utvecklingsområde för bostäder. Kommunens markinnehav för bostäder ska utökas och nya detaljplaner 
behöver tas fram.

Regional nod (Grebo och Björsäter)
Tätort på landsbygden belägen med direkt koppling till regionalt arbetsmarknadscentrum. Noden med 
sin service och bostäder fyller en viktig funktion för arbetsmarknadscentrumet och för sitt omland. 
Bostadsbeståndet utgörs till största delen av småhus. Det finns ett mycket begränsat utbud av flerbostadshus 
som kan behöva utökas för att möjliggöra kvarboende på orten och i kommunen. Det finns stor efterfrågan 
på bostäder på orten och utbudet motsvarar inte efterfrågan. Kommunen ser noden som ett särskilt 
utvecklingsområde för bostäder. Kommunens markinnehav för bostäder behöver utökas och nya detaljplaner för 
bostäder behöver tas fram. Viss kommersiell service finns på orten i form av dagligvarubutik och på någon nod 
finns drivmedelsstation och då kompletterar noderna varandra. Det finns en sårbarhet eftersom det bara finns 
en aktör per serviceslag på orten och det är långt till närmaste nod för service. Det är därför viktigt att behålla 
den servicen som finns. Offentlig service finns i form av kommunal servicepunkt, förskola och skola. 

Lokal nod  (Falerum och Hannäs socken)
Tätort eller samling av byar på landsbygden med gemensam utvecklingsgrupp. Noden med sina bostäder 
och service fyller en viktig funktion även för sitt omland. Bostadsbeståndet utgörs till största delen av småhus, 
utbudet av flerbostadshus är mycket begränsat. Det finns efterfrågan på främst befintliga bostäder men genom 
lokalt engagemang kan även nya bostäder produceras. Kommunen äger ingen mark för bostadsutveckling eller 
har ett begränsat markinnehav för bostäder i noden. Kommunens arbete med bostadsutveckling sker primärt 
genom samverkan med privata fastighetsägare som vill utveckla sina fastigheter för bostadsändamål. 

Det finns en närmre koppling mellan noderna och kusten. Noderna har en mer utpräglad handels- och 
besöksnäring och därför ser kommunen noden som ett särskilt intressant område för utveckling inom turism- 
och besöksnäring. Viss grundläggande kommersiell service finns bland annat i form av dagligvarubutik och 
drivmedelsstation eller närhet till kommersiell service på annan nod och då kompletterar noderna varandra. Det 
finns en sårbarhet eftersom det bara finns en aktör per serviceslag på orten och det är långt till närmaste nod för 
service. Det är därför viktigt att behålla den service som finns och sträva efter att komplettera befintlig service. 
Offentlig service eller motsvarande service i privat/kooperativ regi behöver finnas i form av förskola liksom en 
kommunal servicepunkt.

Grundläggande kommersiell service 

Regionalt Serviceprogram för Östergötland fokuserar på grundläggande kommersiell service som 
en struktur för tillgång till dagligvaror med tillhörande ombudstjänster, drivmedel och betaltjänster. 
Ombudstjänster kan till exempel vara post- och paketombud eller apoteksombud. På landsbygden är 
servicen ofta gles och om en servicefunktion försvinner kan invånarna få långt till motsvarande service 
på annan ort, det finns därmed en sårbarhet. Regionalt serviceprogram har som övergripande mål att 
skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god 
servicenivå inom rimliga avstånd.
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Kartbild för kommunen ortsstruktur för noder för bebyggelse och service. I noden Hannäs ingår Kvarnvik, 
Holmbo och Rumma.



4141

Åtvidaberg - Central regional nod

Åtvidabergs kommun är centralort i kommunen. I tätorten bor cirka 7 000 personer och 7 643 personer i hela 
församlingen. Här finns det bredaste utbudet av kommersiell service och samtliga ombudstjänster för paketut-
lämning. I Åtvidaberg finns även basen i den offentliga servicen med exempelvis

• Vårdcentral

• Apotek

• Gruppbostäder enligt LSS

• Särskilt boende för äldre

• Högstadium, gymnasium och vuxenstudier

• Bibliotek
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Framtida möjliga bostadsprojekt (delvis från översiktsplanen - områden som kan vara intressanta att 
utveckla inom de närmaste åren)
 

Område Projekt Plats

Kamrer Nilsson Park Tomt för flerbostadshus Åtvidaberg

Sandtaget Tomt för flerbostadshus Åtvidaberg

Kopparverket 7 Tomt för flerbostadshus Åtvidaberg, Järnvägsgatan

Adelswärdsgatans parkering Tomt för flerbostadshus Åtvidaberg

Fallavägens förlängning Tomt för flerbostadshus Åtvidaberg

Stallet Tomt för flerbostadshus Åtvidaberg

Punkthus Bysjöstrand Tomt för flerbostadshus Åtvidaberg

Söderleden Tomter för småhus* Åtvidaberg, vid cirkulationsplats

Björken 12 Tomter för småhus* Åtvidaberg

Pluto 1 Detaljplan under framtagande - 
flerbostadshus

Åtvidaberg, Göstas Park

Ganymeden 11 Detaljplan under framtagande - 
flerbostadshus

Åtvidaberg, Rödvita ladan

Del av Åtvidaberg 4:2 Detaljplan nyligen antagen - tomt 
för småhus*

Åtvidaberg, Järngatan

Åtvidaberg 3:7, 3:14 Detaljplan under framtagande - 
radhus

Åtvidaberg, Nygård och del av 3:2 
(Åtvidaberg)

Lindkullarna - Nygård Område för bostäder i 
Översiktsplanen

Åtvidaberg

”Humparna” Område för bostäder i 
Översiktsplanen

Åtvidaberg

 
   
* Med småhus avses såväl villor som radhus och kedjehus.
Se översiktsplanen för flera områden som är utmärkta som möjliga för bostäder.
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Grebo - Regional nod

Grebo är kommunens näst största tätort och belägen utmed väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping. Här bor 
cirka 1 070 invånare i tätorten och 1 516 personer i hela församlingen, mestadels i småhus som de äger själva

Exempel på befintlig kommersiell och offentlig service

• Dagligvarubutik med ombudstjänster och viss möjlighet till kontanthantering

• Hemsändning av dagligvaror

• Drivmedel

• Restaurang

• Kommunal servicepunkt

• Skola och förskola 

Utvecklingsutrymme serviceslag 
 - Ombud för Postnord 
 - Ombud för Apoteket- Dagligvarubutiken säljer idag vissa apoteksvaror men är ej fullt ut apoteksombud

Bebyggelsemöjligheter

Område Projekt Plats

Norrby 1:19 Detaljplan etapp 1 antagen, 
överklagad

Grebo Norrby

Norrby 1:19 Planuppdrag på detaljplan etapp 2 Grebo Norrby

Del av Mårsäng 1:8 Detaljplan under framtagande Grebo,  del Mårsängsfältet

Del av Mårsäng 1:8 Område för bostäder i 
Översiktsplanen

Utmed Mårsängsvägen

Se översiktsplanen för flera områden som är markerade som möjliga för bostäder.
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Björsäter - Regional nod

I tätorten Björsäter i nordöstra delen av kommunen bor nästan 400 invånare och 745 personer i hela församlingen. 
De flesta invånare bor i småhus som de äger själva.

Exempel på befintlig kommersiell och offentlig service

• Dagligvarubutik med ombudstjänster och viss möjlighet till kontanthantering

• Hemsändning av dagligvaror

• Kommunal servicepunkt

• Skola och förskola

• Café 

Utvecklingsutrymme serviceslag 
 - Ombud för Postnord 
 - Drivmedel

Exempel på bebyggelsemöjligheter inom de närmaste åren

Område Projekt Plats

Blidsätter 1:27 Tomter för småhus Björsäter, Käringtrötteberget

Blidsätter 1:1 Bostadsområde Översiktsplan Björsäter

* Med småhus avses såväl villor som radhus och kedjehus. 
Se översiktsplanen för flera områden som är markerade som möjliga för bostäder.
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Falerum - Lokal nod

Tätorten Falerum är belägen söder om Åtvidaberg utmed järnvägen Tjustbanan med eget hållplatsläge. Här bor 
cirka 230 invånare och 666 personer i hela församlingen, framför allt i småhus som de äger själva. Orten är ett 
besöksmål i Uknadalen och dess detaljhandel har besökare året om.

Exempel på befintlig kommersiell och offentlig service

• Flera butiker för detaljhandel

• Flera restauranger/café

• Hemsändning av dagligvaror via lanthandel i noden Hannäs socken

• Förskola 

Utvecklingsutrymme serviceslag: 
 - Dagligvaror 
 - Ombudstjänster 
 - Drivmedel 
 - Kommunal servicepunkt i samverkan med lokal aktör

Exempel på bebyggelsemöjligheter inom de närmaste åren

Område Projekt Plats

Morängatan Två tomter för småhus Falerum

Forsaströmsgatan En tomt för småhus Forsaström
 
Se översiktsplanen för områden som är markerade som möjliga för bostäder.

Forsaström
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Hannäs socken - Lokal nod

Hannäs socken är belägen mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik och består av flera större byar; Hannäs, Rum-
ma, Kvarnvik och Holmbo. Byarna har stark gemenskap för sin bygd och tillsammans utgör de en av kommu-
nens noder för service och bebyggelse. I hela socknen är cirka 460 personer bosatta, i framför allt egen ägda 
småhus. Området är rikt på sjöar och har närhet till kusten vilket gör att det finns många fritidshus med besöka-
re som tar del av den lokala servicen, framförallt under sommarhalvåret.

Exempel på befintlig kommersiell och offentlig service 

• Dagligvarubutik med ombudstjänster och viss möjlighet till kontanthantering

• Hemsändning av dagligvaror

• Kommunal servicepunkt

• Förskola

• Café 

Utvecklingsutrymme serviceslag: 
 - Ombudstjänst – Ombud för Postnord 
 - Mobilitetstjänster i frånvaro av linjebunden kollektivtrafik och som komplement till närtrafik

Exempel på bebyggelsemöjligheter

Område Projekt Plats

Kvarnvik strand Nybyggt bostadsområde parhus Kvarnvik - fristående småhus

Önn LIS-Område i översiktsplanen Kvarnvik

Fåfallasjön LIS-Område i översiktsplanen Holmbo

Se översiktsplanen för fler möjligheter till utveckling av bostäder i till exempel byn Hannäs.
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INSATSOMRÅDEN FÖR  
BOSTADSFÖRSÖRJNING
För att alla kommuninvånare ska kunna bo i bra bostäder idag och i framtiden har tre insatsområden 
identifierats. Inom varje insatsområde beskrivs vilka nyckelinsatser som behövs inom området. 
Ansvarsfördelningen av nyckelinsatserna sker i kommunstyrelsens årliga verksamhetsplan utifrån aktuell 
organisation och ansvar. Förvaltningarnas verksamhetsplaner och verksamheternas handlingsplaner ska 
ta upp de konkreta insatser som verksamheterna ska genomföra det kommande året för att arbeta med 
bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsplanen antas av kommunstyrelsen. Uppföljning av insatser för bostadsförsörjning sker 
årligen i samband med att verksamhetsplaner och handlingsplaner följs upp.
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Insatsområde 1: Attraktiva boendemiljöer
För att våra invånare ska vilja bo kvar i kommunen och nya invånare ska vilja flytta till kommunen är det viktigt att 
förutsättningarna att bo och leva är goda. Att arbeta för att skapa attraktiva boendemiljöer med goda möjligheter att ta 
sig till arbete eller förutsättningar att arbeta från hemmet är därför en viktig grundförutsättning för att kommunen ska 
kunna fortsätta växa. 

För att vara en attraktiv kommun att bo och leva i är det viktigt att det finns inbjudande allmänna platser som 
lockar olika grupper till möten och aktiviteter och erbjuder en meningsfull fritid. Kommunen behöver utveckla både 
större platser som till exempel torg, parker, idrottsanläggar och mindre platser som exempelvis grillplatser. Det 
här görs genom att både utveckla befintliga mötesplatser och anlägga nya upplevelserika och trygga  platser för 
olika målgrupper, i befintliga bebyggda områden och i nya områden. På noderna för bebyggelse och service på 
landsbygden där den kommunägda marken är begränsad ska kommunen samverka med lokala aktörer som vill 
utveckla mötesplatser på orten.

Åtvidabergs kommun är för många en boendekommun och goda och säkra möjligheter att ta sig till arbete och skola 
är viktiga förutsättningar för att kommunen ska vara attraktiv att bo i och för att våra invånare ska kunna verka på 
den regionala arbetsmarknaden. Bra pendlingsmöjligheter och tillgång till bostäder är också viktigt för att näringslivet 
i Åtvidabergs ska få tillgång till arbetskraft och kunna utveckla sin verksamhet. De större vägarna och järnvägen är 
statligt ägda och kommunen ska därför fortsätta att arbeta aktivt tillsammans med övriga aktörer för att utveckla 
våra viktiga pendlings-och transportleder, i synnerhet väg 35 och Tjustbanan. Kollektivtrafiken är viktig för en hållbar 
pendling. Kommunen ska även här arbeta aktivt tillsammans med Region Östergötland för att förbättra och utveckla 
möjligheterna till kollektivt resande.

Nya möjligheter till arbete hemifrån har troligtvis bidragit till det ökade intresset för att flytta till mindre orter utanför 
storstäderna och även ökat intresset för landsbygden. Fortsatt fiberutbyggnad i kommunen och särskilt på 
landsbygden är därför viktigt för hela kommunen ska vara attraktiv. Tillgång till tillräckligt bra uppkopplingsmöjligheter 
är också viktigt för att det ska vara attraktivt för våra invånare välja att bo kvar, framför allt på landsbygden.

I Åtvidabergs kommun finns ett varierat landskap med eklandskap, sjöar, berg, djupa skogar och vackra dalgångar 
som uppskattas av många. Även i våra tätorter är närheten till grönområden uppskattat och det kan vara en anledning 
till att man väljer att bosätta sig här. Närheten till grönområden och natur ska ses som en av våra styrkor och en 
tillgång för att skapa attraktiva livsmiljöer. Det finns i vissa orter även ett behov av förtätning och då ska en avvägning 
göras i planeringsarbetet mellan behovet av förtätning och tillgången till närbelägna grönstrukturer. 

Åtvidabergs kommun erbjuder unika livs- och boendekvaliteter. Våra tätorter och landsbygden erbjuder tillsammans 
en bredd av boendemöjligheter för olika behov och önskemål. Tillgång till service inom ett rimligt avstånd är viktigt 
för att det ska vara attraktivt att bo i hela kommunen. Det måste också finnas ett tillräckligt befolkningsunderlag för 
att skapa underlag för såväl kommunal som grundläggande kommersiell service. För att alla ska få del av service 
behöver servicen koncentreras till vissa orter eller sammanslutning av mindre orter. Ortsstrukturen med utpekande 
av noder för bebyggelse och service visar olika förutsättningar och möjligheter för utveckling. Kommunen ska 
fortsätta att verka för att servicen i kommunens strategiska orter, våra noder för bebyggelse och service, utvecklas 
utifrån lokala behov. Noderna skapar tillsammans en ortstruktur i kommunen som säkerställer att våra invånare i hela 
kommunen får tillgång till grundläggande kommersiell och kommunal service på rimligt avstånd och en variation av 
bostadsbebyggelse. Kommunens ambition är att skapa en plattform för kommunal serviceutveckling i samtliga fyra 
noder genom en kommunal servicepunkt. 

Det är privata aktörer som uppför de flesta bostäder i kommunen då kommunen saknar ett allmännyttigt 
bostadsbolag. För att skapa de bästa förutsättningar för att bostäder byggs och utvecklas ska kommunen sprida 
information om planer och möjliga bostadsutvecklingsprojekt till exploatörer och allmänheten.
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Nyckelinsatser:
• Fortsätta att arbeta för förbättrad transportinfrastruktur, kollektivtrafik och mobilitetslösningar för att 

underlätta för resande i hela kommunen

• Fortsatt fiberutbyggnad för att förbättra möjligheterna att använda hemmet som arbetsplats

• Utveckla attraktiva allmänna platser och mötesplatser för olika målgrupper

• Bibehåll och utveckla närhet mellan bostad och grönstrukturer som en attraktionskraft

• Verka för att vidareutveckla service- och bebyggelseförutsättningar på kommunens noder utifrån 
ortsstrukturen

• Sprid information om kommunens planer och bostadsutvecklingsprojekt
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Insatsområde 2: Förbättrad planberedskap 
och ökat markinnehav för bostäder
För att kommunen ska kunna växa och alla ska kunna bo i goda bostäder som möter behovet behöver antalet 
bostäder bli fler och bostadsbeståndet behöver kompletteras med bostäder för olika skeden i livet.

För att kunna agera långsiktigt, säkra bostadsförsörjningen och styra var det ska byggas och vad som ska 
byggas behöver kommunen bygga upp en god markreserv genom strategiska markinköp. Det årliga behovet 
av markinköp som behövs för att bygga upp en tillräcklig markreserv bedöms vara i genomsnitt cirka 10 hektar 
mark per år som kan generera upp emot 100 tomter. 

En förutsättning för inköp av mark för att utveckla bostäder är att marken finns utpekad i översiktsplanen 
som område för bostäder. Kommunens ska påbörja arbetet med att ta fram en planeringsstrategi för 
översiktsplaneringen som ska beslutas senast 24 månader efter val, vilket innebär senast sensommaren 2024. 
Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska tala om vad kommunen ska fokusera 
på i översiktsplaneringen och om det finns delar av översiktsplanen som behöver ändras. Redan nu syns behov 
av flera framtida områden för bostäder, främst i Grebo och Åtvidaberg.

För att öka takten i bostadsutvecklingen behöver flera mark- och fastighetsägare skapa möjligheter för bostäder. 
Kommunen uppmuntrar privata och kooperativa initiativ till bostadsutveckling. I samband med arbetet med 
översiktsplanen ska kontakt tas med fastighetsägare för att undersöka möjliga platser för bostadsutveckling.

En utmaning och utvecklingsmöjlighet för kommunen är den större befolkningsgruppen i familjebildande ålder 
som behöver bostad. Det är både nuvarande kommuninvånare men även invånare från andra kommuner som 
söker bostad eller tomt för bostadsbyggnation i kommunen. Det råder brist på byggklara tomter för småhus i 
kommunen. Detaljplaner för nya bostadsområden behöver tas fram för att bygga upp en planreserv även för 
tomter för småhus. Barns behov av trygga bostäder ska tas hänsyn till i planarbetet.

Många äldre vill också flytta från sina villor till ett mindre och mera lättskött boende. För att äldre ska ta steget 
och flytta behövs en variation av attraktiva boendemöjligheter, såväl lägenheter i flerbostadshus som bostäder i 
markplan i radhus och kedjehus vilket det råder brist på. 

Planeringsberedskapen i kommunen behöver förstärkas för att ha en stabil tillgång till detaljplanerad mark för 
både flerbostadshus och småhus som möter efterfrågan och kommunens målsättning om att växa. 

Nyckelinsatser:
• Arbeta för att vidareutveckla översiktsplanens inriktning på bostäder genom mer fokus på fler framtida  

bostadsområden
• Uppmuntra privata fastighetsägare att utveckla nya bostäder och bostadsområden

• Öka kommunens markinnehav genom inköp av i genomsnitt cirka 10 hektar attraktiv mark för bostäder  
per år

• Upprätthålla en planeringsberedskap för minst 250 bostäder med olika typer av boendemiljöer och 
boendeformer som möjliggör en ökad takt i befolkningstillväxten

• Fokusera på detaljplaner som möjliggör för ett större antal småhus samt detaljplaner för flerbostadshus

• Ta fram detaljplaner som möjliggör byggnation av mindre bostäder i markplan för äldre där det är lämpligt

• Skapa flexibla detaljplaner i syfte att stimulera till byggnation av flera trygghetsbostäder och gruppbostäder
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Insatsområde 3: Bostäder för alla
Det finns flera grupper i samhället som har svårt att efterfråga en god bostad. Det förekommer till exempel 
trångboddhet, hemlöshet, behov av skyddat boende eller andra behov som påverkar möjligheten att själv 
ordna en god bostad. Kommunen ska fortsätta att arbeta aktivt med de grupper som kommunen har särskilt 
ansvar för. Barn är särskilt utsatta och att arbeta med bostadsförsörjning för alla grupper är ett sätt att uppfylla 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter. Det behöver göras genom att bygga vidare på den samverkan  som pågår internt och tillsammans 
med privata aktörer på bostadsmarknaden för att hitta varaktiga boendelösningar. Samordnarfunktionen för 
bostäder för de grupper som kommunen har särskilt ansvar för är viktig i arbetet och funktionen underlättar 
samverkan med de privata hyresvärdarna som förfogar över bostadsbeståndet i kommunen.

Kommunens förvaltningarna arbetar tillsammans med bostadsförsörjning för att tillse behoven, till exempel 
representeras olika förvaltningar i styrgrupper för byggnation av särskilt boende och i detaljplaneprocessen förs 
dialog med exempelvis vård- och omsorgsförvaltningens om kommande behov.

Den demografiska utvecklingen i kommunen visar att antalet äldre ökar och gruppen 80 år och äldre ökar mest. 
Bostäder för äldre blir därför ett viktigt fokus för bostadsförsörjningen. Fler bostäder med god fysisk tillgänglighet 
kommer behövas eftersom kommunens befintliga bostadsbestånd är äldre och exempelvis ofta saknar hiss. 
Nybyggnation av flerbostadshus kommer därför behövas för att täcka det kommande bostadsbehovet. Även 
anpassade bostäder i trygghetsboende med närhet till extra service behöver tillkomma och det finns en hög 
efterfrågan på trygghetsbostäder visar enkätundersökningen om bostäder för äldre. 

Arbete med insatsområde 1 och 2 behövs  för att skapa möjlighet för fler bostäder, för att de som har 
ekonomiska förutsättningar och önskar bostad i nyproduktion ska ha möjlighet att flytta till nyproduktion. Äldre 
som önskar flytta från sina småhus ska kunna hitta attraktiva bostäder som motsvarar deras behov. Det kan 
skapa förutsättningar för att mera prisvärda befintliga bostäder blir tillgängliga för de som inte önskar eller har 
möjlighet att efterfråga nyproduktion exempelvis unga vuxna.
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Nyckelinsatser:
• Fortsatt arbete för att möjliggöra för flera trygghetsbostäder, minst 30 stycken i beståndet fram till 2025

• Skapa en tydligare bild av ungdomars och studenters behov av bostad, till exempel genom dialogforumet 
Ung i Åtvid och någon form av kvantitativ undersökning

• Verka för en varierad sammansättning av hustyper och upplåtelseformer för att skapa attraktiva och trygga 
boendemiljöer för alla invånare, särskilt barn och unga

• Fortsatt arbete för att tillskapa flera gruppbostäder för personer med funktionsvariation, uppskattas för 
närvarande till cirka 6 nya lägenheter i gruppbostad samt anskaffning av alternativa boendeformer, i form av 
exempelvis servicebostad, som tillgodoser behovet. 

• Utifrån rådande samhällssituation och behov anskaffa tillräckligt många bostäder för de grupper som 
kommunen har särskilt ansvar för bland annat nyanlända, ekonomiskt utsatta hushåll exempelvis genom 
samordnarfunktionen för bostadsanskaffning. 

• Strategiskt och operativt samarbeta och samverka med hyresvärdar och andra centrala aktörer 
för att i förebyggande syfte motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden för de 
grupper som kommunen har särskilt ansvar för exempelvis genom kommunens samordnarfunktion för 
bostadsanskaffning och utveckling av ett gemensamt dialogforum med hyresvärdar. 

• Utveckla ett vräkningsförebyggande arbetssätt tillsammans med olika aktörer, exempelvis kronofogden, som 
ska implementeras i ordinarie arbete.  

• Verka för att bosociala hyreskontrakt övergår till förstahandskontrakt för den boende eller annan permanent 
boendelösning. 

• Se över möjligheten till en boendeform som syftar till att vara ett mellanboende efter avslutad behandling 
och innan personen erbjuds bosocialt hyreskontrakt för att minska risken för att återfalla i sjukdom som 
leder till hemlöshet. 

• Förvaltningsövergripande samverkansinsatser för att lösa större behov av bostäder med anledning av 
extraordinära omständigheter, exempelvis flyktingmottagande vid krigsutbrott eller vid storskalig evakuering.
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