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SAMMANFATTNING
duktionen har bestått av småhus. Det har inte skett
någon nybyggnation av flerbostadshus de senaste
årtiondena. Ett mindre antal lägenheter har tillkommit genom att fastigheter byggts om till bostäder.
Den största delen av det befintliga bostadsbeståndet
är byggt innan 1970 talet, vilket bland annat innebär att det har en lägre fysisk tillgänglighetsnivå än
nyproducerade flerbostadshus. Många av flerbostadshusen saknar dessutom hiss. Med en åldrande
befolkning ökar behovet av bostäder med god fysisk
tillgänglighet.
Bristen på lägenheter bidrar till att rörligheten på
bostadsmarknaden är låg, vilket innebär att bostadsbeståndet i kommunen sett över total yta inte utnyttjas på ett tillräckligt effektivt sätt. Ett större utbud
av lägenheter kan bland annat skapa möjligheter för
exempelvis äldre att flytta från sina villor till mindre
bostäder och därmed lämna plats i villor till barnfamiljer.

Flygfoto över Åtvidaberg

En kommun ansvarar för planering av bostadsförsörjningen i kommunen och åtgärder för att bostäder
ska kunna byggas. Åtvidabergs kommun är en växande kommun som många väljer att bo i. Tillgången
till bra bostäder som är attraktiva är därför en viktig
strategisk fråga för kommunen liksom väl fungerande kommunikationer eftersom hälften av den
förvärsarbetande befolkningen pendlar till arbete i
en annan kommun. Det som framför allt påverkar
det kommande behovet av bostäder i Åtvidabergs
kommun är att befolkningen i kommunen, enligt
befolkningsprognosen, kommer fortsätta öka och
att de äldre blir allt fler.
Fram till omkring 2013 hade Åtvidabergs kommun
en bostadsmarknad i balans. I takt med att befolkningen ökat har även efterfrågan på bostäder ökat
och idag råder istället brist på bostäder på flera platser i kommunen. Det finns efterfrågan på de flesta
former av bostäder, särskilt lägenheter. Nybyggnationstakten för bostäder har varit 10-20 nya bostäder
per år under den senaste 10-årsperioden och nypro-

För att det ska finnas bra bostäder för alla kommuninvånare behövs en blandad bostadsbebyggelse som
tillgodoser olika gruppers efterfrågan och behov.
Det behöver finnas ett balanserat utbud av bostäder
med olika upplåtelseformer. För att alla kommuninvånare ska kunna bo i bra bostäder idag och i framtiden har fem mål för bostadsförsörjningen upprättats.
MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING
1. Befolkningstillväxt
2030 är vi 13 000 invånare som bor i Åtvidabergs kommun
2. Fler bostäder
Skapa möjlighet för 30-50 nya permanenta
bostäder per år
3. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden
Stimulera till ökad rörlighet på bostadsmarknaden för att bostadsbeståndet ska
användas på ett sätt som motsvarar aktuellt
behov och efterfrågan
4. Bostäder med god tillgänglighet
Verka för att öka andelen bostäder med god
fysisk tillgänglighetsnivå
5. Bostäder till alla
Planera och verka för att alla grupper ska ha
möjlighet att bo i bra bostäder
				
		
Läs mer om målen på sidan 24

3

BO BRA I ÅTVIDABERGS KOMMUN
Riktlinjer för bostadsförsörjning med utblick mot 2030

SAMMANFATTNING ....................................................................... 3
INLEDNING .........................................................................................
Syfte ....................................................................................................
Bakgrund .............................................................................................
Kommunernas verktyg .....................................................................

5
5					
5
6

ÅTVIDABERGS KOMMUN I REGIONEN OCH LANDET ...
Nationell utblick .................................................................................
Regional utblick ..................................................................................
Vision ....................................................................................................
Det hållbara boendet ........................................................................

7
7
7
7
8

DAGENS OCH FRAMTIDENS KOMMUNINVÅNARE ......... 9
Befolkningsutveckling ...................................................................... 9
Åldersfördelning ................................................................................. 9
Flyttmönster ........................................................................................10
Arbetstillfällen och pendling ...........................................................11
SÅ BOR VI I ÅTVIDABERGS KOMMUN ..................................12
Hushållsstruktur och boendeform .................................................12
Bostadsbestånd .................................................................................13

Gruppbostäder ...........................................................................14
Boenden för ensamkommande flyktingungdomar .....................14
Trygghetsboende .........................................................................14
Särskilt boende ..........................................................................15
Ombyggnadsbehov ..........................................................................15

BOSTADSMARKNADEN ...............................................................16
Efterfrågan ...........................................................................................16
Särskilda gruppers behov ...............................................................17
Nybyggnation ......................................................................................19
Marknadsförutsättningar för nyproduktion av bostäder .........19
PLANERINGSBEREDSKAP OCH MARKINNEHAV ............ 21
Markförsörjning och markberedskap............................................ 21
Plan- och planeringsberedskap ..................................................... 21
Planerade projekt för bostadsbebyggelse .................................. 22
Framtida möjliga planer för bostadbebyggelse ........................ 21
MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN ............................... 21
Befolkningstillväxt ............................................................................ 25
Fler bostäder ....................................................................................... 26
Ökad rörlighet på bostadsmarknaden ......................................... 27
Bostäder med god tillgänglighet .................................................... 28
Bostäder till alla ................................................................................. 29
REFERENSER ................................................................................... 30

4

INLEDNING
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.
En projektgrupp inom samhällsbyggnadsförvaltningen, med olika kompetensområden representerade, har arbetat med att ta fram riktlinjerna för
bostadsförsörjning. Till sin hjälp har de haft en
referensgrupp där de flesta övriga förvaltningar i
kommunen varit representerade. Privata aktörer har
också bidragit till arbetet i möten och workshops
som hållits med lokala företrädare för fastighetsägare, fastighetsmäklare, byggföretag och bank. Syftet
har varit att diskutera hur de lokala aktörerna på bostadsmarkanaden upplever efterfrågan på bostäder,
samla kunskap om det befintliga bostadsbeståndet
samt förutsättningar för nybyggnation i kommunen.
Flerbostadhus vid Söderleden, Åtvidaberg

Syfte
Tillgången till bostäder är en viktig fråga både för
enskilda invånare och för hela samhällets utveckling. Enligt lagen 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 riktlinjerna för bostadsförsörjning – ”Bo bra i Åtvidabergs kommun” är att
visa hur Åtvidabergs kommun långsiktigt kommer
arbeta för att dagens och framtidens kommuninvånare ska kunna bo i bra bostäder. Riktlinjerna visar
också i vilken riktning kommunen ska arbeta för att
förverkliga översiktsplanens möjligheter gällande
bostäder. I riktlinjerna 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.

Nyproduktion i Grebo
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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
kommunla bostadsbolag. Genom ägardirektiven kan
kommunerna 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 kommunerna 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
kostnaderna 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
översiktsplanen 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 bostadsområden.
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.
Åtvidabergs kommuns arbete med de olika verktygen för bostadsförsörjning beskrivs i de kommande
kapitlen.

Del av karta från föreslagen översiktsplan
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ÅTVIDABERGS KOMMUN I
REGIONEN OCH LANDET
en blandning av storstadskommuner och mindre
kommuner som länkas samman med ett regionalt
infrastrukturnät. Åtvidaberg ligger i södra delen av
regionen och har genom riksväg 35 och järnvägen
Tjustbanan nära förbindelse med övriga regionen.
I de flesta kommuner i Östergötland råder idag ett
underskott på bostäder och efterfrågan på bostäder
är stor på många platser i regionen. Byggnationen
av bostäder har ökat i regionen men trots det visar
Länsstyrelsens regionala bostadsmarknadsanalys
(2017) att ingen kommun tror att den brist på bostäder som råder idag kommer vara löst om tre år.

Nationell utblick
Bostadsfrågor är centrala frågor både nationellt och
regionalt och det finns önskan från olika aktörer att
bostadsbyggandet i landet ska öka. I regeringens
mål för boende och byggande ingår målsättningen
att minst 250 000 nya bostäder ska byggas fram till
år 2020. Målsättningen för bostadsmarknaden utgör
ett delmål och målsättningen är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot
behoven. Byggtakten har ökat de senaste åren, inom
byggbranschen råder på flera håll brist på arbetskraft
och byggpriserna har stigit.
Regional utblick
Åtvidabergs kommun är en del av regionen Östergötland som är en aktiv och dynamisk region med
REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM
Syftet med ett regionalt utvecklingsprogram är att, utifrån regionens egna förutsättningar, ta fram strategier
för att nå den samhällsutveckling som eftersträvas i
regionen. I Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland (RUP) finns 8 strategier för regionens utveckling
inom olika områden med sikte mot 2030.
			

Källa: Region Östergötland

Åtvidabergs kommuns långsiktiga arbete med bostadsförsörjning anknyter till Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland (RUP). Strategierna som
är relevanta för planering av kommunens bostadsförsörjning är; Stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion, Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar, Främja östgötarnas möjligheter till
livskvalitet och personlig utveckling och Ställa om
Östergötland till en robust och resurssnål region.
Åtvidabergs kommuns arbete med bostadsförsörjning anknyter också till den regionala rumsliga
planeringen som beskrivs i strategidokumentet
Strukturbild för Östergötland. 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.
Vision
I Åtvidabergs kommuns vision lyfts vikten av ett
bra vardagsliv och trygghet fram och att Åtvidabergs centralort ska fortsätta att utvecklas till en ort
med småstadskaraktär och övriga orter ska utveckFRAMGÅNGSFÖRHÅLLANDEN I VISION 2020
•
•
•
•

Stolthet och gemensamt ansvar
Bra vardagsliv och trygghet
Ekonomi och hållbarhet
Näringsliv
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las efter sina egna förutsättningar. Det pågår arbete
med att ta fram en ny vision för kommunen där
Åtvidabergs kommun som bostadsort i ett potentiellt
tillväxtcentrum, med Linköping som tillväxtmotor,
kommer att bli en viktig utgångspunkt. Åtvidabergs
kommun kan i regionen bidra med småskaliga boendealternativ i en trygg miljö med närhet till vacker
natur och med möjlighet att på sin fritid ta del av ett
rikt kultur- och föreningsliv.
Kommunen ska ta aktiv del i frågor som rör regionen för att möjliggöra för kommunens invånare att
ta del av regionens möjligheter och för att Åtvidabergs kommun ska bidra till lösningar i regionens
utmaningar och stärka regionen. Genom att upparbeta samarbetsformer och nätverk med närliggande
kommuner kan kommunerna hjälpas åt med frågor
som påverkar möjligheterna att lyckas med bostadsförsörjningsarbetet i regionen.

Det hållbara boendet
Åtvidabergs kommun har ett hållbarhetsprogram
som utgår från Sveriges miljökvalitetsmål, Sveriges
folkhälsomål och de globala mål för hållbar utveckling som FN har tagit fram. Flera av de globala och nationella målen berör bostadsförsörjning
och byggande. I hållbarhetsprogrammet finns fem

hållbarhetsfaktorer som visar Åtvidabergs kommuns
visionsmål gällande en hållbar utveckling, vad som
behöver uppnås för att vara en hållbar kommun.
Hållbarhetsprogrammet sammanfattar de nationella
och globala målen. Genom att arbeta för att uppnå
målen inom hållbarhetsfaktorerna kommer kommunen även arbeta för att uppfylla de nationella och
globala målen.
En av hållbarhetsfaktorerna ”ett tryggt och robust
samhälle” kan delvis uppnås genom en hållbar
bostadsförsörjning och en god bebyggd miljö. En
genomtänkt placering av nya bostäder kan skapa socialt hållbara bostadsområden i kommunen som ger
möjlighet till goda levnadsvillkor, skapar trygghet
och förutsättning för mångfald och integrering.
Hållbarhetsfaktorn ”en kommun som vårdar och
utvecklar natur- och kulturvärden” innebär även att
hänsyn tas till natur- och kulturvärden vid planerande av framtida bostadsförsörjning. Kommunen
arbetar med hållbarhet i planeringsskedet genom att
exempelvis välja platser för nybyggnation som så
långt det är möjligt tillvaratar befintlig infrastruktur som vägar, vatten- och avloppsnät och som kan
underlätta för kommunmedborgare att använda
allmänna kommunikationsmedel. Vid byggnation av
bostäder kontrolleras och vid behov saneras marken
innan den bebyggs vilket också medför att miljön
successivt förbättras.
Åtvidabergs kommun är en mindre kommun som
behöver stimulera nybyggnation av bostäder. Det
kan då initialt behöva göras en avvägning mellan
krav på bostadsbyggnationens miljö- och hållbarhetsprofil och behovet att få till stånd nybyggnation.
Behovet av fler bostäder och målet att vårda och
tillvarata natur- och kulturvärden bör också löpande
avvägas för att hitta bästa möjliga lösning.

DE FEM HÅLLBARHETSFAKTORERNA

ETT TRYGGT OCH
ROBUST SAMHÄLLE
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EN HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
RESURSANVÄNDNING

EN ENERGIEFFEKTIV
OCH FOSSILFRI
KOMMUN

EN KEMIKALIESMART
KOMMUN

EN KOMMUN SOM
VÅRDAR OCH UTVECKLAR
NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

DAGENS OCH FRAMTIDENS
KOMMUNINVÅNARE
Befolkningsprognosen 2016 visar att befolkningen
i Åtvidabergs kommun totalt kommer att fortsätta
öka med mer än 200 personer fram till 2025. Det är
framför allt befolkningen i Åtvidabergs tätort och
Grebo som kommer att öka. I övriga strategiska orter kommer befolkningen enligt prognosen att ligga
kvar på nuvarande nivå. Befolkningsprognosen har
visat sig vara försiktig, 2016 ökade befolkningen
mer än vad prognosen visade.
Den stora flyktingströmmen till Sverige som startade hösten 2015 och dess inverkan på kommunens
flyktingmottagning finns inte heller fullt ut med i
prognosen liksom kommande anhöriginvandring.
Effekten av framtida möjliga utbyggnader av nya
bostadsområden och satsningar för att få igång nybyggnation av flerbostadshus kommer kunna bidra
till ytterligare ökning av antalet invånare i kommunen.
BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BEFOLKNINGSPROGNOS ÅTVIDABERGS KOMMUN 2000 - 2025
12 000
11 900
11 800
11 700
11 600
11 500
11 400

Befolkningsutveckling

11 300

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2013-2016
2013
2014
2015
2016

+ 14 personer
+ 12 personer
+ 73 personer
+ 72 personer

			

Källa: SCB BEFPAK

2020
2021
2022
2023
2024
2025

2016
2017
2018
2019

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2007
2008

2004
2005
2006

11 100

2001
2002
2003

11 200
2000

Åtvidabergs kommun har idag mer än 11 600 invånare. I början av 1970-talet började befolkningen
i kommunen successivt att minska. Omkring 2009
bromsade den negativa befolkningsutvecklingen
upp och de senaste åren har befolkningen börjat öka
igen. Under 2016 ökade befolkningen med mer än
70 personer. De senaste årens stora ökningar kan
delvis förklaras av en kombination av att fler har
fötts, färre har avlidit och ökad inflyttning.

Källa: Befolkningsprognos Åtvidabergs kommun

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.
9

I likhet med stora delar av övriga landet har Åtvidabergs kommun en åldrande befolkning. 2016 var
kommunmedborgarnas medelålder 44,4 år jämfört
med 41,2 år för riket.
De äldre invånarna blir allt fler och befolkningsprognosen visar att det är de grupper som är 70 år
och äldre som kommer att öka mest. Den grupp som
står för den största ökningen är åldersgruppen 80-84
år som kommer öka med knappt 200 personer. Invånare i åldern 30-40 år kommer också att öka liksom
gruppen 55-65 år och unga i åldern 0-15 år. De åldersgrupper som kommer att öka mest är åldrar där
bostadsbehovet kan antas förändras till följd av just
ålder, familjebildning eller ändring i familjekonstallation exempelvis till följd av att hemmaboende
barn flyttar.
Grupper som enligt prognosen kommer att minska
är unga i gymnasieålder och unga vuxna upp till 25
år. I dessa åldrar är det vanligt att unga flyttar från
kommunen för att exempelvis studera på annan ort.
Det behövs en fortsatt befolkningstillväxt för att
inte antalet yrkesarbetande i kommunen ska minska
i förhållande till andelen äldre och yngre. Även om
andelen unga ökar liksom gruppen 30-40 år så är
dessa grupper mindre än de äldre åldersgrupperna
och behöver öka ytterligare för att skapa en mer balanserad befolkningssammansättning i kommunen.
BEFOLKNING ÅR 2015 JÄMFÖRT MED 2025
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Figuren visar hur många män och kvinnor det finns i
Åtvidabergs kommun i varje åldersgrupp. Det svarta
strecket visar hur fördelningen såg ut för hela riket.
Källa: Kommunfakta, Statistiska centralbyrån SCB

Flyttmönster
Kommunen har de senaste åren haft ett positivt
inflyttningsnetto vilket innebär att det är fler personer som flyttar till Åtvidabergs kommun än som
flyttar från kommunen. 2016 var inflyttningsnettot
76 personer. De som flyttat till kommunen är framför allt i åldern 25-40 år vilket kan vara familjebildande ålder. Cirka en fjärdedel av de inflyttade är
utlandsfödda. En stor del av befolkningsökningen i
kommunen beror på flyktingmottagning och inflyttning eftersom det under senare år har avlidit fler
än antalet som fötts. Läget i omvärlden är fortsatt
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

Från Östergötland

331

309

350

324

375

Från riket

178

192

215

217

183

Från utlandet

45

55

95

130

151

Totalt antal inflyttade

554

556

661

671

709

UTFLYTTNING FRÅN ÅTVIDABERGS KOMMUN
2012 2013 2014 2015 2016
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FOLKMÄNGD I ÅTVIDABERGS KOMMUN JÄMFÖRT
MED RIKET
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Figuren visar hur många män och kvinnor det fanns i varje
åldersgrupp 2015 (gröna fält) och hur många som enligt
prognosen kommer finns i samma åldersgrupper 2025
(gult fält). Strecken i de gröna fälten innebär en minskning.
Källa: Befolkningsprognos Åtvidabergs kommun

Till Östergötland

355

324

311

323

380

Till riket

208

169

256

243

223

23

16

30

32

30

Totalt antal utflyttade

586

509

597

597

633

Flyttnetto

- 32

47

64

73

76

Till utlandet

Källa: SCB BEFPAK
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KOMMUNER DIT FLEST INVÅNARE PENDLAR

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.
Åtvidabergs kommun ligger i södra delen av region Östergötland och kommunens placering gör det
möjligt att arbetspendla till orter i närliggande kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings
kommungruppsindelning (2017) är Åtvidabergs
kommun en pendlingskommun nära större stad, i
det här fallet Linköping. Av kommunens förvärvsarbetande befolkning pendlar 50 procent till arbete
utanför kommunen och arbetspendlingen har ökat
stadigt de senaste åren. Linköping är den vanligaste
kommunen att arbetspendla till.

Källa: SCB Supercrossdatabas

Med en stor andel av den förvärvsarbetande befolkningen som pendlar till arbetet blir kommunikationer för pendling till och från arbetet betydelsefulla
frågor. Riksväg 35 som löper igenom kommunen är
en viktig transportled både för bil- och busspendling
liksom tågtrafiken på Tjustbanan som kopplar ihop
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 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 vägnätets utveckling.

Pendling
Pendlar in till kommunen 739 personer
Pendlar ut 2 625 personer

ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN KOMMUNEN

IN 756
UT 2 697

Källa: SCB Supercrossdatabas

11

SÅ BOR VI I ÅTVIDABERGS
KOMMUN
HUSHÅLLSTYPER

• Ensamstående utan barn, 36%
• Ensamstående med barn, 5%
• Sammanboende utan barn, 30%
• Sammanboende med 1 barn 0-24 år, 8%
• Sammanboende med 2 barn 0-24 år, 11%
• Sammanboende med 3 barn 0-24 år, 4%
• Övriga hushåll, 6%
Källa: SCB BOSTADSPAK

Hushållsstruktur och boendeform
Till ytan bor det 17 invånare per kvadratkilometer i
Åtvidabergs kommun. Åtvidaberg är centralort och
här bor drygt 7000 personer vilket motsvarar cirka
61 procent av kommunens totala befolkning. De
största tätorterna utanför Åtvidaberg med sammanhållen bebyggelse är Grebo, Björsäter och Falerum.
En stor del av kommunens yta utgörs av naturskön
landsbygd med eklandskap i många områden. Drygt
2900 kommuninvånare är bosatta på landsbygden
utanför tätort vilket motsvarar cirka 25 procent av
befolkningen.

I likhet med stora delar av övriga landet har Åtvidabergs kommun en hög andel ensamhushåll. Hushållen i kommunen består till 36 procent av ensamstående utan barn och mer än en tredjedel av dem
bor i småhus som de äger. 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, cirka 80 procent, bor i
småhus. Enbart i Åtvidabergs tätort ägs drygt 250
småshus av personer över 65 år.
SAMMANBOENDE UTAN BARN FÖRDELADE
PÅ UPPLÅTELSEFORM

BEFOLKNING FÖRDELAT PÅ TÄTORTER OCH
LANDSBYGD
ORT

ANTAL

%

Åtvidaberg

7 071

61

Grebo

997

9

Björsäter

411

4

Falerum

233

2

2 905

25

Landsbygd

Källa: SCB BEFPAK
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• Småhus med äganderätt, 81%
• Flerbostadshus med hyresrätt, 12%
• Flerbostadshus med bostadsrätt, 5%
• Småhus med hyresrätt, 1%
• Övrigt, 1%
Källa: SCB BOSTADSPAK

Bostadsbestånd
I Åtvidabergs kommun finns mer än 5700 bostäder.
Av bostädernas upplåtelseform så är 33 procent hyresrätter, 8 procent bostadsrätter och 59 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
och Björsäter.
Bostadshus i Falerum

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 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.

BOSTÄDER I ÅTVIDABERGS KOMMUN
Totalt antal bostäder
5723
Småhus 		
3549
Flerbostadshus			1835
Specialbostäder*		
257
Övriga hus**			
82
Småhus = Friliggande en- och tvåbostadshus samt
par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus = Bostadsbyggnader innehållande tre
eller flera lägenheter inklusive s.k. loftgångshus.
(*bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder samt övriga specialbostäder exempelvis elevhem
för gymnasieskola)
(** byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t e x byggnader avsedda för verksamhet eller
samhällsfunktion)
Källa: SCB POSTADSPAK
(LghTab3KD)

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 hyreslägenheter.
STORLEK PÅ BOSTÄDER

• Ett rum och kök, 25%
• Två rum och kök, 39%
• Tre rum och kök, 26%
• Fyra rum och kök, 8%
• Fem rum och kök, 2%
• Sex rum och kök, 0,3%
Källa: Lantmäteriet

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 hemsida
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.
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En ny översiktsplan för kommunen beräknas antas
under 2018 och där föreslås ett antal LIS-områden
fördelade över kommunen som kan främja bostadsbyggnation på landsbygden.

Bostadshus i Rumma

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.

Bebyggelse vid Bysjöstrand, Åtvidaberg

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.
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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 fyra
gruppbostäder i olika bostadsområden inne i Åtvidabergs tätort med totalt 25 lägenheter. Boendeformen servicebostad förekommer i kommunen och
är en lägenhet i ordinarie bostadsbestånd men med
tillgång till personal i en baslägenhet i närheten.
Under 2018 planeras en ny gruppbostad med sex
lägenheter att byggas och inom de närmaste åren
finns behov av ytterligare en gruppbostad med sex
lägenheter. Den yngre generationen önskar i allt
större utsträckning att leva och bo som andra, vilket
är syftet med LSS. Behovet av boendeformen servicebostad kan därför komma att öka på sikt.
Boenden för ensamkommande flyktingungdomar
I kommunen finns boenden för ensamkommande flyktingungdomar (HVB). Cirka 40 ungdomar
kommer under det närmaste året, på grund av att
de fyllt 18 år, att behöva flytta från boendet (HVB)
till ett stödboende. Antal boendeplatser i HVB-hem
kommer därmed att minska framöver och istället
kommer behovet av stödboende att öka.
Stödboende är en egen bostad med tillgång till stöd
från personal. Det kan vara lägenheter i det vanliga bostadsbeståndet eller sammanhållna inrättade
bostäder för det syftet. Det pågår arbete med att
inrätta sammanhållna stödboenden på flera platser i befintligt fastighetsbestånd. Det långsiktiga
behovet bedöms vara cirka 10 platser i boende för
ensamkommande (HVB). Under de kommande åren
behövs också 20-30 stödboenden för ungdomar som
flyttar ut ur boenden för ensamkommande på grund
av ålder.
Trygghetsboende
Det finns 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.
Tillgången till trygghetsbostäder i kommunen är
mycket begränsat vilket påverkar behovet av platser
i särskilt boende. Trygghetsbostäder med god fysisk
tillgänglighetsnivå och där det finns visst stöd från
personal möjliggör för de äldre att bo kvar i hemmet
längre innan de flyttar till särskilt boende.
Renovering av flerbostadshus Sunnebo, Åtvidaberg

Ombyggnadsbehov

Särskilt boende Kopparsvanen, Åtvidaberg

Särskilt boende
I Åtvidabergs kommun finns 135 lägenheter i
särskilt boende för äldre som behöver särskilt stöd
enligt Socialtjänstlagen och sju korttidsplatser. Det
särskilda boendet ligger i Åtvidabergs tätort och är
en kooperativ hyresrättsförening.
Behovet av korttidsplatser för rehabilitering skulle
troligtvis minska om det fanns fler bostäder med
tillgång till hiss i kommunen eftersom patienten kan
flytta hem tidigare och klara sig i sitt hem.
Åtvidabergs kommun har de senaste åren byggt om
kommunens särskilda boende i olika etapper. När
den sista etappen är klar kommer det finnas cirka
150 lägenheter inklusive cirka 10 korttidsplatser,
vilket beräknas täcka kommande behov.

De flesta flerbostadshus i kommunen är byggda
innan 1970 talet. Sannolikt finns det behov av
upprustning men det behövs mer samlad kunskap
om bostadsbeståndets eventuella renoveringsbehov.
Med en stor andel äldre flerbostadshus innebär det
också att många av bostäderna har lägre tillgänglighetsnivå än nybyggda flerbostadshus eftersom
kraven på fysisk tillgänglighet var lägre förr. Av det
totala lägenhetsbeståndet har enbart 323 lägenheter
tillgång till hiss vilket motsvarar cirka 17 procent av
lägenheterna, varav drygt en tredjedel är bostadsrätter.
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.
Med en åldrande befolkning och ett bostadsbestånd
som har lägre tillgänglighetsnivå finns en risk för att
kostnaderna för bostadsanpassningar på sikt kommer att öka. Behovet av och efterfrågan på bostäder
med god fysisk tillgänglighet kommer att vara stort
framöver och kommunen behöver därför en mer
samlad bild av tillgänglighetsnivån i lägenhetsbeståndet.
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BOSTADSMARKNADEN
Nytillskott av hyresrätter har på senare år enbart
skett i mindre skala och framför allt genom att
företag byggt om lokaler i befintliga fastigheter till
bostäder för uthyrning. De större hyresvärdarna
upplever att barnfamiljer i större utsträckning än
tidigare efterfrågar lägenhetsboende, en ökad efterfrågan som inte är orsakad av separationer.
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. Fastighetsmäklare ser en
tendens att framför allt lägenheter med 3 rum och
kök efterfrågas.

Flygfoto över Åtvidaberg

Flera olika faktorer påverkar behov av och efterfrågan på bostäder. Befolkningstillväxt, nya hushåll
som tillkommer 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 förutsättningar att efterfråga olika bostäder.
Efterfrågan
Det råder efterfrågan på bostäder i många delar av
kommunen, framför allt i de större orterna men även
på landsbygden. De större hyresvärdarna har en hög
uthyrningsgrad i sina lägenhetsbestånd, enbart ett
fåtal lägenheter var lediga under våren 2017. Rörligheten inom lägenhetsbeståndet av hyresrätter har
minskat vilket troligtivs beror på att det råder brist
på lediga lägenheter att byta till. Enligt de största
hyresvärdarna efterfrågas alla lägenhetsstorlekar
men extra stor är efterfrågan på lägenheter med 3-4
rum och kök.
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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, framför allt i Åtvidabergs tätort och i kommunens norra delar. Enligt
fastighetsmäklare efterfrågar husköpare framför allt
billigare villor, särskilt attraktiva bostadsobjekt eller
bostäder i attraktiva lägen exempelvis sjönära.
Det finns även efterfrågan på lediga tomter exempelvis i Grebo. Utbudet av lediga tomter för villor är
begränsat. Det finns enbart ett fåtal lediga kommunala tomter till försäljning, de flesta i Åtvidabergs
tätort.
Rörligheten på bostadsmarknaden i kommunen
är generellt låg både när det gäller lägenheter och
enfamiljsbostäder enligt hyresvärdar och fastighetsmäklare. Bristen på lägenheter påverkar troligtvis
rörligheten på bostadsmarknaden och utbudet av
villor som kommer ut till försäljning, om de som
bor i villa inte har tillräckligt med valmöjligheter att
byta till.

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
trygghetsboenden där tillgång till extra service och
gemensamhetslokaler finns. Det finns som tidigare
nämnts bara ett trygghetsboende i kommunen och
fler trygghetsbostäder behövs.

Särskilda gruppers behov
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 när
bostadsbristen ökar 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. De flesta av grupperna är
resurssvaga hushåll.
Nyanlända
De nyanlända som anvisats till Åtvidabergs kommun har hitills i de flesta fall kunnat erbjudas en
bostad i ordinarie bostadsbestånd. Med en allt större
bostadsbrist kan det bli svårare att erbjuda bostad i
ordinarie bostadsbestånd. Andra former av tillfälliga
bostäder kan därför komma att behövas som en första bostad. De ensamkommande flyktingungdomar
som kan flytta ut ur sitt stödboende kommer också
att behöva bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.
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
enligt uppgift från de större hyresvärdarna. 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. Ungefär hälften av de unga vuxna i
åldern 18-25 år bor kvar hemma hos sina föräldrar, i
antal motsvarar det cirka 500 unga. 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 flyttkedjan från villor.

Bristen på bostäder kan göra att äldre som behöver
flytta från sitt hus till lägenheter inte kan flytta ifrån
sitt nuvarande boende. En boendeanalys med inriktning på seniorboende har genomförts i kommunen
(Kanala, 2011) och visade att den största anledningen till att man ville byta bostad var en önskan
om en mer lättskött bostad men också behovet av
en mindre bostad med närhet till service i form av
exempelvis butiker och apotek. Mer än hälften av de
svarande var mest intresserade av en hyresrätt.
BOSTADSFORM SOM ÄR MEST INTRESSANT

• Hyresrätt 56 %
• Bostadsrätt 22%
• Kooperativ 7%

SÅ STORT BOENDE ÖNSKAS

• 2 rum och kök 19%
• 3 rum och kök 56%
• 4 rum och kök 25%

MAN TÄNKER /VILL BYTA BOENDE

• Inom 1-2 år 25%
• Inom 5 år 62%
• Inom 5-10 år 13%
			
Källa: Boendeanalys Åtvidabergs kommun - Seniorboende (Kanala)
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Majoriteten av de som svarade planerade att byta
bostad inom 5 år och undersökningen visar att det
finns ett stort behov av lägenheter. Det är viktigt att
det finns attraktiva bostäder som den äldre klarar av
att bo kvar i så länge som möjligt innan plats erbjuds i särskilt boende.
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.

Bostadsförsörjning för särskilda grupper
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. Kontaktytorna med de mindre
hyresvärdarna kan utvecklas ytterligare.
Ett ökat utbud av hyresrätter, bostadsrätter och fler
attraktiva bostadstyper 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
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Flerbostadshus Östantorp, Åtvidaberg

tillgängliga för resurssvaga grupper. Kommunen behöver arbeta aktivt för att de billigare lägenheterna
blir tillgängliga för dessa grupper.
Sociala 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 socialt
hyreskontrakt (Sveriges kommuner och landsting,
2015). För närvarande har kommunen cirka 30 sociala hyreskontrakt. Om bristen på bostäder blir större
riskerar även antalet sociala hyreskontrakt att öka.

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

Bostadshus i Björsäter

Nybyggnation
Nyproduktionen av bostäder i kommunen har på
senare år bestått av mellan 10-20 småhus med äganderätt per år. Det har förekommit att lokaler i befintliga fastigheter byggts om till lägenheter. Befolkningen har ökat stadigt de senaste åren samtidigt
som få nya lägenheter har tillkommit och enbart ett
mindre antal nya småhus har byggts varje år. Det
är därför troligt att det finns ett uppdämt behov av
bostäder i kommunen, framförallt av lägenheter.
Det är svårt att veta exakt hur stort det uppdämda
behovet är.

Fastigheten Kvarnen, Åtvidaberg

Totalt beräknas de tomter som idag är ute till försäljning med färdig detaljplan för bostäder samt de
fastigheter som ska byggas om till bostäder kunna
generera cirka 50 nya lägenheter. 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.

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. För att illustrera denna komplexitet
har ett spann beräknats mellan en prognosstyrd och
en viljestyrd planering.
Med hänsyn tagen till befolkningsprognos och flyktingbosättning uppskattas det kommande behovet
av nya bostäder fram till och med år 2030 vara 3050 fler bostäder per år. Ett tillskott av 50 nya bostäder per år behövs om kommunen ska kunna öka
sin befolkning till 13 000 invånare fram till 2030.
Tillskottet av nya bostäder bör ske stegvis, både
genom nybyggnation men även genom att befintliga
fastigheter byggs om till bostäder.
Under 2016 och 2017 har kommunen marknadsfört
byggklara tomter för flerbostadshus i Åtvidabergs
tätort. I början av 2017 sålde Åtvidabergs kommun
fastigheten Kvarnen i centrala Åtvidaberg och fastigheten byggs nu om till 10 lägenheter.

Bostadshus Östantorp, Åtvidaberg

För att öka nybyggnationen av småhus behövs
fler tomter. Som tidigare nämnts finns endast ett
fåtal byggklara tomter till försäljning. De tomter som kommunen säljer för småhusbyggnation
finns främst i tätorter och är liksom tomterna för
flerbostadshus belägna i anslutning till befintliga
bostadsområden. Nybyggnationen blir en förtätning
av ortsstrukturen. Det finns behov att ta fram fler
tomter för husbyggnation i framför allt Åtvidaberg
och Grebo.
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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 inte har byggts
några nya flerbostadshus i kommunen på länge kan
det också finnas en viss risk för att kommuninvånarna är ovana vid dagens prisnivåer för nyproducerade
lägenheter.
De senaste åren har 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.
Åtvidabergs kommuns närhet till framför allt Linköping med dess arbetsmarknad erbjuder bra förutsättningar för arbetspendling vilket också skapar
möjligheter för ökad inflyttning. Det bedöms därför
sammantaget finnas goda möjligheter för nybyggnation av såväl flerbostadshus som småhus förutsatt
att det finns ett tillräckligt stort utbud av attraktiva
tomter för nybyggnation.

Den höga efterfrågan på bostäder i regionen driver
upp prisnivåerna för bostäder framför allt i de större
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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.
Det finns därmed en risk att marknadskrafterna inte
kommer att kunna tillgodose hela behovet av hyresrätter och det är en fråga som kommunen behöver
beakta framöver.

PRISUTVECKLING FÖR SMÅHUS
I ÅTVIDABERGS KOMMUN

2007

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 och i de flesta fall har de hittills visat intresse för
byggnation av bostadsrätter.

2006

Marknadsförutsättningar nyproduktion

2005

Flerbostadshus Sunnebo, Åtvidaberg

Genom att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte
mellan aktörer på bostadsmarknaden kan Åtvidabergs kommun bidra till att förbättra marknadsförutsättningar för nybyggnation. Kommunen behöver
också arbeta kontinuerligt med att kontakta byggföretag som ännu inte är aktiva i kommunen.

Köpeskillingskoefficient, K/T-talet använder Mäklarstatistik för beräkning av prisutvecklingen för småhus.
K/T-talet anger förhållandet mellan erlagd köpeskilling och
fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt. Genom
att ta hänsyn tillfastighetens läge, storlek, ålder och standard blir beräkningarna mer tillförlitliga.
			

Källa: Svensk Mäklarstatistik

PLANERINGSBEREDSKAP OCH
MARKINNEHAV
med en idé om utveckling av ett område. Idén
bedöms av kommunen och prövas mot ändamålet i
befintliga och kommande planer. En direktanvisning
kan göras om kommunen bedömer att idén är bra.
Åtvidabergs kommun tillämpar direktanvisning
som metod vid marktilldelning av kommunal mark
eftersom det bedöms ge de bästa förutsättningarna
för att få till stånd byggnation i kommunen.

Påbörjad husbyggnation i Grebo

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 kommun äger förhållandevis lite mark som är
lämplig för byggnation av bostäder.
De senaste åren har kommunen börjat arbeta mer
strategiskt med markförvärv och under 2017 förvärvades markområdet Norrby utmed sjön Ärlången i
Grebo med avsikten att möjliggöra för kommande
bostadsbebyggelse. Kommunen bör i enlighet med
den översiktliga planeringen arbeta strategiskt för
att öka det kommunala markinnehavet för att långsiktigt främja bostadsbyggande i kommunen. Det
kan exempelvis vara intressant för kommunen att
förvärva mark i anslutning till Åtvidabergs tätort.
Det finns olika metoder för att anvisa mark och på
så sätt välja ut den byggherre som får markanvisningen. En vanlig metod är direktanvisning som
innebär att en intressent hör av sig till kommunen

För att exempelvis skapa 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. Kommunen
uppmuntrar även privata markägare som är intresserade av att utveckla sina fastigheter för ytterligare
bostadsbebyggelse.
Plan- och planeringsberedskap
I planeringsarbetet har ett antal markområden i Åtvidabergs tätort identifierats som möjliga för byggnation av flerbostadshus. Målsättningen för arbetet
är att så fort som möjligt få igång nybyggnation av
bostäder på de markområden som har bäst förutsättningar. För att korta processen fram till färdiga
bostäder har detaljplanelagda områden prioriterats
och fokus har riktats mot de markområden på kommunal mark som har bedömts ha ett attraktivt läge
och gynnsamma miljöförhållanden och förutsättningar för vatten och avlopp. För att möta ett framtida behov av byggbar mark för olika bostadstyper
behöver planberedskapen för färdiga detaljplaner
för bostadsbyggnation höjas i samtliga större orter
i kommunen. I Grebo och Björsäter råder brist på
byggklara tomter och i Falerum och Åtvidaberg
finns bara några få lediga tomter. Prognosen för
Åtvidaberg och Grebo visar på en befolkningsökning medan Björsäter och Falerum har en stabil
befolkningsmängd. Möjlighet till expansion genom
nybyggnation av bostäder behövs för att ytterligare
utveckla orterna och servicen på orterna.
Ett antal projekt pågår redan för att tillskapa fler
bostäder i kommunen och flera planer och projekt är
på gång. Nästa uppslag ger en bild av pågående och
kommande möjliga insatser för att bidra till att fler
bostäder kan skapas i kommunen.
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PLANERADE PROJEKT FÖR KOMMANDE BOSTADSBEBYGGELSE
Område

Projekt/plats

Markägare

Förväntad
byggstart

Beskrivning

Åtvidaberg

Punkthus Bysjöstrand

Kommunal

2018

Byggnation av flerbostadshus, ca 11 lägenheter

Åtvidaberg

Fastigheten Kvarnen

Privat

2017

Fastighet som ska byggas om till flerbostadshus, ca 10 lägenheter

Åtvidaberg

Fastighet
Bruksgatan 18

Kommunal

2018

Fastighet som ska byggas om till bostäder efter
försäljning

Åtvidaberg

Hantverkaren 4 och 5
Oxtorgsgatan

Kommunal

Oklart

Tomtmark till försäljning. För 2 st flerfamiljshus,
ca 25 lägenheter

Åtvidaberg

Bruksgatan

Kommunal

Oklart

Tomtmark till försäljning. Detaljplan medger
flerbostadshus och radhus

Åtvidaberg

Östantorp
Ingatorpsvägen

Kommunal

Oklart

Tomtmark till försäljning. Detaljplan medger
radhus och villor

Åtvidaberg

Telefon 2
Kyrkogatan

Privat

Oklart

Byggnation av 3 mindre hus för hyreslägenheter

Åtvidaberg

Trygghetsbostäder

Privat

2018-19

Dialog förs med privata fastighetsägare om att
tillskapa fler trygghetsbostäder

Punkthus vid Bysjöstrand

Fastighet Kvarnen,
Järnvägsgatan

Tomtmark på Bruksgatan
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Tomtmark för flerbostadshus
Hantverkaren 4 och 5,
Oxtorgsgatan

Tomtmark Östantorp,
Ingatorpsvägen

FRAMTIDA MÖJLIGA PLANER FÖR BOSTADSBEBYGGELSE
Område

Projekt

Markägare

Tidsplan

Beskrivning

Åtvidaberg

Basthagsvägens
förlängning

Kommunal

Detaljplan
under framtagande

Tomter för småhusbyggnation och radhus/parhus och LSS-boende

Åtvidaberg

Kamrer Nilssons park
Jan-Carls väg

Kommunal

Detaljplan
under framtagande

Tomter för flerbostadshus och LSS-boende

Åtvidaberg

Del av Kvarteret Loket
Kalkugnsvägen

Kommunal

Detaljplan
under framtagande

Tomt för byggnation av ett flerbostadshus

Åtvidaberg

Sandtaget
Östantorpsvägen
fd bandyplanen

Kommunal

Detaljplan
under framtagande

Tomt för byggnation av flerbostadshus

Björsäter

Käringtrötteberget
mellan Stationsvägen
och Nya Åtvidsvägen

Kommunal

Detaljplan för
antagande

Tomter för villabebyggelse

Grebo

Del av markområde
Norrby
nordost om Grebo

Kommunal

Kommande
planuppdrag

Område för utveckling av varierad bostadsbebyggelse

Tomter Basthagsvägens förlängning

Tomter Kamrer Nilssons park,
Jan-Carls väg

Tomt för flerbostadshus
kvarteret Loket, Kalkungnsvägen

Tomt för flerbostadshus
Sandtaget, Östantorpsvägen

Tomter för villabebyggelse
Käringtrötteberget, Björsäter

Område för utveckling av bostadsbebyggelse Norrby, Grebo
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MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
En första handlingsplan antas av kommunstyrelsen
efter att riktlinjerna för bostadsförsörjning antagits
av kommunfullmäktige. Framtagande av handlingsplan ska därefter ske i samband med den årliga
budgetprocessen.
Uppföljning
Kommunfullmäktige ansvarar för att följa upp
riktlinjerna för bostadsförsörjning och den årliga
handlingsplanen. Uppföljningen sker i samband med
årsredovisningen.

För att alla kommuninvånare ska kunna bo i bra bostäder idag och i framtiden har fem mål upprättats.
Strategiska insatser beskriver hur målen ska nås och
aktiviterna är exempel på hur verksamheterna kan
arbeta praktiskt för att nå målen.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av
kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Förutsättningarna för
bostadsförsörjningen kan förändras fort och även
på kommunal nivå kan exempelvis förändringar
i omvärlden snabbt påverka förutsättningarna på
bostadsmarknaden och möjligheten till bostadsförsörjning.
För att skapa de bästa förutsättningarna och prioriteringarna för det praktiska arbetet med bostadsförsörjningen beslutar kommunfullmäktige målen för
bostadsförsörjningen och strategiska insatser för att
uppnå målen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att
planera och prioritera aktiviteter för bostadsförsörjningen i en handlingsplan för det kommande året.
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1. BEFOLKNINGSTILLVÄXT
Mål: 2030 är vi 13 000 invånare
som bor i Åtvidabergs
kommun

Aktiviteter
Befolkningsprognosen visar att befolkningen i Åtvidabergs kommun kommer att öka de kommande
åren. De yngre åldersgrupperna är betydligt färre
till antal än de äldre och det är de yngre som behöver öka i antal för att få en mer balanserad befolkningsstruktur och säkra den långsiktiga kommunala
servicen.
Åtvidabergs kommuns läge i en växande region med
goda kommunikationer gör att möjligheten till inflyttning bedöms som god under förutsättning att det
finns attraktiva bostäder och byggklara tomter samt
goda pendlingsmöjligheter.
Kommunen ska växa i en takt som möjliggör en
successiv och ansvarsfull utbyggnad av bostäder
och kommunal service. Ett antal strategiska insatser
behövs för att befolkningsmålet ska kunna nås.
STRATEGISKA INSATSER FÖR ATT NÅ
BEFOLKNINGSMÅLET
• Öka antalet inflyttande unga och barnfamiljer
• Öka antalet unga som väljer att bo kvar i kommunen
• Öka antalet unga kommuninvånare som återvänder till kommunen för att bilda familj
• Öka utbudet av bostäder
• Verka för goda kommunikationer som underlättar
pendling till arbete

Exempel på aktiviteter i det löpande arbetet som
bör göras är att verka för god kommunal service
exempelvis hög kvalitet på barnomsorg och skola.
Det behöver arbetas för att utveckla boendemöjligheter i kommunens unika miljöer. Marknadsföring
av kommunen som bostadsort och av kommunens
planer och möjliga bostadsbyggnadsprojekt är också
viktigt liksom att verka för att skapa attraktiva livsmiljöer för ungdomar och unga vuxna. Kommunstyrelsen beslutar årligen en handlingsplan för vilka
av ovanstående aktiviteter som ska genomföras det
kommande året.

ETT TRYGGT OCH
ROBUST SAMHÄLLE

EN ENERGIEFFEKTIV
OCH FOSSILFRI
KOMMUN

En god och långsiktigt säkrad kommunal service är en
viktig del i ett tryggt och robust samhälle. En ökande
befolkning är en förutsättning för att på sikt kunna
säkerställa service i kommunen.
Goda allmänna kommunikationer kan minska behovet
att resa med bil.
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2. FLER BOSTÄDER

Verka för
nybyggnation
av flerbostadshus
Ta fram
fler tomter

En strategisk
planberedskap

En snabb och effektiv planprocess

Bidra till kunskapsspridning Kommunalt markinnehav
och kontaktskapande mellan som möjliggör
bostadsbyggande
aktörer i bostadsbranchen
Marknadsföring av
Tillvarata den lilla kommunens
kommunens planer
konkurrensfördelar av en snabb
för kommande projekt och smidig ärendehantering
Verka för att fler hyresrätter byggs

Befolkningen i Åtvidabergs kommun växer och det
behövs ett tillskott av bostäder för att erbjuda nya
invånare möjlighet att bosätta sig i kommunen men
även möjliggöra för nuvarande invånare att bo i
bostäder som svarar mot behovet av bostad i den fas
i livet som de befinner sig i. Tillskottet av bostäder
kan ske både genom ombyggnation av befintliga
fastigheter och nybyggnation. Det är viktigt att
kommunen verkar för att förbättra förutsättningarna
för nybyggnation. Utbyggnaden bör ske på ett så
hållbart sätt som möjligt, i första hand genom förtätning för att kunna använda befintlig infrastruktur.
Kommunen ska fortsätta bygga vidare på det trygga
och robusta samhälle som kännetecknar Åtvidabergs
kommun. Ett antal strategiska insatser behövs för att
möjliggöra fler bostäder.
STRATEGISKA INSATSER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA ATT FLER BOSTÄDER KAN SKAPAS
• Verka för att få igång nybyggnation av flerbostadshus
• Ta fram fler tomter för bostadsbyggnation
• Ett kommunalt markinnehav som möjliggör
bostadsbyggande
• En strategisk planberedskap
• Bidra till kunskapsspridning och kontaktskapande
mellan aktörer i bostadsbranschen
• En snabb och effektiv planprocess
• Tillvarata den lilla kommunens konkurrensfördelar
av en snabb och smidig ärendehantering
• Marknadsföring av kommunenens planer för
kommande projekt för bostadsbyggnad
• Verka för att fler hyresrätter byggs
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Mål: Skapa möjlighet för 30-50
nya permanenta bostäder
per år
Aktiviteter
Exempel på aktiviteter i det löpande arbetet som bör
genomföras är översyn av gällande detaljplaner för
att se om fastigheter i tätorter kan utnyttjas bättre för
att möjliggöra fler bostäder. Ta fram nya tomter för
småhus i framför allt Åtvidabergs tätort och Grebo,
övriga kommundelar enligt behov och efterfrågan.
Det behöver tas fram nya tomter för byggnation
av flerbostadshus i framför allt Åtvidabergs tätort,
övriga kommundelar enligt behov och efterfrågan.
Vid byggnation av flerbostadshus bör det främst
ske genom förtätning av befintliga bostadsområden.
Kommunen bör, då det är möjligt, prova nya vägar
vid försäljning av mark och fastigheter för att möjliggöra byggnation av hyresrätter. Det finns också
ett behov att se över lokaler i befintliga fastigheter
som kan vara möjliga att bygga om till bostäder.
En övergripande översyn och uppdatering av gällande pågående markanvändning behöver göras. Den
årliga exploateringsbudgeten ska möjliggöra det
arbete som krävs för att genomföra målsättningarna
i riktlinjerna för bostadsförsörjning. I det årliga budgetarbetet bör aktuell prioritetsordning för översiktsplanens utvecklingsområden för bostadsbebyggelse
antas. För att underlätta en snabb försäljningsprocess behöver principer och ansvarsfördelning för
prissättning och försäljning av kommunala tomter
ses över.
Kontakt behöver tas med markägare för att undersöka intresse för bebyggelse. Kommunen bör bevaka
marktransaktioner och förvärva attraktiv mark för
bostadsbyggnation. Arbetet med att etablera kontakt
med nya byggföretag för byggnation av flerbostadshus behöver fortsätta och kan utvecklas ytterligare.
Kommunen kan inrätta ett mötesforum för kunskapsspridning mellan bostadsmarknadens parter
som kommunen är sammankallande till. Kommunstyrelsen beslutar årligen en handlingsplan för vilka
av ovanstående aktiviteter som ska genomföras det
kommande året.

3. ÖKAD RÖRLIGHET PÅ BOSTADSMARKNADEN
Mål: Stimulera till ökad rörlighet
på bostadsmarknaden för
att bostadsbeståndet ska
användas på ett sätt som
motsvarar aktuellt behov och
efterfrågan
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Aktiviteter

Rörligheten på bostadsmarknaden i kommunen
bedöms vara för låg. Den totala bostadsytan i kommunen behöver disponeras på ett sätt som svarar
mot efterfrågan och behov. Flyttkedjor behöver
fungera bättre för att billigare, äldre bostäder ska bli
tillgängliga för de grupper som inte har ekonomiska
förutsättningar att bo i nybyggda bostäder.
Villor behöver bli tillgängliga för barnfamiljer och
de som önskar flytta behöver fler valmöjligheter.
En bredd av boendemöjligheter inom kommunen
är också viktigt för att minska risken att invånare
flyttar från kommunen för att finna attraktiva bostäder som motsvarar deras behov. Ett antal strategiska
insatser behövs för att möjliggöra ökad rörlighet på
bostadsmarknaden.
STRATEGISKA INSATSER FÖR ATT
MÖJLIGGÖRA ÖKAD RÖRLIGHET
• Samla kunskap om rörligheten på bostadsmarknaden i kommunen och vad som påverkar de
lokala förutsättningarna
• Bidra till kunskapsspridning och kontaktskapande
mellan aktörer på bostadsmarknaden
• Verka för ett ökat utbud av bostäder med en
variation av boendekoncept och prisnivåer som är
attraktiva för olika grupper som önskar byta bostad
inom kommunen

Exempel på aktiviteter i det löpande arbetet som
bör göras är att genomföra en studie av flyttkedjor i
kommunen med tyngdpunkt på Åtvidabergs tätort.
Nuvarande flyttkedjor till nybyggda lägenheter i
kommunen bör analyseras. Kommunen behöver
fortsätta verka för nybyggnation av flerbostadshus,
även trygghetsbostäder. I dialogen med fastighetsägare behöver diskussion föras om hur rörligheten
på bostadsmarknaden kan öka. Kommunstyrelsen
beslutar årligen en handlingsplan för vilka aktiviteter som ska genomföras det kommande året.
EN HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
RESURSANVÄNDNING

EN KOMMUN SOM VÅRDAR
OCH UTVECKLAR NATUROCH KULTURVÄRDEN
Bostädernas boyta är en viktig resurs. Att människor
bor i bostäder som motsvarar deras behov både gällande storlek och placering är resurssparande i form
av exempelvis energieffektivitet i fastigheten och minskat resbehov. Genom att utnyttja den befintliga boytan
effektivt kan nyproduktionen av bostäder fokuseras på
att komplettera bostadsbeståndet, vilket kan minska
behovet av att exploatera nya naturområden.

27

4. BOSTÄDER MED GOD TILLGÄNGLIGHET
Mål: Verka för att öka andelen
bostäder med god fysisk
tillgänglighetsnivå

Aktiviteter

Det befintliga lägenhetsbeståndet i kommunen är
till största delen byggt innan 1970-talet. Det äldre
flerbostadsbeståndet uppfyller inte de tillgänglighetskrav som idag ställs vid nybyggnation. Bara
en mindre andel av lägenheterna har tillgång till
hiss. En allt större grupp äldre är i behov av lägenheter med god fysisk tillgänglighet för ett långsiktigt boende. Andelen barnfamiljer som efterfrågar
lägenheter ökar också. Frågan om förbättrad fysisk
tillgänglighet blir därför viktig för att bostadsbeståndet ska kunna möta kommande behov. Den samlade kunskapen om den fysiska tillgänglighetsnivå
i bostadsbeståndet behöver förbättras för att underlätta det fortsatta planeringsarbetet. Det är viktigt att
det i kommunen finns boendemöjligheter för livets
alla skeden. Genom ett antal strategiska insatser kan
kommunen verka för förbättrad fysisk tillgänglighet
i lägenhetsbeståndet.
STRATEGISKA INSATSER FÖR FLER
TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER
• Öka kunskapen om de befintliga flerbostadshusens tillgänglighetsnivå
• Kommunens ska arbeta för att i samråd med
fastighetsägare bidra till att rådande bostadsbestånd används på ett sätt som svarar mot
framtida behov
• Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder som passar för och är attraktiva för äldre
• Verka för att komplettera utbudet av trygghetsbostäder
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Exempel på aktiviteter i det löpande arbetet som
bör göras är att tillsammans med hyresvärdarna se
över tillgänglighetsnivån i fastighetsbeståndet. I
planprocessen behöver man verka för att möjliggöra
en variation av bostadsmöjligheter som kan vara
attraktiva för äldre. Kommunen bör också verka
för nybyggnation av flerbostadshus i centrala lägen
vilket efterfrågas av bland annat äldre. Samarbeten med parter på bostadsmarknaden för att främja
inrättande av trygghetsbostäder behöver utvecklas
ytterligare. Bevakning av aktuell forskning kring
äldres behov och önskemål om bostäder kan genomföras i planeringsarbetet. Kommunstyrelsen beslutar
årligen en handlingsplan för vilka av ovanstående
aktiviteter som ska genomföras det kommande året.

ETT TRYGGT OCH
ROBUST SAMHÄLLE

EN ENERGIEFFEKTIV
OCH FOSSILFRI
KOMMUN

Jämlikhet och lika förutsättningar för alla är en viktig
del i ett tryggt och robust samhälle och för att uppnå
detta på bostadsmarknaden krävs bland annat bostäder med god fysisk tillgänglighet.
Byggnation av bostäder i centrala lägen nära service
minskar behovet av resor med egen bil eller färdtjänst.

5. BOSTÄDER TILL ALLA
Mål: Planera och verka för att alla
grupper ska ha möjlighet att
bo i bra bostäder
Aktiviteter
Exempel på aktiviteter i det löpande arbetet som bör
göras är att kontinuerligt fortsätta att lyfta särskilda gruppers behov i den förvaltningsövergripande
bostadsförsörjningsgruppen. Det förvaltningsövergripande arbetet för att tillgodose behovet av gruppbostäder och stödboenden för ensamkommande
flyktingungdomar bör fortsätta.

Kommunen har ansvar för att alla grupper kan bo i
bra bostäder. När det blir brist på bostäder är det de
grupper som är mest utsatta på bostadsmarknaden
som får svårast att hitta bostäder. Eftersom det är
svårt att bygga nya bostäder som de resurssvaga
grupperna har råd att bo i är det viktigt att se till att
de billigare lägenheterna som blir lediga i befintligt
bostadsbestånd blir tillgängliga för de särskilda
grupperna. Kommunen äger inte några bostäder och
därför är dialogen med fastighetsägarna avgörande för att de grupper som kommunen har särskilt
ansvar för ska kunna få bra permanenta bostäder. Ett
antal strategiska insatser behövs för att alla grupper
ska ha möjlighet att bo i bra bostäder.
STRATEGISKA INSATSER FÖR ATT ALLA
GRUPPER SKA KUNNA BO I BRA BOSTÄDER
• I bostadsplaneringen verka för att underlätta
integrering i samhället och undvika segregerade
bostadsområden
• Verka för att kunna tillhandahålla ett antal bostäder
som tillfälligt kan upplåtas för de grupper som kommunen har särskilt ansvar för att ordna bostad åt
• I bostadsplaneringen verka för en varierad sammansättning av hustyper och upplåtelseformer som
lockar olika invånargrupper
• Utveckla samarbetet med de privata hyresvärdarna
för att öka möjligheterna till bostad för de grupper
som kommunen har särskilt ansvar för
• Komplettera utbudet av gruppbostäder

Tillsammans med de privata hyresvärdarna skulle
en samverkansmodell eller ett samverkansavtal kunna tas fram för att underlätta bostadsförsörjning för
särskilda grupper. För att ytterligare vidareutveckla
samarbetsformerna med hyresvärdar och privatpersoner som kan hyra ut bostad till särskilda grupper
kan kommunen undersöka möjligheterna att söka
externt finansieringsstöd för att inrätta en förvaltningsgemensam funktion som arbetar riktat med
att utveckla bostadsförsörjningen för de särskilda
grupperna.
Kommunen bör arbeta nytänkande med olika
åtgärder för att sänka tröskeln för att komma in på
bostadsmarknaden. Kunskapen om ungas behov
av bostäder behöver förbättras, exempelvis genom
en undersökning av ungas behov på bostadsmarknaden. Kommnen kan också undersöka behovet av
och förutsättningar för att erbjuda kommunala hyresgarantier för att förbättra förutsättningarna för de
som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.
Kommunstyrelsen beslutar årligen en handlingsplan
för vilka av ovanstående aktiviteter som ska genomföras det kommande året.
ETT TRYGGT OCH
ROBUST SAMHÄLLE

En viktig faktor för ett tryggt och robust samhälle är
att människor möts över generationer och kulturer.
Genom att sträva efter att planera för en blandad
bebyggelse med en variation av upplåtelseformer
och hustyper kan möjligheter för dessa möten mellan
människor skapas.
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