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Medverkande 
Bostadsförsörjningsplan för Hultsfreds kommun 2016-07-06 har på uppdrag av 

Hultsfreds kommunstyrelse tagits fram av Vatten och Samhällsteknik AB genom Jonas 

T. Sandelius och Eva Djupfors. Arbetet har skett i samarbete med kommunens 

stadsarkitekt Sara Dolk och Lars Gjörloff, utvecklingschef. 
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Bostadsförsörjningsplan för Hultsfreds kommun 

Förord  

Befolkningen har i princip minskat sedan 1970-talet, även om det syntes ett trendbrott 

under några år i början av 1990-talet, bland annat på grund av krigen på Balkan. Från 

ett sjunkande invånartal har kommuninvånarantalet under de senaste åren på kort tid 

ökat. För närvarande finns en upplevd bostadsbrist i kommunen. 

Kommunens långsiktiga utveckling påverkas av kommunens förmåga att tillgodose 

behovet av bostäder och goda boendemiljöer för olika målgrupper som har olika behov 

och önskemål. Tillgång till bostäder är en förutsättning för tillväxt, företagsetableringar 

och arbetstillfällen, som i sin tur påverkar bostadsmarknaden.  

Bostadsbebyggande och utveckling av bostadsbeståndet omnämns sedan 2014 som ett 

allmänt intresse i plan- och bygglagen. Kommunen kan främja bostadsbebyggandet 

bland annat genom sin översiktsplanering samt genom att verka för en god 

planberedskap. Planering för bostäder är grundläggande i kommunens strategiska 

planering. Från och med 1 januari, 2001 gäller lagen om kommunernas ansvar för 

bostadsförsörjningen, SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

Bostadsförsörjningsplan 
 
 
2016-09-26  

5 
(19) 

 

Inledning 

Bakgrund – boende en strategisk fråga 

Boendeplaneringen är en strategisk fråga för kommunerna. Bra bostäder och goda 

boende-miljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för tillväxt och välfärd på 

såväl lokal som nationell nivå. 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, som gäller sedan 1 januari, 2001 

SFS 2000:1383, tillägg SFS 2002:104, tydliggör att det är kommunernas ansvar att 

planera för att ge förutsättningar för alla i kommunen att bo i goda bostäder. Det 

innebär att kommunerna, vid sidan av insatser för speciella grupper och för det 

befintliga bostadsbeståndet, även måste ha en långsiktig planberedskap.1   

Hultsfred kommun har tidigare behandlat boendeplaneringen i sin översiktsplan (2010), 

samt i samband med översiktsplanearbetet tagit fram ett underlag 

”Bostadsförsörjningsprogram Hultsfreds kommun 2006 – 2008, Utkast”.  

Statistiken med siffror fram till 2006 som legat till grund till den översiktliga 

planeringen behöver nu uppdateras. Bostadsbristen i kommunen gör behovet av nytt 

planeringsunderlag uppenbar, varför en separat bostadsförsörjningsplan nu upprättas.  

Bostadsförsörjningsplanens mål och syfte  

Bostadsförsörjningsplanens syfte är att tjäna som ett kommunövergripande strategiskt 

underlag för framtida översikts- och detaljplanearbeten. Programmet ska även 

underlätta för verksamhetsplaneringen kopplade till planeringen av nya bostäder inom 

socialförvaltningen och AB Hultsfreds Bostäder. 

Planen kartlägger åtgärder och prioriteringar som på kort och lång sikt kan leda till en 

god bostadsförsörjning i Hultsfreds kommun. Kommunens mål är att tillmötesgå 

efterfrågan och behov av olika boendeformer för en socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbar utveckling.  Målet är att uppnå en långsiktig hållbar 

bostadsförsörjning genom ett varierat och attraktivt utbud av bostäder och 

bostadsmiljöer i kommunen.  

Läshänvisning och avgränsning  

Bostadsförsörjningsplanen är kommunövergripande. I programmet har störst fokus lagts 

på att behandla kommunens 7 tätorter, eftersom en förtätning eller utvidgning av 

befintlig bebyggelsestruktur med närhet till service anses som bäst ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Generellt görs dock inga geografiska ställningstaganden om 

lokalisering eller utformning av nya bostäder, detta kommer att utredas i efterföljande 

planeringsprocesser. 

Begreppet småhus avser bostad i en- eller tvåbostadshus, såsom villa, parhus, radhus 

eller kedjehus. Med lägenhet menas lägenhet i flerbostadshus. 

Antaganden avseende kommunens utveckling och den framtida efterfrågan på bostäder 

baserar sig dels på Miljö- och byggnadsförvaltningens iakttagelser och erfarenheter 

bakåt i tiden, och dels på SCBs statistik. 

Bostadsförsörjningsplanen ska ses som en del i kommunens strategiska översiktliga 

planering och bör, precis som översiktplanen, aktualiseras i framtiden. 

                                                      
1 Rapport nr 2011:9, Boverket, Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Stockholm 
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Styrdokument 

Efterföljande styrdokument har till viss del legat till grund för kommunens bedömning 

och slutsatser i bostadsförsörjningsplanen.  

Ställningstaganden i kommunens översiktsplan 2009 

Hultsfreds översiktsplan antogs 2009. I översiktsplanen redovisas 

planeringsförutsättningar och de allmänna intressena i kommunen. Boende behandlas i 

kapitel 19, följande av kommunens ställningstaganden framgår av översiktsplanen: 

- En utgångspunkt för den översiktliga planeringen i Hultsfreds kommun är att 

möjligheten till att bygga attraktiva bostäder med närhet till vatten ska främjas.  

- Vid nyproduktion av bostäder och lokaler bör hänsyn tas till möjligheterna att 

ansluta till fjärrvärmenätet.  

- Attraktiva lägen; på landsbygden är attraktiva boenden oftast förknippat med 

strandnära lägen eller öppna landskap. I tätorter vägs ofta andra faktorer in som 

t.ex. trivsel, tillhörighet, närhet till olika slags service, arkitektur, variation och 

hur pass ostört läget är. 

- Det är viktigt att det finns bostäder i många olika former på samtliga orter i 

kommunen för att kunna bibehålla den samhällsstruktur som varit 

förutsättningen för samhällets framväxt. Med andra ord, många olika 

boendealternativ på en ort gör att människor kan byta boende när behoven 

förändras. Det betyder samtidigt att befolkningen på en ort har förutsättningar 

att vara jämnt åldersfördelad.  

- I Hultsfred finns ett reellt behov av tillskott på vissa typer av bostäder. Ny 

bostads-bebyggelse föreslås i centrala och lättillgängliga lägen i Södra Ekeberg 

samt genom förtätningar. Utöver dessa finns önskemål om strandnära 

bostadsbebyggelse intill Hulingen samt ”hästboende” i tätortens utkanter som 

Gnöttlerum och Hammarsebo.  

- Landsbygdsutveckling kan utgöras av en mängd olika verksamheter eller 

boende-möjligheter. I det tidiga skede, som översiktsplanen utgör, har 

kommunen valt att lämna möjligheterna i så stor grad som möjligt öppna för 

olika typer av etableringar enligt LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen). Det kan vara permanentboende, utökning av befintliga verksamheter 

som annars inte hade haft den möjligheten, verksamheter med koppling till det 

rörliga friluftslivet som drar nytta av sjönära lägen som t.ex. campingplatser och 

stugbyar.  

RUS Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020 

Länets regionala utvecklingsstrategi anger den gemensamma färdriktningen för hur 

Kalmar 

län ska ta tillvara på sin utvecklings- och tillväxtpotential. Strategin är den regionala 

länken mellan kommunala översikts- och utvecklingsplaner samt nationella strategier, 

internationella beslut och överenskommelser. Följande slutsatser redovisas i Kalmar 

läns regionala utvecklingsstrategi: 

 

- Modernt jord- och skogsbruk är grundläggande för en levande landsbygd och 

attraktiva boendemiljöer. En levande landsbygd främjar natur- och 

kulturmiljövärden. 
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- Nationella jämförelser visar att flera kommuner i länet tillhör de 25 procent 

bästa kommunerna i riket inom en rad kvalitetsområden, bland annat: 

•   äldres upplevelse av delaktighet och bemötande inom äldreomsorgen, 

•   äldres upplevelse av trygghet och säkerhet på särskilda boenden, 

•   äldres möjlighet till aktivitet och utevistelser inom särskilda boenden.  

 

- En väl fungerande service är en viktig förutsättning för ett bra boende på 

landsbygden. Här är nytänkande, nya samarbetsformer och 

kompetensutveckling viktiga delar när det gäller både offentlig och kommersiell 

service.  

 

- Regional attraktivitet handlar om flera delar, bland annat en attraktiv livs- och 

boendemiljö, attraktiva arbeten, goda förutsättningar för företagande, intressanta 

mötesplatser samt kultur, idrott och upplevelser.  

 

- En grundläggande förutsättning är infrastruktur och kommunikationer som gör 

det möjligt att knyta samman boende, arbete, utbildning och fritid samt skapar 

god tillgänglighet till exempelvis vård, omsorg och kultur.  

Hemlöshet – en fråga om bostäder slutrapport för länsstyrelsernas 
hemlöshetsuppdrag 2012–2014 

Som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av 

bostadsförsörjningen har länsstyrelserna tagit fram rapporten ”Hemlöshet – en fråga om 

bostäder”. Av rapporten framgår bland annat:  

 

- Den traditionella kärnfamiljen med två vuxna som lever tillsammans med 

minderåriga barn utgör en mindre del av hushållen. 

 

- I två tredjedelar av hushållen finns det inga barn.  

 

- Den demografiska utvecklingen påverkar vilka bostäder som efterfrågas. 

Sverige har en åldrande befolkning.  

 

- Den faktor som i viss utsträckning kan hejda den pågående utvecklingen är en 

ökande invandring. Det är främst yngre personer som flyttar till Sverige. 

Regional transportplan för Kalmar län 2010 – 2021 

I den regionala tranportplanen för Kalmar län 2010 - 2021 nämns Stångådalsbanan som 

en viktig förutsättning för regionens utveckling. Stångådalsbanan sträcker sig mellan 

Kalmar och Linköping och medför goda pendlingsmöjligheter från och till Hultsfred. 

En förbättring av Stångådalsbanan nämns i länets transportplan som en av de åtgärder 

som man vill prioritera.  

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2016  

Bostadsmarknadsanalysen redovisar en översiktlig bild och bedömning av 

bostadsbyggandet 

under 2015 i Kalmar län.  Enligt Bostadsmarknadsanalysen, som baseras på 

kommunernas svar, finns det även om fem år en brist av bostäder i Hultsfreds centralort 

medan det finns ett överskott av bostäder i övriga kommundelar.  
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Hur Hultsfred kommun har arbetat och i fortsättningen avser att arbeta 
med ovan nämnda styrdokument 

 

En utredning har genomförts under 2016 för att klargöra planberedskapen för i första 

hand flerbostadshus. 

 

För att främja möjligheten till att bygga bostäder i attraktiva lägen nära vattnet har 

Hultsfred kommun pekat ut s.k. LIS-områden, områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. 

I centrala Hultsfred har det byggts fem punkthus/flerbostadshus. Lägenheter i dessa hus 

är på grund av sitt centrala och sjönära läge mycket attraktiva och har möjliggjort en 

flyttkedja. 

 

Kommunens översiktsplan går väl i hand med RUS - Regional utvecklingsstrategi för 

Kalmar län 2012-2020. Kommunen arbetar aktivt med att upprätthålla en väl 

fungerande äldreomsorg.  

Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun har även via socialnämnden tillsatt en 

styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp i syfte att se över det framtida behovet av 

särskilda boenden. 

 

Hultsfreds kommun samverkar genom Infrastrukturkansliet2 samt Regionförbundet i 

Kalmar län med att försöka påverka den regionala transportplanen för Kalmar län 2010 

– 2021 avseende infrastrukturfrågor så som Stångådalsbanans framtid och utveckling. 

Hultsfreds kommun arbetar aktivt med att upprätthålla infrastruktur och 

kommunikationer som gör det möjligt att knyta samman boende, arbete, utbildning och 

fritid, samt skapar god tillgänglighet till exempelvis vård, omsorg och kultur.  
 
  

                                                      
2 Infrastrukturkansliet är ett samverkansorgan mellan kommuner utmed Stångådalsbanan 

mellan Kalmar och Linköping. 
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Förutsättningar i Hultsfreds kommun 

Geografiska läget 

Hultsfreds kommun ligger i den nordöstra delen av Kalmar län. Kommunen gränsar 

såväl till Kronobergs län (Uppvidinge kommun) och Jönköpings län (Vetlanda och 

Eksjö kommuner). Övriga grannkommuner i länet är Vimmerby, Oskarshamn och 

Högsby. Sett till invånarantalet ligger Hultsfreds kommun med 14 140 invånare på 

sjunde plats jämfört med Kalmar läns 12 kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Hultsfred kommuns geografiska läge i länet. 

De första orterna i det område som idag utgör Hultsfreds kommun växte upp där 

jordbruk och handelsvägar/marknadsplatser har haft stor betydelse, som i Målilla, 

Mörlunda, Vena och Virserum.  
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Figur 2: Hultsfreds centralort och övriga tätorter i kommunen. 

Orten Hultsfred växte upp kring exercisplatsen för Kalmar regemente, som låg strax 

norr om dagens tätort, samt järnvägen. Knutpunkten Hultsfred var en skärningspunkt 

mellan linjerna mot Kalmar, Linköping, Nässjö, Västervik och Växjö/Vetlanda.  

Flera av kommunens orter har vuxit upp under industrialiseringens tid då flera 

industrier etablerades med anknytning till träförädling samt jordbruk som Silverdalen, 

Rosenfors och Järnforsen. 
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Arbetsmarknad 

Under 1990-talet och i början av 2000-talet försvann några av kommunens mer 

betydande arbetsplatser. Sedan dess har variationen av arbetstillfällen ökat eftersom 

befintliga verksamheter utvecklats samt nyetableringar skett.  

Idag är Hultsfreds kommun, IKEA Industri Hultsfred AB, Plannja Aktiebolag, Glamox 

Luxo Lighting AB, Rosenfors Bruk AB och Bergs Timber AB de sex största 

arbetsgivarna i Hultsfreds kommun.  

Sett till näringsgren finns de flesta arbetstillfällena i Hultsfreds kommun (2014), 

redovisade i fallande ordning, inom ”Tillverkning och utvinning”, ”Vård och omsorg”, 

”Utbildning”, ”Byggverksamhet”, ”Handel” och ”Jord- och Skogsbruk”.  

Pendling 

Det sker både en in- och utpendling till och från kommunen vad avser arbetstillfällen. 

2014 var det 1 794 i Hultsfred bosatta personer som arbetspendlade till orter utanför 

kommunens gränser. Inpendlingen motsvarade samma år 1 037 personer.3  

Stångådalsbanan, mellan Linköping och Kalmar via Hultsfred, är därför viktig för 

kommunens befolkning och verksamheter. Möjligheterna till jobbpendling är goda i 

Hultsfred. Pendlingsavstånded till arbetstillfällen i de större orterna i angränsande 

kommuner/län är:       23 km Hultsfred – Vimmerby, 60 km Hultsfred – Oskarshamn, 

114 km Hultsfred – Kalmar och 116 km Hultsfred – Linköping. Ett annat viktigt 

pendlingsstråk är Virserum/Järnforsen till Vetlanda som är handels- och servicecentrum 

för boende i södra kommundelen. 

Befolkningstal 

I kommunen finns sju tätorter varav Hultsfred är centralorten. I nuläget (slutet av juni 

2016) är antalet invånare i kommunen cirka 14 140 personer, varav cirka 5 500 bor i 

centralorten Hultsfred.  

Befolkningssiffrorna visar bland annat att kommunen har en stor andel 

landsbygdsboende, samt att det finns flera livaktiga orter i kommunen. Hultsfreds 

kommun består av 7 församlingar och 9 tätorter som idag har följande fördelning 

avseende befolkning inom respektive område.  
 

Församling Befolkning   Tätort Befolkning 

Hultsfred        5 540   Hultsfred     5 477 

Lönneberga        1 073  Lönneberga        168 

Målilla        1 750   Målilla     1 445 

Vena        1 180  Vena        370 

Virserum       2 152  Virserum     1 763 

Järeda           651   Järnforsen        525 

Mörlunda-Tveta  1 572  Mörlunda        854 

                                                                 Rosenfors        292 

                                                                 Silverdalen          590 

                                                                 Glesbygd     2 335 

Totalt 13 919   13 919 

Figur 3: Befolkningsfördelning i kommunens församlingar och tätorter 2015-12-31. Källa SCB. 

 

                                                      
3 SCB, Hultsfred kommunfakta 2016. 
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Befolkningsutveckling samt befolkningsprognos 

Befolkningsutvecklingen i kommunen var kraftigt vikande under andra halvan av 1990-

talet. Under de första åren av 2000-talet har minskningen mattats av och numera är 

utvecklingen i en stigande trend. Se figur 5. 

Avgörande orsaker till den tidigare befolkningsminskningen har varit nedläggningen av 

några av de största arbetsplatserna i kommunen samt de negativa födelseöverskotten, 

det vill säga att antalet födda barn är färre än antalet dödsfall i kommunen per år. Yngre 

människor har dessutom flyttat. Sammantaget har denna utveckling lett till att 

medelåldern i kommunen ökat. Andelen personer över 65 är större än andelen under 17, 

se figur 4. 

 

 

Figur 4: Åldersfördelningen 2015 i riket, länet samt Hultsfreds kommun. Källa SCB. 

 

 

Figur 5: Befolkningsutvecklingen i kommunen och dess tätorter, åren 2000 till 2015. Källa SCB. 

Senaste årens stigande befolkningstal förklaras med strömmen av asylsökanden och 

anhöriginvandring som varit och fortsatt är hög. Flyttningsnettot sett till Hultsfred 

kommuns tätorter är, räknat i antal personer, störst för centralorten Hultsfred.  

- Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på 

asylmottagning bland Sveriges kommuner. Det sker i sin tur en sekundär 

omflyttning av de personer som erhållit asyl. Man kan enligt en studie som 

genomförts av Arena för tillväxt anta att en tredjedel av de personer som erhållit 

asyl i kommunen kommer att fortsatt bo kvar efter 3 år i Hultsfred.4 

                                                      
4  Program – januari 2015, antaget av Kommunfullmäktige KF § 16/2015, 2015-02-23 
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Sammantaget bedömer regeringen att personer som söker uppehållstillstånd som 

anhöriga till någon som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande, 

kommer fortsätta vara högt de kommande åren.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6: Flyttmönster till respektive från Hultsfreds kommun. SCB 2015. 

Diagrammet ovan visar ett positivt flyttningsnetto till kommunen på drygt 200 personer 

under år 2015. Störst andel nyinflyttade personer kom 2015 från utlandet. Störst andel 

personer som flyttade från kommunen flyttade till övriga län.  

Hushåll  

I Hultsfreds kommun finns cirka 6 500 hushåll. Den vanligaste hushållsstorleken är 

ensam-stående utan barn (cirka 2 550 hushåll) samt sammanboende utan barn (cirka 

1 960 hushåll). Antal hushåll med barn i åldern 0 - 24 år är cirka 1 630.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figur 7: Antal Hushåll 2015 i Hultsfreds kommun, SCB. 2,55 procent av befolkningen saknar 
uppgift om lägenhet. 

                                                      
5 Cirkulär 16:27, Sveriges kommuner och landsting, 2016-04-29 
6 SCB, Statistiska centralbyrån. Antal hushåll 2015. 
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Av de personer som ingår i hushåll som klassas som ensamstående utan barn är 13 % i 

åldern 0-29 år, 36 % i åldern 30-64 år och 51 % i åldern 65 år eller äldre. 

Av de personer som ingår i hushåll som klassas som sammanboende utan barn är 7 % i 

åldern 0-29 år, 43 % i åldern 30-64 år och 50 % i åldern 65 år eller äldre. 

Bostadsbestånd 

I de mindre orterna i kommunen har bebyggelsetrycket varit mycket lågt under 1990-

talet och under början av 2000-talet. Den politiska viljan om att resurser ska fördelas för 

att varje tätort ska kunna utvecklas kvarstår sedan 1990-talet. Faktum att 

befolkningsmängden i kommunen sjunkit under en lång tidsperiod har försvårat 

nysatsningar och enstaka hyreshus som varit i dåligt skick har rivits för att uppnå en 

bättre balans mellan tillgång och efterfråga av bostäder.  

Det sviktande befolkningsunderlaget har inneburit en utmaning att underhålla utbudet 

av kommunal- och privat service. Detta i sin tur har för de boende i kommunen stärkt 

Hultsfreds betydelse som centralort. 

Under 2010-talet har Hultsfred Bostäder AB byggt 38 nya lägenheter. Lägenheterna har 

resulterat i en positiv flyttkedja samt 14 nya kommuninvånare. I de mån det under 

senare år byggts småhus/villor har detta främst skett på landsbygden. 

I Hultsfreds kommun finns, precis som i andra landsbygdskommuner, en låsning av 

utvecklingen av bostadsbeståndet avseende småhus/villor. Byggs två jämförbara hus, 

varav ett i Hultsfred och ett i Kalmar, så är kostnaden bortsett från tomtpriset 

densamma. Säljs sedan dessa två hus kommer säljaren i Hultsfred med all sannolikhet 

inte kunna få tillbaks sina investerade pengar, medan värdet för huset i Kalmar kan 

tänkas stiga.  

Sett till åldersfördelning och invånarantalet i kommunen ser tillgången till boenden ut 

att vara god. Ändå upplevs efterfrågan efter bostäder som stor. En förklaring kan vara 

att dels äldre ensamstående personer bor kvar i småhus/villor och dels att en stor andel 

av småhus/villor på landet nyttjas som fritidshus/sommarbostad. Antas kan också att en 

övervägande andel av ägare till sommarboenden inte är skrivna i kommunen. Mot 

bakgrund av ovan nämnd finansieringsproblematik för byggnation är slutsatsen att 

kommunen bör verka för/främja generationsskiften/flyttkedjor i kommunen.  

Hultsfreds Bostäder AB är kommunens största bostadsföretag. Bostadsföretaget äger 

och förvaltar cirka 1700 bostadslägenheter, 65 studentrum, 200 lokaler och 220 garage. 

Förutom Hultsfreds Bostäder AB finns det ett flertal privata fastighetsbolag som hyr ut 

bostäder i kommunen. I nuläget finns sammantaget följande bostadsbestånd i 

kommunen: 

En och tvåfamiljshus 

4 786 boenden i småhus/villor (2015-12-31)7 

Lägenheter i flerbostadshus 

2 344 lägenheter (2015-12-31)8 (övervägande 2-3 rumslägenheter) 

Studentrum 

65 (Hultsfreds Bostäder AB) 

Gruppbostäder, seniorboende m.m. 

34 Gruppbostäder, lokaliserade i Hultsfred, Målilla samt Virserum 

112 Äldreboenden, lokaliserade i Hultsfred, Målilla, Mörlunda, Virserum och Vena 

>6 Korttidsboenden, i Hultsfred Diamanten och Hjorten 

                                                      
7 SCB:s BOSTADSPAK 2012 (ev fritidshusen borträknade) 

8 SCB:s BOSTADSPAK 2012 (ev. fritidshusen borträknade) 
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Servicebostäder, i Hultsfred Granitvägen ”Trapphusboende” med gemensamhetslokal i 

Opalen. 

27 Seniorlägenheter, lokaliserade i Hultsfred och Virserum (Hultsfreds Bostäder AB). 

Planberedskap och behov 

Efterfrågan efter boende generellt, oavsett lägenhet eller småhus/villor, är för 

närvarande hög. I princip alla lägenheter/småhus oavsett om de ägs av privata aktörer 

eller det kommunala bostadsbolaget är för närvarande bebodda.  

Boverket redovisar i sin rapport ”Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 

2025”, rapport 2016:18, ett behov av nya bostäder över hela landet. Boverkets prognos 

relaterat till Hultsfred kommun innebär att det bör byggas cirka 620 nya bostäder fram 

till 2020, och cirka 380 nya bostäder mellan 2020 och 2025 i kommunen. Med tanke på 

att det aktuella behovet av nya bostäder överlag är större i storstäder än på landsbygden 

kan prognosen avseende Hultsfreds del ses som en hög siffra. Å andra sidan har 

flyktingmottagningen i kommunen gjort att behovet av nya bostäder är exceptionellt 

hög. Det bör dock poängteras att det är svårt att ange precisa siffror eftersom man i 

nuläget inte kan veta hur befolkningsutvecklingen i Hultsfred kommer att se ut i 

framtiden. 

Det finns en viss planberedskap för nyproduktion av småhus i kommunen. Efterfrågan 

är dock låg. Eftersom nyproduktion av småhus i Hultsfreds kommun överstiger 

marknadsvärdet vid försäljning är efterfrågan för obebyggd tomtmark låg.  

Under 1970- och 1980-talen gjordes flera detaljplaner i kommunen för bostadsändamål, 

med syfte att ha beredskap när befolkningen förväntades öka kraftigt. Flera av dessa 

planer har inte genomförts, så utrymmet och möjligheter kvarstår. I de flesta fall är 

planerna dock otidsenliga eller i praktiken ogenomförbara då de i många fall är i 

oattraktiva lägen.  

En utredning har genomförts i Hultsfreds kommun under 2016 för att klargöra 

planberedskapen för i första hand för flerbostadshus. Vidare kan nämnas att 

kommunstyrelsen, KS § 16/2016, har gett socialnämnden i uppdrag att se över det 

framtida behovet av särskilda boenden i kommunen. I uppdraget ingår även att en 

kartläggning och analys av samtliga befintliga särskilda boenden ska genomföras. En 

styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp har tillsats och arbetet har inletts tillsammans 

med Riksbyggen.  

Mellankommunal samordning 

De senaste åren har invandringen till Sveriges kommuner varit mycket stor, och särskilt 

till Hultsfreds kommun som är en av de kommuner i Sverige som tagit emot flest 

asylsökande per capita. Migrationsverket har ett övergripande ansvar för 

flyktingmottagningen och ansvarar särskilt för att asylsökande erbjuds en bostad. 

Hultsfreds kommun och Migrationsverket har ett avtal om att ta emot ett visst antal 

flyktingar per år.  

Det sker både in- och utpendling från andra kommuner i länet till Hultsfreds kommun, 

samt från angränsande län vad gäller arbetstillfällen. En samordning över 

kommungränserna sett till bostadsläget såväl i kommunernas centralorter som i övriga 

tätorter och byar är önskvärt. Ett mellankommunalt arbete mellan Hultsfred och 

angränsande kommuner finns i dagsläget inte. Enligt Regionförbundet har synpunkter 

väkts att en regional bostadsmarknadsanalys bör tas fram inom ramen för projektet 

”Den Attraktiva Regionen”. Inom pilotprojekt ”Mer Kalmarsund”, har det tagits fram 

en rapport som delvis behandlar hela länets bostadsmarknad ”Gemensam 

bostadsmarknad Kalmarsund.” 
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I och med slutsatserna som kan dras efter framtagandet av bostadsförsörjningsplanen 

för Hultsfred kommun avser Hultsfred kommunstyrelse att väcka frågan om ett 

kommungräns-överskridande samarbete avseende bostadsförsörjningen i snar framtid. 
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Bostadsbehov för särskilda grupper 
Det finns ett visst antal bostäder för särskilda grupper i samhället. Behovet av bostäder 

för dessa grupper är varierande. 

Ungdomar 

Andelen ungdomar har tidigare bedömts minska i takt med att tidigare prognoser 

bedömt en befolkningsminskning i kommunen och då särskilt bland ungdomar. I takt 

med det ökade flyktingmottagandet bedöms behovet av lägenheter för ungdomar 

komma att bli större i framtiden, men i nuläget råder balans på bostäder för ungdomar. 

Studenter 

I Hultsfreds kommun finns studentboenden för både gymnasiestuderande och högskole-

studerande på Campus Hultsfred. Det kommunala bostadsbolaget erbjuder 65 

studentrum. Behovet styrs till största del av utbudet av antalet utbildningsplatser. I 

nuläget är det brist på bostäder för studenter. 

Nyanlända och asylsökande 

Hultsfreds kommun har svarat för en mycket stor del av mottagningen av asylsökande i 

Kalmar län. Det har tidigare funnits ett överskott på bostäder i kommunen, men i takt 

med mottagandet har behovet av bostäder för denna grupp ökat och det råder nu brist på 

boenden för nyanlända och asylsökanden. Kommunen samarbetar med det kommunala 

bostadsbolaget och har kontakt med privata fastighetsägare för att säkerställa att det 

finns bostäder för nyanlända. 

Särskilda behov 

Det finns ett flertal olika typer av boenden för personer med särskilda behov. I nuläget 

råder brist på denna typ av boenden, men kommunen arbetar aktivt med frågan och 

bedömer att behovet ska kunna komma att täckas om cirka fem år. 

Äldre 

Det finns tre trygghetsboenden och två seniorbostäder i kommunen. Seniorbostäderna 

är öronmärkta för personer som är 65+. Behovet bedöms som stort och ökande 

avseende tillgängliga bostäder anpassade och attraktiva för äldre. 

Människor ej godkända på ordinarie bostadsmarknad 

I Hultsfreds kommun finns en liten andel hemlösa. Kommunen arbetar aktivt både med 

det kommunala bostadsbolaget och med privata fastighetsägare för att denna grupp ska 

kunna komma in på bostadsmarknaden. 
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Slutsatser, mål och strategier 
Det är viktigt att det finns bostäder i många olika former på samtliga orter i kommunen 

för att kunna bibehålla den samhällsstruktur som varit förutsättningen för samhällets 

framväxt. Med andra ord, många olika boendealternativ på en ort gör att människor kan 

byta boende när behoven förändras. Det betyder samtidigt att befolkningen på en ort har 

förutsättningar att vara jämnt åldersfördelad. Ur ett samhällsperspektiv är detta bra 

eftersom det skapar ett brett underlag för kommunal service som bland annat förskolor, 

skolor och äldrevård på orten. 

Outnyttjade detaljplaner och ledig mark för ytterligare bostadsbebyggelse i olika former 

finns i de flesta av Hultsfreds tätorter. Förväntat behov finns av bostäder med centralt 

läge nära kommersiell och social service, kommunikationer och skolor, men i måttlig 

omfattning. 

De äldres andel i kommunen kommer att öka under de kommande decennierna. Det kan 

antas att det kan finnas stora skillnader vad gäller behov och förutsättningar bland de 

äldre generationer av invånare i kommunen. Ett framtida behov av nya lägenheter kan 

dock förutses att vara lättillgängliga och centrala lägenheter med gemensamhetslokaler, 

företrädesvis i markplan. En förväntad utflyttning från småhusbeståndet till 

generationsboende kan minska behovet av småhustomter och ge en föryngring av 

befolkningsstrukturen i villakvarteren. Det finns ett förväntat behov av strandnära 

boende i närheten av centralorten samt av boende med möjlighet till hästhållning i 

närheten av centralorten. 

Slutsatser 

- För få bostäder har byggts där efterfrågan finns, dvs i centrala och attraktiva 

lägen. 

- Det finns en generell bostadsbrist i kommunen, fler hyresrätter krävs i 

flerbostadshus 

- Efterfrågan efter boenden kommer fortsatt vara högt de kommande åren, dock är 

det svårt att förutspå om efterfrågan kommer att kvarstå på lång sikt. 

- Det finns en låsning i bostadsmarknaden eftersom många äldre eller ensamma 

väljer att bo kvar i villor/småhus.  

- Planberedskapen: Det finns en rad äldre planer som inte genomförts. Dessa är 

dock till stor del otidsenliga eller i praktiken ogenomförbara då de i många fall 

är i oattraktiva lägen. 

- Ekonomiska faktorer påverkar bostadsbebyggandet. Kostnaden att bygga nytt är 

större än marknadsvärdet av det färdigställda huset. Finansieringsproblem. 

Hultsfreds kommuns mål och strategier  

- Möjliggöra flyttkedjor och generationsväxlingar genom nybyggnation av 

lägenheter i attraktiva lägen. Mest attraktiva lägen i Hultsfred kommun torde 

vara centralt och sjönära. 

- Marknadsföra kommunen i syfte att attrahera externa byggherrar. 

- Skapa goda förutsättningar för bostadsbebyggande, genom att ha en god 

planberedskap. En genomgång av detaljplaners aktualitet och analys av 

byggbara tomter har genomförts för kommunens tätorter.  

- Verka för ett varierat utbud av bostäder i alla kommundelar som tillgodoser 

invånarnas behov och önskemål. Verka för en spridning i boende- och 

upplåtelseformer. 
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