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Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för 
bostadsbyggande för Tingsryds kommun 
Dm2018/421 270 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige fastställer bostadsförsöijningsprogram med 
riktlinjer för bostadsbyggande för Tingsryds kommun enligt 
protokollsbilaga. 

2. Bostadsförsörjningsprogrammet skall revideras under nästa mandatperiod 
(2019-2022) och då skall tas hänsyn till de synpunkter som har kommit från 
Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsöijningsansvar anges att 
varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 
förntsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt planera för 
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsöijningen 
förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsöijningen ska enligt 
lagstiftningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och 
minst innehålla: 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostads beståndet. 

• Kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål. 
• Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostads behovet för särskilda 
grupper och marknadsförutsättningar. 
Möjlighet att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande 
Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka 
bostadsbyggandet. Boverket administrerar bidraget som kan sökas från den 
1 augusti 2018 till den 1 oktober 2018. Beslut om fördelning av årets medel, 
totalt 1,3 miljarder kronor, fattas under slutet av november månad och 
statsbidraget betalas ut senast den 1 december 2018. Storleken 
på eventuellt erhållet statsbidrag står i propo1tion till antalet staitbesked för 
byggnation av nya bostäder under aktuellt år. Det totala statsbidraget är 
uppdelat i två potter, pott A och pott B. Pott A utgör 60 procent av den 
totala stödsumman (780 miljoner kronor av 1,3 miljarder kronor för 2018). 
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Potten fördelas mellan de bostäder som motsvarar ett behov av bostäder hos 
nyanlända i kommunen, som fått uppehållstillstånd mellan juni föregående 
år och juli innevarande år och som fanns folkbokförda i kommunen den 
31 juli. Pott B utgör 40 procent av stödsumman (520 miljoner kronor av 1,3 
miljarder kronor för 2018). Denna pott fördelas mellan de bostäder som 
byggs utöver behovet hos de nyanlända det vill säga de bostäder som inte 
f'ar stöd från pott A. En kommun kan få stöd från både pott A och pott B 
samtidigt. 

Följande villkor gäller för möjligheten att söka statsbidraget 
• Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked 

som möjliggör byggande av minst en bostad. 
• Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en 

folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd under året. 
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod 

har antagit riktlinjer för bostadsförsö1jningen enligt lagen 
(2000: 13 83) om kommunernas bostadsförsö1jningsansvar. 

• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod 
har antagit en ny 
översiktsplan eller gjmt en översyn av planens aktualitet enligt 3 
kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Ett nödvtindigt villkor för att Tings,yds kommun skall ha möjlighet att söka 
det htir statsbidraget tir således att kommunfullmäktige senast i september 
fastställer översiktsplanen samt bostadsförsörjningsprogrammet med 
riktlinjer/är bostadsförsörjningen. 

Ärendets beredning 

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram, med riktlinjer för 
bostadsförsöijningen, har arbetats fram av Yngve Rehnström, utredare inom 
kommunledningsförvaltningen. Underlag och synpunkter har hämtats in 
från berörda tjänstemän och från styrelsen för Vi företagare och info1mation 
och diskussion har även genomförts i centrala chefsgruppen 
2018-02-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-09 §127 att skicka 
förslaget för yttrande till Länsstyrelsen och Region Kronoberg med sista 
svarsdag 2018-05-31. Synpunkter på förslaget har kommit från 
Länsstyrelsen medan Region Kronoberg valde att inte lämna några 
synpunkter. 

Länsstyrelsens synpunkter redovisas i bilaga och innebär, om de ska arbetas 
in i programmet, ett relativt omfattande arbete. Mot bakgrund av den snäva 
tidsplanen för ansökan av byggbonus samt att programmet bör fastställas 
under innevarande mandatperiod föreslås att arbete med länsstyrelsens 
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synpunkter istället sker i nästa revidering av programmet, vilken ska göras 
under nästa mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till bostadsförsö1jningsprogram, med riktlinjer för 
bostadsbyggande, för Tingsryds kommun, Yngve Rehnström 2018-
02-16. 

2. Yttrande från Länsstyrelsen, 2018-05-30. 
3. Sammanställning av synpunkter från länsstyrelsen på brister i 

programmet. 
4. Skrivelse från ekonomichefen och utredare 2018-07-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) bifall 
till förslag i beslutsunderlag. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

I W I 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Dnr 2018/421 270 

Till kommunfullmäktige 

Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsbyggande för 
Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige fastställer bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bo
stadsbyggande för Tingsryds kommun enligt protokollsbilaga. 

2. Bostadsförsörjningsprogrammet skall revideras under nästa mandatperiod och då 
skall tas hänsyn till de synpunkter som har kommit från Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anges att varje kommun 
ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder samt planera för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostads
försörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt 
lagstiftningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och minst inne
hålla: 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
• Kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål. 
• Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, pla-

ner och program som är av betydelse för bostadsförsötjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsätt
ningar. 

Möjlighet att söka statsbidrag för ökat bostadsbyggande 
Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bo
verket administrerar bidraget som kan sökas från den 1 augusti 2018 till den 1 oktober 
2018. Beslut om fördelning av årets medel, totalt 1,3 miljarder kronor, fattas under slu
tet av november månad och statsbidraget betalas ut senast den 1 december 2018. Storle- · 
ken på eventuellt erhållet statsbidrag står i proportion till antalet startbesked för bygg
nation av nya bostäder under aktuellt år. Det totala statsbidraget är uppdelat i två potter, 
pott A och pott B. Pott A utgör 60 procent av den totala stödsumman (780 miljoner kro-



nor av 1,3 miljarder. kronor för 2018). Potten fördelas mellan de bostäder som motsvarar 
ett behov av bostäder hos nyanlända i kommunen, som fått uppehållstillstånd mellan 
juni föregående år och juli innevarande år och som fanns folkbokförda i kommunen den 
31 juli. Pott B utgör 40 procent av stödsumman (520 miljoner kronor av 1,3 miljarder 
kronor för 2018). Denna pott fördelas mellan de bostäder som byggs utöver behovet hos 
de nyanlända det vill säga de bostäder som inte får stöd från pott A. En kommun kan få 
stöd från både pott A och pott B samtidigt. 

Följande villkor gäller för möjligheten att söka statsbidraget 
• Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör 

byggande av minst en bostad. 
• Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ 

som fått uppehållstillstånd under året. 
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlin

jer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsför
sörjningsansvar. 

• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny 
översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Ett nödvändigt villkor för att Tingsryds kommun skall ha möjlighet att söka det här 
statsbidraget är således att kommunfullmäktige senast i september fastställer översikts
planen samt bostadsförsörjningsprogrammet med riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Ärendets beredning 
Förslaget till bostadsförsötjningsprogram, med riktlinjer för bostadsförsörjningen, har 
arbetats fram av Yngve Rehnström, utredare inom kommunledningsförvaltningen. Un
derlag och synpunkter har hämtats in från berörda tjänstemän och från styrelsen för Vi 
företagare och information och diskussion har även genomförts i centrala chefsgruppen 
2018-02-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-09 §127 att skicka förslaget för 
yttrande till Länsstyrelsen och Region Kronoberg med sista svarsdag 2018-05-31 . Syn
punkter på förslaget har kommit från Länsstyrelsen medan Region Kronoberg valde att 
inte lämna några synpunkter. 

Länsstyrelsens synpunkter redovisas i bilaga och innebär, om de ska arbetas in i pro
grammet, ett relativt omfattande arbete. Mot bakgrund av den snäva tidsplanen för an
sökan av byggbonus samt att programmet bör fastställas under innevarande mandatpe
riod föreslås att arbete med länsstyrelsens synpunkter istället sker i nästa revidering av 
programmet, vilken ska göras under nästa mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram, med riktlinjer för bostadsbyggande, för Tings
ryds kommun, Yngve Rehnström 2018-02-16. Yttrande från Länsstyrelsen, 2018-05-30. 
Sammanställning av synpunkter från länsstyrelsen på brister i programmet. 



Beslutsgång 
KSAU 6 augusti, KS 20 augusti samt beslut i KF den 3 september 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 
Tingsrydsbostäder AB 
Kommunchef 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Tingsryd 2018-07-02 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

Yngve Rehnström 
Utredare 

1. Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsbyggande för Tingsryds kommun 
2. Sammanställning av synpunkter från Länsstyrelsen, Yngve Rehnström 2018-06-08 
3. Yttrande från Länsstyrelsen 
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Bostadsförsörjningsprogram 

för Tingsryds kommun 

Arbets- och beslutsprocessprocess 
Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20 en ny bostadsförsörjningsstrategi för 
Tingsryds kommun och enligt strategin ska ett bostadsförsörjningsprogram, utgå
ende från strategin, tas fram. 

Arbetet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram har drivits av kommunled
ningsförvaltningen och i arbetet har synpunkter tagits in från Miljö- och byggnads
förvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt från det kommunala bostads
bolaget Tingsrydsbostäder. 

Företagen inom kommunen har haft möjlighet att ge inspel och synpunkter genom 
företagsföreningen Vi företagare. 

En referensgrupp har varit knuten till arbetet med möjlighet att ge synpunkter och 
granska förslaget till nytt bostadsförsötjningsprogram. Referensgruppen har bestått 
av följande personer: 

Christina Gutierrez Malmbom 

Camilla Norrman 

Filip Storm 

Jonas Weidenmark 

Karin Berggren 

Victoria Magnusson 

Martin Hansson 

Evelina Magnusson 

Utvecklingschef 

Bygg- och miljöchef 

Mark- och exploateringsingenjör 

Teknisk chef 

Byggingenjör 

VD, Tingsrydsbostäder 

Förvaltningschef, Vård och omsorgsför
valtningen 

Arbete och lärande, Kommunledningsför
valtningen 

Förslaget till bostadsförsö1jningsprogram har skickas för samråd till Region Krono
berg och länsstyrelsen. 
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I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anges att vaije 
kommun ska planera bostadsförsötjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsö1jningen 
ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

Analysen av befolkningsutvecklingen visar på att invånarantalet i Tingsryds kom
mun långsamt kommer att minska under prognosperioden fram till år 2041, men att 
antalet personer 80 år eller äldre kommer att öka med ca 300 för hela kommunen. 
Detta kommer att ställa krav på bostäder anpassade för den här målgruppen. 

När det gäller möjligheten att attrahera nya kommuninvånare kan det finnas en pot
ential hos barnfamiljer och bland nyanlända samt inom gruppen av inpendlare. Men 
då gäller det att kunna erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer. 

Det stora behovet av bostäder i Tingsryds kommun gäller mindre lägenheter belägna 
i Tingsryds tätort. Genom att erbjuda äldre personer som bor i egen villa tillgång till 
lägenheter med bra tillgänglighet är det möjligt att staita sk flyttkedjor somt ex kan 
möjliggöra för barnfamiljer att köpa ett eget hus och flytta till kommunen. 

Det är inget stort behov av tomter för byggande av småhus, men erfarenheten visar 
att tomter med mycket bra lägen, t ex strandnära och i närheten av Tingsryds tätort, 
kan vara attraktiva. Generellt är det svårt att finansiera byggnation av nya småhus 
inom kommunen eftersom marknadsvärdet riskerar att hamna under byggkostnaden. 

I förslaget till ny översiktsplan pekas ett antal områden ut som lämpliga "utred
ningsområden" för bostäder och det finns sådana områden i samtliga kommundelar. 

Kommunen mål är att det skall färdigställas 100 nya bostäder under perioden 2016 -
2020. I januari 2018 har det byggts drygt 40 nya bostäder vilket visar att det är möj
ligt att nå målet. Det finns också ett antal planerade nybyggnadsprojekt. 

I det här bostadsförsötjningsprogrammet redovisas även kommunens riktlinjer för 
bostadsbyggande. 

2. Inledning 

Syfte 
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att redovisa 

• hur nuvarande bostadsbestånd motsvarar dagens efterfrågan 
• framtida behov av nya bostäder 
• riktlinjer för bostadsförsötjningen i Tingsryds kommun 
• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
• planerade insatser för att nå uppsatta mål 



Styrdokument 

Lagen 

BILAGA 1 

6(29) 

I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsötjningsansvar anges att vatje 
kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsötjningen förbereds och genomförs. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfull
mäktige under va1je mandatperiod och minst innehålla: 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
• Kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål. 
• Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförut
sättningar. 

Nationellt mål för boende och byggande 
Regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande 
och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från 
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostads byggande och ekonomisk utveckling underlät
tas. 

Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 skall byggas minst 250 000 nya 
bostäder (publicerat 20 september 2017). Boverket räknar med att tre fjärdedelar av 
de nya bostäderna behövs i storstadsregionerna. Invånarantalet i Tingsryds kommun 
motsvarar 1,2 promille av hela landets befolkning och regeringens mål skulle då 
motsvara att det här skulle byggas 300 lägenheter. Men boverket räknar med att tre 
fjärdedelar av alla nya bostäder behövs i storstadsregionerna och om vi tar hänsyn 
till det så går Tingsryds kommuns mål om 100 nya bostäder fram till 2020 väl i linje 
med regeringens mål. 

Enligt den regionala byggbehovsanalysen som Boverket tog fram år 2015 behövs 
drygt 480 nya bostäder per år i Kronobergs län under åren 2015-2025. Om vi räknar 
med att invånarantalet i Tingsryds kommun är 6,3 % av länets befolkning blir mot
svarande siffra för vår kommun 30 nya bostäder per år vilket också stämmer bra 
med kommunens mål om 100 nya bostäder fram till år 2020. 

Regionens utvecklingsstrategi (RUS) 
Region Kronoberg arbetade år 2014 fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) 
för Kronobergs län som antogs av regionfullmäktige i juni 2015. Strategins målbild 
går under namnet "Gröna Kronoberg" och handlar om att "Kronoberg växer i öppna 
och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga". Syftet med strategin är en hållbar 
utveckling i Kronobergs län där målen ska nås genom samhandling mellan regionen 
och kommunerna i länet. I utvecklingsstrategin anges två övergripande mål och un
der dem ett antal ställningstaganden, mål och prioriteringar. 
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Det övergripande mål som har starkast koppling till arbetet med bostadsförsöijning 
är det första målet: "Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer". Målområdet hand
lar om attraktivitet, det vill säga hur vi ska få människor att vilja leva sina liv i Kro
nobergs län. Regionen och kommunerna behöver aktivt arbeta med att utveckla at
traktiva livsmiljöer och ge alla regionens medborgare förutsättningar för att vara 
delaktiga i utvecklingen. En av prioriteringarna är just att "Utveckla miljöer där 
människor känner sig välkomna och delaktiga". Den andra prioriteringen är att "Ut
veckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av 
varandra". Prioriteringen handlar om att främja en hållbar utveckling genom att 
olika aktörer inom regionen arbetar kompletterande och drar nytta av varandras för
delar. 

Ett av de mätbara målen i utvecklingsstrategin är att befolkningstillväxten inom lä
net under perioden 2014-2025 ska överstiga medianen för riket. 

Vision för Tingsryds kommun inför år 2030 
Kommunfullmäktige fastställde 2011-06-30 Tingsryds kommuns "Vision 2030 -
Där livet är härligt". 

Inför år 2030: 
"Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i 
en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade 
medborgare, ett attraktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga 
möten." 

När det gäller boende och inflyttning har kommunen visionen: 
"År 2030 har kommunen genom offensiva satsningar en ökad if!fiyttning och positiv 
befolkningsutveckling. Kommunen har ett varierat utbud av attraktiva boendemil
jöer." 

Tingsryds kommuns översiktsplan och övergripande mål 
Tingsryds kommuns nu gällande översiktsplan togs av kommunfullmäktige 2006-
06-29 och den fick laga kraft 2007-02-08. Det pågår nu ett arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan och ett förslag kommer att finnas för granskning under våren 2018. 

I september 2016 (beslut om budget för år 2017) antogs i fullmäktige tre övergri
pande mål som alla kommunens verksamheter ska arbeta emot .. I beslutet om bud
get för år 2018 (KF 2017-09-25) skedde en viss revidering/komplettering av mål
formuleringarna. 
Kommunens tre övergripande mål är: 

• Höjda resultat i skolan - ökning av antalet elever med behörighet till gym
nasieskolans yrkesprogram. 

• Fler bostäder -från 2016 till 2020 skall minst I 00 nya bostäder ha tillkom
mit i kommunen (sammanlagt för kommunal och privat regi) där inrikt
ningen skall vara ett ökat fokus på hållbart byggande genom träkonstrukt
ioner. 

• Bredband-år 2020 bör 95% av alla hushåll och företag i Tingsryds kom
mun ha tillgång till bredband om minst I 00Mbit/s. 



3. Förutsättningar för Tingsryds kommun 

Tingsryds kommuns läge, centralt i södra Småland 
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Tingsryd och Tingsryds kommun ligger mycket centralt beläget i södra Småland 
med relativt korta avstånd till flera stö1Te städer och tätmter. Bland annat ligger 
Växjö, Karlshamn och Ronneby inom en radie på 5 mil från Tingsryd. Detta inne
bär att det inom närregionen finns ett stort antal arbetsmöjligheter och däimed en 
stor möjlighet att bo i Tingsryds kommun och antingen arbeta inom kommunen el
ler pendla till ett arbete i en grannkommun. Detta innebär en stor potential för kom
munen och möjlighet att attrahera nya medborgare genom att erbjuda attraktiva bo
enden. 

Tingsryds kommun har stora tillgångar som är attraktiva för många såsom en 
mycket vacker och varierad natur med landsbygd, skogar och sjöar och mer små
skaliga livsmiljöer. Detta är också attraktivt för människor som bor i t ex Danmark, 
Tyskland eller Nederländerna för vilka vi kan erbjuda en natur som inte finns till
gänglig på samma sätt för dem. 

När det gäller kommunikationer finns det bra vägnät som binder ihop Tingsryd med 
Växjö, Karlshamn och Ronneby. Även järnvägsförbindelserna ger bra möjligheter 
till kommunikationer med södra stambanan, Malmö-Stockholm, i Alvesta, kust-till
kust-banan, Kalmar-Göteborg, i Växjö eller Alvesta och Öresundståg, Karlskrona
Köpenhamn, i Ronneby eller Karlshamn. Flygplatserna utanför Växjö respektive 
Ronneby innebär att det även är nära till flygförbindelser både inom Sverige och ut
rikes. Det som brister i kollektivtrafiken och som behöver utvecklas är kommuni
kationer i öst-västlig riktning, t ex mot Lessebo och Emmaboda och vidare mot 
Kalmar. 

Befolkning och demografi, befolkningsutveckling 
(Se särskild utredning "Analys av befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun 
fram till år 2041", 2018-01-16.) 

Frånsett ett antal år före och efter 1990 har Tingsryds kommun haft ett minskande 
invånarantal ända sedan kommunsammanslagningen år 1971 och i första hand är 
det ett negativt födelseöverskott som är orsaken till den minskande befolkningen. 
Under senare år har trenden brutits med en ökande befolkning vilket beror på en 
stor utrikes inflyttning. 

Prognosen fram till 2041 visar att kommunen kommer att ha ett fortsatt födelseun
derskott med i genomsnitt 113 födda barn och 161 avlidna personer per år under 
prognosperioden. Hur den totala befolkningsutvecklingen blir avgörs av hur flytt
nettot kommer att se ut, det vill säga skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyt
tade personer. Med de förutsättningar som nu råder är prognosen att kommunens 
invånarantal kommer att fortsätta att sjunka långsamt till ca 11800 invånare år 
2041. 

När det gäller inrikes in- och utflyttning mellan Tingsryds kommun och andra kom
muner har vi ett negativt flyttnetto vilket innebär att fler flyttar från Tingsryds kom
mun till någon annan kommun än vad det är personer som flyttar till kommunen. 
Men vi har ett positivt inrikes flyttnetto när det gäller barnfamiljer födda inom Sve
rige vilket visar att Tingsryds kommun är attraktiv att flytta till för barnfamiljer. 
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När det gäller befolkningsstrukturen inom kommunen är den stora förändringen un
der prognosperioden fram till 2041 att andelen i yrkesverksam ålder minskar medan 
den äldre delen av befolkningen ökar. Detta kommer att ställa krav på ökad äldre
vård och olika typer av boenden för äldre. Det kommer också att innebära att det 
generellt sett kommer att bli svårare med kompetensförsöijning inom kommunen 
och detta kommer att drabba såväl kommunal verksamhet som näringslivet inom 
kommunen. 

I utredningen "Analys av befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun fram till år 
2041" redovisades följ ande slutsatser: 

• Om inga förändringar sker pekar befolkningsprognosen på att Tingsryds kom
muns invånarantal kommer att fortsätta att minska under prognosperioden fram 
till år 2041 och att invånarantalet då kommer att vara ca 11800. 

• Under hela prognosperioden kommer kommunen att ha ett negativt födelseö
verskott på i genomsnitt 48 personer per år. 

• Det positiva flyttnetto som kommunen har haft under de senaste åren bero till 
största del på utrikes inflyttning (nyanlända flyktingar). 

• Kommunen har totalt sett ett negativt inrikes flyttnetto, men ett positivt flytt
netto när det gäller barnfamiljer födda i Sverige. 

• Nuvarande ökning av antalet barn i förskole- och grundskoleåldrarna kommer, 
inom de närmsta åren, att avstanna för att sedan långsamt sjunka. För barn i 
förskoleåldern passeras toppen redan under nästa år (2019). Detta innebär att 
kommunen bör klara verksamheterna inom förskolan och grundskolan inom 
befintliga lokaler. 

• Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer från år 2022 att öka kraftigt inom 
hela kommunen med ca 300 personer fram till 2041. Ökningen kommer att 
vara stark i samtliga församlingar förutom i Linneryd där det blir en mindre ök
ning. En planering bör göras för att möta ökade krav på äldreomsorg samt till
gång till olika anpassade boenden somt ex mindre lägenheter med hög till
gänglighet. 

• Det är fler personer som bor i kommunen och pendlar till arbete i annan kom
mun än vad det är personer som pendlar till kommunen. Störst in- och utpend
ling är det från och till Växjö. År 2015 pendlade 1290 personer till Tingsryds 
kommun och störst inpendling var det från Växjö, Ronneby, Karlshamn och 
Olofström. 

• När det gäller att attrahera nya kommuninvånare finns det en potential hos 
barnfamiljer och bland nyanlända samt inom gruppen av inpendlare. En bra ar
betsmarknad i kombination med attraktiva bostäder och boendemiljöer kan 
vara det som får människor att ta beslutet att flytta till Tingsryds kommun. 

Befolkningsutvecklingen i kommunen som helhet 
När Tingsryds kommun bildades vid kommunsammanslagningen 1971 hade kom
munen knappt 15 000 invånare. Utvecklingen har sedan, i stort sett hela tiden, va
rit negativ och idag (2018) har kommunen knappt 12 400 invånare. Tabellen ne
dan visar hur utvecklingen har varit sedan år 1980 fram till 2017 samt prognos för 
år 2041. 



l Folkmängd och förändringskomponenter i Tingsryds kommun 
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Födda 1471 157 : 107 1 127 1 1191 

Döda 1961 2181 1881 1791 175 

Födelseöverskott -49 -61 -81 j -52 -56 

Inflyttade 517 1 5491 486 1 790 689 

Utflyttade 4781 4831 517 605 644 

Flytt netto 39 166j -31 185 45 

Folkökning -10 1051 -112 1331 -11 

Folkmängd 14 773 14 507 13 371 12 393 12 382 1 

Siffrorna för år 2017 bygger på en prognos gjord i februari 2017. 

Födelseunderskott 
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11822 

Som vi ser i tabellen ovan har kommunen hela den här tiden haft ett negativt fö
delseöverskott, dvs det dör fler personer än vad det föds. Antalet födda har sedan 
2006 varierat mellan 85 och 129. År 2016 föddes 127 barn och under prognospe
rioden fram till 2041 förväntas i genomsnitt 113 barn att födas per år. Antalet av
lidna har sedan 2006 varierat mellan 161 och 102. År 2016 avled 179 personer 
och under prognosperioden förväntas i genomsnitt 161 personer att avlida per år. 

In- och utflyttning 
Den negativa utvecklingen, på grund av födelseunderskottet, har under åren däm
pats av ett positivt flyttnetto, dvs det har flyttat in fler personer till kommunen än 
vad det har flyttat ut. Under senare år beror det positiva flyttnettot till stor del på 
antalet nyanlända flyktingar som kommunen har tagit emot. Nedan redovisas en 
mer ingående analys av in- respektive utflyttning till/från kommunen. 

Under de senaste åren har de flesta kommuner i Sverige upplevt en befolknings
ökning. Förklaringen är dels utrikes inflyttning, dels ett ökat antal födda barn i 
den stora 90-talsgenerationen. Befolkningen i Tingsryds kommun har stadigt 
minskat sedan kommunen bildades 1971 och nådde ett minimum år 2012 med 
12 141 invånare. De senaste åren har dock antalet invånare stigit och detta beror 
på en positiv inflyttning där den dominerande delen är den positiva utrikes inflytt
ningen. 

När det gäller in- och utflyttning kan vi skilja på inrikes- respektive utrikes in- och 
utflyttning. Inrikes är att man flyttar mellan kommuner inom landet medan utrikes 
är att man flyttar till kommunen från ett annat land ( eller ibland från kommunen 
till ett annat land). När det gäller flyttmönstret fördelat på olika åldersgrupper för 
enbart inrikes in- och utflyttning till och från Tingsryds kommun har vi år 2016 ett 
negativt flyttnetto i samtliga åldersgrupper upp till 64 år. Bland personer över 64 
år finns det ett marginellt positivt flyttnetto. Det som gör att vi ändå, under år 
2016, får ett totalt positivt flyttnetto på 185 personer är den relativt stora utrikes 
inflyttningen. År 2016 flyttade 229 personer från övriga världen, utanför EU, till 
Tingsryds kommun, medan enbart sju personer flyttade i andra riktningen. Detta 
ger ett positivt utrikes flyttnetto på 222 personer. 
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Det kan vara intressant att särskilt studera flyttströmmen inrikes och då särskilja 
om födelseplatsen är inom eller utom Sverige samt även göra en uppdelning ål
dersvis. Inom gruppen utrikes födda kommer det att vara en fortsatt stor rörlighet. 
Utrikes inflyttade hamnar i en kommun, men flyttar sedan ofta vidare till en annan 
kommun efter att de eventuellt har fått permanent uppehållstillstånd. Det är svå1t 
att förutsäga hur många av de utrikes födda som har flyttat in till Tingsryds kom
mun under senare år som på sikt kommer att finnas kvar i kommunen. 

När det gäller inrikes in- respektive utflyttning har vi fortfarande ett totalt negativt 
flyttnetto och även negativt om vi ser på olika åldersgrupper. Men intressant och 
positivt för kommunen är att om vi ser på gruppen flyttare som är födda i Sverige 
så har vi ett positivt flyttnetto för barnfamiljer (0-18 år samt 25-44 år) och även 
för personer över 65 år. 

Befolkningsprognos för hela kommunen 
Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen för hela kommunen fram till år 
2041. Utvecklingen visas för dels hela kommunen men också uppdelat på ålders
grupperna 0- l 9år, 20-64 år och 65 år och äldre. För kommunen som helhet mins
kar befolkningen och som framgår är det den arbetsföra delen av befolkningen 
som minskar medan den äldre delen, 65 år och äldre, ökar. Andelen barn och ung
domar ökar lite fram till år 2020 för att sedan bli nästan konstant. 
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De två diagrammen nedan visar förändringen i befolkningsstrukturen, antalet in
vånare efter ålder, för år 2016 respektive år 2041. Som tydligt framgår kommer 
det år 2041 att finnas färre personer i åldrarna 20-30 och 40-70 år medan det kom
mer att finnas fler äldre personer i åldrarna 75 år och äldre. 
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Antalet barn 
På 90-talet minskade barnkullarna i Tingsryds kommun kraftigt från knappt 200 
barn per år till ca 120. Den här minskningen föranledde bl a kommunen till att ta 
beslut om en förändrad och minskad skolorganisation. 
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Diagrammet ovan visar utvecklingen av antalet barn i Tingsryds kommun fram till 
2041, fördelat på åldrarna 0-5, 6-9 respektive 10-12 år. Som framgår befinner vi 
oss nu i en situation med ett ökande antal barn i både förskoleålder och i låg- och 
mellanstadiet i grundskolan. Men ökningen fortgår bara ytterligare några år. När 
det gäller antalet barn i förskolan planar ökningen ut redan år 2020 för att sedan 
minska fram till år 2030. I låg- respektive mellanstadiet är utvecklingen förskjuten 
och här blir det maximalt antal barn år 2023 respektive år 2026 för att sedan 
minska fram till år 2041. 
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I diagrammet nedan redovisas antalet ungdomar fram till år 2041, fördelat på åld
rarna 13-15 respektive 16-18 år, högstadiet respektive gymnasiet. Som framgår 
har antalet elever inom grundskolan minskat kraftigt under åren 2004 - 2012 följt 
av en motsvarande minskning inom gymnasieskolan tre år senare och detta på 
grund av kraftigt minskade barnkullar på 90-talet. Under de senaste åren har vi 
fått en viss återhämtning och vi kommer att få en fo1tsatt svag ökning. När det 
gäller antalet barn i högstadieåldern sker det en svag ökning fram till år 2030 med 
totalt ca 30 barn varefter antalet minskar långsamt fram till år 2041 . Antalet i 
gymnasieåldern ökar svagt fram till 2024 varefter det ligger oförändrat under res
ten av prognosperioden. 
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Antalet vuxna 
Diagrammet nedan redovisar utvecklingen av vuxna personer, i yrkesverksam 
ålder, i Tingsryds kommun. Som framgår, och som nämnts tidigare, blir det en 
minskning. Störst minskning blir det i åldergruppen 45-64 år med en total 
minskning på storleksordningen 500 personer. Åldersgruppen 25-44 år ligger nu 
konstant men kommer efter år 2020 att minska med storleksordningen 200 
personer. Slutligen åldersgruppen 19-24 år är nu i minskande, men kommer från 
år 2020 att vara i stort sett konstant. 
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När det gäller äldre invånare i kommunen visar diagrammet nedan att åldersgrup
pen 65-79 år nu ökar fram till år 2021, men kommer sedan att minska kraftigt 
fram till år 2041 med storleksordningen 250 personer. 
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Åldersgruppen 80 år och äldre är däremot nu ganska konstant men kommer från 
år 2022 fram till år 2041 att öka kraftigt med i storleksordning 300 personer. Den 
här ökningen kommer att ställa krav på en utökad och effektiv äldreomsorg inom 
kommunen. 

In- och utpendling 
Det är ett relativt stmt antal personer som pendlar till och från Tingsryds kom
mun. År 2015 var det 1290 inpendlare och 1420 utpendlare. Pendlingen i Tings
ryds kommun sker främst till och från Växjö. År 2015 pendlade 850 personer från 
Tingsryd till Växjö medan drygt 460 personer pendlade i motsatt riktning. Tabel
len nedan redovisar pendlingsmönstret som det såg ut år 2015 . 

Pendling från och till Tingsryds kommun år 2015 

Annan kommun Antal utpendlare Antal inpendlare 

Växjö 850 463 
Ronneby 67 238 
Karlshamn 92 192 
Olofström 120 120 
Lessebo 69 81 
Emmaboda 80 57 
Alvesta 59 49 
Karlskrona 40 44 
Älmhult 45 28 
Sölvesborg 8 18 

Summa 1430 1290 

Som framgår ur tabellen ovan är det fler som bor i kommunen och pendlar till ar
bete i annan kommun än tvärt om. Det är också en stor skillnad om pendlingen 
till/från Växjö jämförs med Karlshamn och Ronneby. När det gäller Karlshamn 
och Ronneby är det betydligt fler personer som pendlar in till kommunen än i 
motsatt riktning. 

4. Dagens bostadsmarknad 

Målet med en välfungerande bostadsmarknad innebär att konsumenternas efterfrå
gan kan mötas på bostadsmarknaden och ofta behövs det också ett visst antal lediga 
bostäder/lägenheter för att marknaden ska fungera tillfredsställande. I Kronobergs 
län är det generellt centralorterna som uppvisar underskott på bostäder. I den senaste 
bostadsmarknadsenkäten (2017) har Tingsryds kommun svarat att kommunen, som 
helhet, kommer att ha balans på bostadsmarknaden inom tre år. 

Nuvarande bostadsbestånd samt upplåtelseformer 
Av totala bostadsbeståndet i Tingsryds kommun år 2015 utgjorde andelen småhus 
72,4% vilket avspeglar sig i att andelen äganderätter för hela bostadsbeståndet ligger 
på 66,7 %. För Kronobergs län är motsvarande siffror 57 % respektive 51 % och för 
riket 44 % respektive 40 %. I diagrammet nedan redovisas fördelningen av upplåtel
seformer för bostadsbeståndet i Tingsryds kommun år 2015. 



Fördelning av upplåtelseformer i Tingsryds 
kommun 

• Äganderätt • Hyresrätt II Bostadsrätt 

Lägenheter som Tingsrydsbostäder förvaltar samt bostadskö 
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I tabellen nedan redovisas antalet lägenheter som Tingsrydsbostäder förvaltar, upp
delat på tätort och lägenhetsstorlek. Det redovisas även hur stort antalet lediga lä
genheter är samt hur stor efterfrågan det är på lägenheter, bostadskön. Totalt finns 
det 1111 st lägenheter, varav ca hälften finns i Tingsryd. Som tydligt fram går ur ta
bellen är de flesta lägenheter som finns mindre lägenheter, 1 :or, 2:or och 3 :or och 
det är också störst kö för de här lägenheterna. Detta innebär att vid nybyggnation av 
lägenheter bör fokus ligga på mindre lägenheter. 

Vid det aktuella datum som tabellen redovisar är endast 6 st lägenheter lediga, för
delade på olika orter och olika storlekar. Däremot står det 612 personer i kö efter en 
lägenhet. I t ex Tingsryd finns det, vid det aktuella datumet, endast en 1 :a ledig och 
det är 83 personer i kör för den. Det finns ju ingen garanti för att samtliga personer 
som står i kön efter en lägenhet verkligen är intresserade om de får ett erbjudande, 
men det framgår ändå tydligt av tabellen att i st01t sett samtliga lägenheter är ut
hyrda och att det är en stor efterfrågan efter lägenheter, främst mindre, 1 :or, 2:or el
ler 3:or. 
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Totalt antal lägenheter hos Tingsrydsbostäder, antal lediga samt bo
stadskö 
Aktuella siffror 2018-01-09 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Summa 

lägenheter lediga resp kö 

TINGSRYD 511 4 11 121 277 98 
lediga 0 0 0 0 1 1 

bostadskö 3 19 84 159 83 348 

RYD 188 0 6 57 104 21 
lediga - 1 1 1 0 3 

bostadskö - 1 10 29 12 52 

URSHULT 128 0 4 40 58 26 

lediga - 0 0 1 0 1 

bostadskö - 1 3 15 8 27 

LINNERYD 69 0 1 12 36 20 
lediga - 0 0 0 0 0 

bostadskö - 1 4 13 3 21 

VÄCKELSÅNG 88 1 2 31 39 15 
lediga ? 0 0 0 0 0 

bostadskö 0 5 17 28 8 58 

RÄVEMÅLA 70 0 0 25 32 13 

inkl Älmeboda 

lediga - - 0 0 1 1 
bostadskö - - 1 0 1 2 

KONGA 57 0 1 13 25 18 

lediga - 0 0 0 0 0 

bostadskö - 0 2 0 0 2 

TOTALT antal lgh 1111 5 25 299 571 211 
Antal lgh i% 1% 2% 27% 51% 19% 

Totaltant lediga 0 1 1 2 2 6 

Bostadskö 3 27 121 244 115 510 

till spec omr 

Övrig bostadskö 1 8 33 29 31 102 

Total bostadskö 4 35 154 273 146 612 

Bostads byggande 
Från att ha varit lågt under åren 2011 och 2012 har antalet färdigställda bostäder i 
Kronobergs län under åren 2013 till 2016 varit stabilt med mellan 500 och 600 bo
städer per år. Under de här åren har antalet bostäder i flerbostadshus legat på över 
60%. Tabellen nedan redovisar antalet färdigställda bostäder i nybyggda hus för 
kommunerna inom länet under åren 2012-2016. Som framgår ur tabellen ligger 
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Tingsryds kommun bra till med totalt 174 färdigställda bostäder under den här peri
oden, vilket blir tredje högst efter Växjö och Älmhult ( enligt Länsstyrelsens bo
stadsmarknadsanalys 2017). 

Färdigställda bostäder i nybyggda hus i Kronobergs län 

2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Alvesta 11 24 3 14 56 108 
Lessebo 1 2 1 2 3 9 
Ljungby 21 58 41 10 8 138 
Markaryd 4 11 1 12 7 35 
Tingsryd 7 79 19 60 9 174 
Uppvidinge 2 1 14 1 18 36 
Växjö 220 331 444 434 364 1793 
Älmhult 30 16 40 54 134 274 
Hela länet 296 522 563 587 590 2558 

Ursprungssiffran för år 2016, för Tingsryds kommun, var Omen är justerad till 9. 

År 2016 blev det en fördubbling i antalet påbörjade byggnationer av bostäder i länet 
varför man kan förvänta sig ett ökat antal färdigställda bostäder under kommande år. 

I Tingsryds kommun färdigställdes 31 bostäder under år 2017, fördelat på 26 lägen
heter och 5 villor. 

Boendetäthet 
Boendetätheten definieras som antalet invånare per bostad och används som ett mått 
på hur antalet bostäder i en kommun anpassas efter befolkningsutvecklingen. Tings
ryds kommun har lägst boendetäthet i länet och år 2016 var värdet 2,01. Tingsryds 
kommun är den enda kommunen i länet där boendetätheten sjönk från 2005 då vär
det var 2,06. Detta kan tas som en indikation på att tillgången till bostäder, för kom
munen som helhet, inte har minskat under den här tidsperioden. 

Pris utveckling 

Småhus 
Antalet sålda permanentbostäder (småhus) har sedan toppnoteringar i mitten av 
2000-talet haft en negativ trend för att under de sista åren vända upp igen. Under 
åren 2014-2016 såldes det totalt 273 permanentbostäder i småhus i Tingsryds kom
mun. Fördelningen mellan åren var enligt följande: 

År 2014: 79 År 2015: 102 År 2016: 92 

År 2016 låg medel priset för ett permanent småhus i Tingsryds kommun på drygt 
700 tkr och prisutvecklingen har här legat still under flera år. Priset per kvadratmeter 
bostadsyta, för försålda småhus, låg i februari 2017 på 6 415 kr, vilket tillsammans 
med Markaryd och Uppvidinge är lägst i länet. Det genomsnittliga värdet för länet 
var då 13 393 kr. 
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Prisutvecklingen för bostadsrätter i Kronobergs län var stigande under 2015 och 
2016 för att i februari 2017 vara 21 892 kr/kvm för sålda lägenheter. För riket var 
samma siffra 38 445 kr/kvm. Under tidsperioden februari 2016 till februari 2017 var 
medelpriset i Tingsryds kommun 6 789 kr/kvm, men det utfallet är eventuellt inte 
representativt eftersom det bara var enstaka bostadsrätter som såldes under den ti
den. 

Hyresrätter 
Genomsnittlig hyra per kvadratmeter bostadshyra för hyreslägenheter i Kronobergs 
län varierade år 2017 mellan 863 och 1050 kr/kvm. I Tingsryd låg hyran på 912 
kr/kvm. Hyreshöjningen för Tingsrydsbostäders lägenheter var 2017 0,65 % eller 
5,93 kr/kvm. 

Flyttkedjor 
Rörligheten på bostadsmarknaden beskrivs ofta som flyttkedjor. Livssituationen ser 
olika ut i olika faser i livet och en barnfamilj hart ex behov av en större bostad än 
äldre par utan hemmavarande barn eller ensamhushåll. En flyttkedja kant ex börja 
med att ett äldre par säljer sin villa för att flytta till en lägenhet vilket möjliggör för 
en barnfamilj att flytta från sin lägenhet och in i villan. Till lägenheten som barnfa
miljen lämnar kanske ett nygift ungt par flyttar in och de mindre lägenheter som de 
lämnar blir då tillgängliga för ungdomar som flyttar hemifrån till eget boende. 

Genom att erbjuda, t ex nyproducerade lägenheter, kan kommunen aktivt bidra med 
att skapa nya flyttkedjor som i sin tur ger dominoeffekt som kan leda till att frigöra 
mindre och billigare bostäder. På det här viset ökar rörligheten på bostadsmarknaden. 

Efterfrågan och behov idag 

Tomter för småhus 
Det är ingen stor efterfrågan när det gäller byggklara tomter för småhusbyggnation 
(villor) och den efterfrågan som förekommer gäller i huvudsak tomter i eller i när
heten av Tingsryds tätort. Det förekommer även några få förfrågningar om tomer i 
Väckelsång och enstaka förfrågningar i Dångebo och i Linneryd. Under senare år har 
det sålts i genomsnitt en byggklar villatomt per år inom Tingsryds tätort. 

Det finns i dag byggklara tomter för försäljning i alla orter inom kommunen. 

Det som kraftigt dämpar byggandet av nya småhus i Tingsryds kommun är det låga 
marknadsvärdet på villor i kommunen. Själva byggkostnaden är ju densamma som 
om villan skulle ha byggts i Växjö och detta innebär att det kan vara svårt att finansi
era byggnationen. Det är svårt att få lån om marknadsvärdet på huset riskerar att bli 
lägre än byggkostnaden. 

Lägenheter 
Som redovisats ovan är det en stor efterfrågan på lägenheter, framför allt i Tingsryd 
och efterfrågan gäller i första hand mindre lägenheter, se tabell ovan. Utöver Tings
ryd finns det, i mindre omfattning, en efterfrågan av lägenheter även i Väckelsång, 
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Ryd, Urshult och Linneryd. Detta visar tydligt att det finns ett underlag och en efter
frågan om byggnation av fler lägenheter, främst i Tingsryd. 

Olika gruppers behov 

Äldre med respektive utan särskilda vårdinsatser 
Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer från år 2022 att öka kraftigt inom hela 
kommunen med ca 300 personer fram till 2041. Ökningen kommer att vara stark i 
samtliga församlingar förutom i Linneryd där det blir en mindre ökning. Fler kom
muninvånare som är äldre än 80 år kommer att medföra ett behov av bostäder som är 
anpassade för den här målgruppen. 

I den här gruppen är det ofta fler ensamhushåll och generellt i kommunen saknas 
mindre lägenheter med hög tillgänglighet och nära till samhällsservice, men utan 
krav på skötsel eller underhåll. Målet är att man ska klara sig själv så länge som möj
ligt och därigenom minska på behovet av vård- och omsorgsinsatser och särskilt an
passade bostäder. Idag råder det balans i utbudet av bostäder för den här gruppen, 
men när antalet äldre växer kraftigt från år 2022 kan det bli ett underskott av tillgäng
liga bostäder. 

Vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att det inte är aktuellt att planera 
för fler platser inom särskilt boende utan att istället öka antalet tillgängliga lägen
heter och omfattningen av hemtjänst. 

Det saknas sk "mellanboende"/trygghetsboende för äldre, 75-80 år och äldre. Ett så
dant här boende kan bestå av vanliga mindre lägenheter samlade i ett hus med till
gång till gemensamma lokaler som matsal, gym, bastu mm samt tillgång till hem
tjänstpersonal. Den här typen av boende bör placeras i orter med vårdcentral och 
apotek som i Tingsryd eller Ryd och är ett viktigt komplement till övriga boendefor
mer. 

Personer med funktionsnedsättning, LSS-boenden 
Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 
personer som lagen omfattar. En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande 
funktionshinder goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå lagens mål. 
En intention med LSS är att säkerställa rätten till en sådan bostad. Boendet kan an
tingen vara i den egna ordinarie bostaden, med boendestöd, eller i bostad med sär
skilt stöd (gruppbostad eller servicebostad). 

I Tingsryds kommun var det år 2016 ett underskott av bostäder för funktionshindrade 
men idag är det balans. 

Socialförvaltningen tog år 2016 fram en plan för funktionshinderomsorgens framtida 
behov av boende för åren 2017-2030. Enligt planen finns det idag ca 15 barn och 
ungdomar, födda 1997 till 2010, som med sannolikhet kommer att ha behov av bo
stad med särskild service, 7 som kan ha behov servicebostad och 8 som kan ha behov 
av gruppbostad. Det har genomförts en enkät om var de här ungdomarna vill bo och 
samtliga anger att de vill bo i centrala Tingsryd. Det bedöms nu som angeläget att 
planera för fler bostäder som kan möta det här behovet och det finns ett förslag att 
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bygga ett nytt gruppboende med 6 platser i Tingsryd (politisk behandling våren 
2018). 

Nyanlända 
Tabellen nedan visar hur många flyktingar med uppehållstillstånd som Tingsryds 
kommun tog emot under åren 2014 till 2017 (enligt statistik från Kolada). Kommu
nen måste ta emot de flyktingar som hänvisas till Tingsryds kommun, men utöver det 
kommer ytterligare flera som på något sätt ordnar eget boende. 

Kommunmottagna flyktingar i Tingsryds kommun 

2014 2015 2016 2017 

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet 

92 193 98 114 
under året med uppe-
hållstillstånd, antal 

Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet 
efter anvisning med 64 23 8 0 
uppehållstillstånd, an-
tal 

Under år 2018 planeras det för att kommunen, efter anvisning, skall ta emot 15 per
soner, fördelat på hela året. De som har blivit kommunplacerade i Tingsryds kom
mun har fått bostad, men många är trångbodda. Det förekommer t ex att en familj 
med flera barn i olika åldrar kan bo i en tvårumslägenhet. 

Migrationsverket har 32 lägenheter i Ryd och i Konga för nyanlända. Många som bor 
här väntar på besked om uppehållstillstånd, men där bor också personer/familjer som 
har fått uppehållstillstånd men som väntar på kommunplacering och att få en egen 
bostad. Flera av dessa skulle vilja bo kvar i Tingsryds kommun om det fanns möjlig
het till boende här. Barnen kan ha börjat på förskola och/eller skola och börjat att 
rota sig här och i många fall skulle de här familjerna vilja bo kvar. 

Inom kommunen är det en brist på lägenheter för nyanlända och dels är det ett under
skott på stora lägenheter för barnfamiljer och dels på mindre lägenheter för ensamma 
vuxna. Det är störst efterfrågan på lägenheter med rimlig hyresnivå i Tingsryds tätott 
och detta på grund av tillgång till kommunikationer och service. 

Ungdomar 
Ungdomar och unga vuxna är nya på bostadsmarknaden och de har ofta svårt att få 
tillgång till en bostad, bl a beroende på att de har en begränsad betalningsförmåga. 
Möjligheten för den här gruppen att etablera sig på bostadsmarknaden beror på utbu
det av bostadstyper samt storlek och pris på bostäderna. 

Tingsryds kommun har i den senaste bostadsmarknadsenkäten angivit att kommunen 
har ett underskott på utbud av lägenheter för ungdomar. 
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Behovet av studentbostäder har ökat i Tingsryds kommun och är främst koncentrerat 
till Tingsryds tätort. Vi har två gymnasieskolor i Tingsryd, Wasaskolan och AMB 
och till båda skolorna kommer det studenter från andra kommuner som behöver till
gång till boende här. På AMB är nästan alla de studerande från andra kommuner och 
när det gäller Wasaskolan är det främst de elever som går på ishockeygymnasiet som 
kommer från andra kommuner och som behöver tillgång till bostad här. Studenterna 
måste lösa sitt boende genom att hyra en studentlägenhet (mindre lägenhet), genom 
att tillsammans men någon/några kamrater hyra en större lägenhet eller att vara inne
boende hos någon. 

Hemlösa 
Bristen på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter i synnerhet bidrar till att allt fler 
ställs utanför bostadsmarknaden. Socialstyrelsen definierar hemlöshet i fyra olika si
tuationer: 

1. Akut hemlöshet (akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller sover 
utomhus). 

2. Institutionsvistelse och kategoriboende (kriminalvårdsanstalt, behandlingsen
het, stödboende, HVB-hem eller SiS-institution). 

3. Långsiktiga boendelösningar (boendelösning som kommunen har ordnat på 
grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden). 

4. Eget ordnat kortsiktigt boende (boende hos bekanta, familj eller släktingar eller 
annat tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt). 

År 2017 hade Tingsryds kommun 63 st långsiktiga boendelösningar, lägenheter som 
kommunen hyr ut i andra hand och som är förenade med särskilda villkor. 

5. Framtida behov av nya bostäder 

Det som påverkar det framtida behovet av bostäder är befolkningsutvecklingen, för
ändring i befolkningsstrukturen samt kommunens ambitioner att attrahera nya kom
muninvånare. För att kommunen skall vara attraktiv att flytta till måste det finnas till
gång till attraktiva bostäder och boendemiljöer. 

Vad gäller prognostiserad befolkningsutveckling och förändring av befolkningsstruk
turen innebär förändringarna en minskande befolkning men ett ökat antal äldre perso
ner, 80 år eller äldre. Gruppen av äldre personer ökar i samtliga kommundelar, se 
analys av befolkningsutvecklingen ovan samt i rapport "Analys av befolkningsut
vecklingen i Tingsryds kommun fram till år 2041", 2018-01-16. 

Gruppen med äldre personer, som ofta är ensamhushåll, har behov av mindre lägen
heter med hög tillgänglighet och det här behovet finns mer eller mindre i samtliga 
kommundelar. Det finns också behov av sk "mellanboende"/trygghetsboende för 
äldre, 75-80 år och äldre, se sidan 20. 

Ytterligare en grupp med behov av bostäder är nyanlända, familjer eller ensamma 
vuxna. Här är det behov av dels större och dels mindre lägenheter i första hand i 
Tingsryd. 
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Som har redovisats ovan finns det ett stort behov av mindre lägenheter, 3:or, 2:or och 
I :or i främst Tingsryds tätort. Nya lägenheter möjliggör för äldre personer att flytta 
från sina hus till en lägenhet i tätorten med tillgång till samhällsservice och kommu
nikationer och därigenom är det möjligt att få igång sk flyttkedjor. Mindre lägenheter 
kan även möjliggöra att unga människor kan få sin första egna bostad. 

Analysen av befolkningsutvecklingen visar även på att kommunen har ett positivt 
flyttnetto vad gäller barnfamiljer födda i Sverige samt att ett relativt stort antal perso
ner pendlar till sitt arbete i Tingsryds kommun. 

För att attrahera barnfamiljer och inpendlare till att bosätta sig i Tingsryds kommun 
krävs tillgång till attraktiva bostäder, småhus, byggbara tomter med fina lägen och 
lägenheter. Störst är behovet i eller i närheten av Tingsryds tätort eftersom det är där 
den största koncentrationen av arbetstillfällen finns . 

6. Kommunens övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen 

Tingsryds kommun fastställde 2016-06-20 en bostadsförsörjningsstrategi där det som 
ett övergripande mål anges att kommunens bostadsmarknad ska vara i balans och er
bjuda goda livsmiljöer och boenden i olika lägen och prisklasser 

I bostadsförsörjningsstrategin anges ett antal strategiska prioriteringar som kan tolkas 
som övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen. Dessa är: 

• Tydlig inriktning på omfattande byggnation med mål att sammanlagt 100 bo
städer ska tillskapas till år 2020, antingen i kommunal regi och/eller via externa 
aktörer. 

• Kommunens arbete ska främja privat bostadsbyggande. 
• Kommunen ska skapa incitament och förutsättningar för privata aktörer att ut

vecklas. 
• Bostäder och bostadsområden ska lokaliseras till platser med långsiktigt hållbar 

efterfrågan. 
• Kommunen ska ha en god planberedskap med attraktiva tomter i bra boende

miljöer. Omvandlingsområden och särskilda boenden ska presenteras i planbe
redskapen. 

• Bostadsplaneringen ska aktivt arbeta för att tillskapa nya bostadsområden och 
utveckla befintliga för att kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder i kom
munen. 

• Utbyggnadsstrategins huvudinriktning ska vara att mer omfattande expansion 
ska ske där det finns störst efterfrågan. 

Kompletterande riktlinjer 
• Kommunen ska, genom att erbjuda attraktiva tomter och boendemiljöer med 

bostäder som håller hög standard, positivt påverka inflyttningen till kommu
nen. 

• Kommunen ska, bl a genom nybyggnation, verka för ett varierat utbud av bo
städer i alla kommundelar som motsvarar invånarnas behov och önskemål. 
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I samband med att kommunfullmäktige fastställde bostadsförsörjningsstrategin 
2016-06-20 togs beslut om att målet för nybyggnation av bostäder skulle vara att to
talt 100 nya bostäder byggs under tiden från och med år 2016 till och med år 2020. 

8. Planerade insatser för att nå uppsatta mål 
Genom olika nybyggnadsprojekt, genomförda av både Tingsrydsbostäder och pri
vata aktörer, har det från år 2016 fram till januari 2018 byggts 40 nya lägenheter. 
Detta visar på att det bör vara möjligt att nå målet 100 nya bostäder fram till år 
2020. 

Särskilda ägardirektiv 
För Tingsryds kommun är bostadsbyggandet ett prioriterat område under mandatpe
rioden 2014-2018 och för att tydliggöra detta har kommunen beslutat om särskilda 
ägardirektiv för både Tingsryds Kommunföretag AB och för Tingsrydsbostäder AB. 
Så länge som verksamhet även bedrivs i Stiftelsen Tingsrydsbostäder gäller direkti
ven den samlade verksamheten i både bolag och stiftelse. 

För Tingsryds Kommunföretag AB anger ägardirektivet att bolaget är ett viktigt 
verktyg för att skapa attraktiva och hållbara livs-, boende- och näringslivsmiljöer i 
kommunen. Bolaget skall också tillse att bostadsbyggandet är ett prioriterat område 
under mandatperioden 2014-2018. För Tingsrydsbostäder anger ägardirektiven bl a 
att bolaget ( och stiftelsen) skall vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och med
verka till att det finns goda, sunda och prisvärda hyresbostäder i kommunens större 
tätorter. Se https ://tingsryd.se/wp-content/blogs.dir/1/files mf/1463743640Särskil
tägardirektivTingsrydsbostäderAB 160229 .pdf , ägardirektiv för Tingsryds bostäder 
AB. 

Kommunala åtgärder 
Tingsryds kommun har genomfö1i att antal åtgärder för att stimulera bostadsbyggan
det inom kommunen. Här redovisas de åtgärder som har gjorts under senare år: 

• Genomfö1i ägaiiillskott på 20 miljoner kr till Tingsrydsbostäder för ökat bo
stadsbyggande. 

• Sålt Lindegården för 1 kr till Tingsryds bostäder för att möjliggöra ombyggnat
ion till lägenheter. 

• Byggt om del av äldreboendet i Tingsgården i Tingsryd till studentlägenheter. 
• Bildat en bostadsförsörjningsgrupp som skall arbeta med utveckling av bo-

stadsbeståndet i Tingsryds kommun. 

Utbyggnads- och utvecklingsområden 
När det gäller planering av nya utbyggnads- och utvecklingsområden vill kommu
nen prioritera förtätning i tätorter samt längs viktiga kommunikationsstråk där det 
finns eller planeras för kommunalt vatten och avlopp. Här säkerställs en god av
loppsrening och det finns tillgång till service och kollektivtrafik. Fortsatt bebyggelse 
här stärker underlaget för service ytterligare och medverkar till livskraftiga tätmier. 
Se bilaga 1, strategisk utvecklingskarta (enligt förslag till ny översiktsplan). 

I Tingsryds kommun är inlandsstranden en viktig resurs som gör att kommunen kan 
erbjuda attraktiva och sjönära tomter och boenden. LIS-planen pekar ut landsbygds
områden i strandnära lägen som kan vara lämpliga för byggnation och fungerar som 
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ett stöd vid handläggning av strandskyddsärenden. Denna plan behöver dock ses 
över och aktualiseras eftersom kommunen har som inställning att underlätta bygg
nation i fler strandnära lägen. Se bilaga 2, LIS-områden och opåverkade områden 
(enligt förslag till ny översiktsplan). 

När det gäller behovet av nya boenden är det störst efterfrågan i eller omkring 
Tingsryds tät01t. 

I förslaget till ny översiktsplan pekas ett antal områden ut som lämpliga "utred
ningsområden" för bostäder. Det finns sådana områden i samtliga kommundelar, 
men de största är lokaliserade i anslutning till Tingsryd eller längs vägen mot Väck
elsång, se förslag till ny översiktsplan. Det finns tätortsnära mark norr om Tingsryd 
som kan bli aktuellt för bostadsbyggande, t ex fastigheten Mårslätt 1 :2. 

Det har visat sig att det finns en efterfrågan på tomter för byggnation av småhus om 
tomterna uppfattas som mycket attraktiva, t ex med strandnära lägen i närheten av 
Tingsryd. Ett sådant område kan vara området väster om Tiken. 

Inventering av aktuella nybyggnadsobjekt, i kommunens regi, fram till och 
med vår 2020 

Lindegården Tidigare äldreboendet, Lindegården, i Linneryd planeras att 
byggas om till lägenheter. Här planeras för totalt 23 st mindre 
lägenheter, 9 st 1:or och 14 st 2:or. I etapp I under 2018 plane
ras att 5-10 lägenheter skall bli färdigställda. 

"Ömenprojektet" Det planeras att byggas ett flervåningshus med lägenheter i an
slutning till äldreboendet "Örnen". Planen är 50-75 lägenheter 
i olika storlekar som beräknas bli färdiga under åren 2020 -
2031. 

Skyttegatan Här planerar Tingsrydsbostäder för nybyggnation av 4 - 6 lä
genheter, 1 :or och 2:or som beräknas bli färdigställda under år 
2018. 

Mårslycke parhus I Mårslycke, väster om Tiken, planeras det för 11 st parhus, 
med vardera 2 bostäder. Detta ger totalt 22 nya bostäder. 

Ryd I Ryd planerar Tingsrydsbostäder för ombyggnad av en lokal 
till en 4-rumslägenhet. 

9. Överväganden och slutsatser 

• Det är idag ett stort behov av mindre lägenheter, 1 :or, 2:or och 3 :or i främst 
Tingsryds tätort. I januari 2018 står det totalt 612 personer i kö för en ny lägen
het, varav 573 för en mindre lägenhet. 348 personer har specifikt angett att de 
vill ha en lägenhet i Tingsryds tätort. 

• Antalet personer 80 år eller äldre kommer att öka med ca 300 st från år 2022 
fram till år 2041. De här åldersgruppen kommer att ha behov av mindre lägen
heter med hög tillgänglighet. Behovet kommer att finnas i alla kommundelar, 
men vara störst i Tingsryd. 

• Under perioden fram till år 2030 kommer ca 15 barn och ungdomar, med 
funktionshinder, bli vuxna och få behov av eget boende. Bedömningen är att 7 
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kommer att ha behov av servicebostad och 8 av gruppbostad. Samtliga vill bo i 
Tingsryds täto1t. 

• Ett antal nyanlända, familjer och ensamstående vuxna, skulle vilja bosätta sig i 
Tingsryd om det fanns tillgång till lägenheter med rimlig hyresnivå. Här är det 
dels ett behov av större lägenheter för familjer och dels minde lägenheter för 
ensamstående. 

• Genom att kunna erbjuda äldre personer som bor i egen villa tillgång till lägen
heter, med hög tillgänglighet, är det möjligt att starta sk flyttkedjor där det blir 
möjlighet för barnfamiljer att köpa ett begagnat hus. Detta kan medverka till att 
barnfamiljer väljer att flytta till kommunen. 

• Det är ingen stor efterfrågan på byggklara tomter för villabebyggelse beroende 
på det låga marknadsvärdet för småhus inom kommunen. 

• Det finns en potential att attrahera nya kommuninvånare bland barnfamiljer 
och inom gruppen inpendlare samt bland nyanlända. 

• Mest strategiskt viktigt är att producera mindre lägenheter i Tingsryd för att 
möta ett redan befintligt behov samt för att möjliggöra starten av sk flyttkedjor. 

10. Kommunal verktygslåda 

Kommunen styr inte ensam när det gäller bostadsutvecklingen utan byggnation sker 
också på initiativ av privatpersoner eller av olika byggföretag. Kommunen har dock 
ett antal verktyg för att påverka bostadsmarknadens utveckling. 

Översiktsplan och detaljplan 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översikts
plan som täcker hela kommunens yta. För att planen skall vara aktuell kräver lag
stiftningen att planen aktualitetsförklaras minst en gång per mandatperiod. Över
siktsplanen är inte juridiskt bindande. 

Översiktsplanen ska innehålla: 

• 
• 
• 

• 
• 

grunddragen i hur mark- och vattenområden ska användas 
allmänna intressen som exempelvis kommunikationer och friluftsliv 
de miljö- och riskfaktorer som kommunen bör ta hänsyn till vid beslut om an
vändning av mark- och vattenområden 
kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och iaktta gällande miljökvali
tetsnormer 

Tingsryds kommuns nu gällande översiktsplan togs av kommunfullmäktige 2006-06-
29 och den fick laga kraft 2007-02-08. Det pågår nu ett arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan och ett förslag kommer att finnas för granskning/samråd under våren 
2018. 

För att gå vidare med förverkligandet av utpekade områden i översiktsplanen tas de
taljplaner fram som är den juridiskt bindande delen av den fysiska planeringen. 

Detaljplanen ska innehålla reglering av: 
• allmänna platser, tex gator, torg och parker. 
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• kvartersmark, tex bostäder, handel och idrottsanläggningar mm. Använd
ningen ska alltid anges. 

• vattenområden och friluftsbad. 
• genomförandetid. Genomförandetid för detaljplanen ska alltid anges och tiden 

ska ge rimliga möjligheter att genomföra planen och vara minst fem och högst 
femton år. Planen fortsätter sedan att gälla tills den ändras eller upphävs. 

I Tingsryds kommun finns det väldigt många gamla detaljplaner som exakt och på en 
mycket detaljerad nivå reglerar var det får byggas och var det inte får byggas. Detta 
gör att processerna med byggnation av nya bostäder tar lång tid. Det skulle vara 
önskvärt med fåne och mer aktuella detaljplaner. 

Markanvisning och exploatering 
Kommunens mark utgör ytterligare ett verktyg för att påverka bostadsutvecklingen 
och marken är en resurs som många vill ta del av och som är en förutsättning för 
byggande. 

Markanvisning tillämpas när kommunen äger detaljplanerad mark för exempelvis bo
städer och avtal skrivs med en extern aktör för genomförande av detaljplanen. 

Exploateringsavtal kan bli aktuellt om kommunen gör en överenskommelse med en 
markägare om t ex bostadsbyggande för att genomföra detaljplanen. 

Kommunens markinnehav 
Kommunen kan genom en aktiv markpolitik få tillgång till områden och fastigheter 
som i framtiden kan bli aktuella för bostadsbyggande. 

Kommunens bostadsbolag och stiftelse, Tingsrydsbostäder 
Tingsrydsbostäder har som huvuduppgift att hyra ut lägenheter i flerbostadshus samt 
att tillsammans med andra fastighetsägare utveckla bostadsbyggandet inom kommu
nen. Tingsrydsbostäder förvaltar dessutom kommunens lokaler, t ex servicehus och 
skolor. Bolaget ägs av Tingsryds kommun som, genom ägardirektiv, kan påverka bo
lagets byggnationer. 

Marknadsföring 
Genom god marknadsföring och med klar och tydlig information, på t ex kommu
nens hemsida, går det att påverka intresset för att vilja flytta till Tingsryds kommun. 
Här bör olika attraktiva erbjudanden presenteras för olika boendeformer som lediga 
tomter, småhus och lägenheter. 

Tingsryd 2018-02-16 

Yngve Rehnström 



Strategisk utvecklingskarta 

Alvesta 
kommun 

Älmhults 
kommun 

Olofströms 
kommun 

* 20·200 invånare 

* 200-800 Invånare * 800-2000 invånare * 2000-3000 Invånare 

N 

A Skala 1:200 000 

10 

Växjö 
kommun 

Karlshamns 
kommun 

Sammanhållen bebyggelse 

Viktiga kommunlkationsstråk 

20 Kilometer 

I 
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kommun 
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LIS-områden och opåverkade områden 

Alvesla 
kommun 

Olofströms 
kommun 

~ LIS-område bebyggelse 

~ LIS-område rMigt friluftsliv 

Opåverkade områden 

N 

A Skala 1 :200 000 

10 

Karlshamns 
kommun 
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Bostadsförsörjningsprogram för Tingsryds kommun 

BILAGA 2 

Sammanställning av synpunkter från länsstyrelsen på brister i programmet 

1. Saknar hänvisning till Plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Saknar en tydlig koppling till kommunens översiktsplan. Hur har arbetet 
med översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet samordnats? 

3. Beskriv bostadsbestånd och demografiska förutsättningar på områdes
nivå (ortsnivå) och på regional nivå . Fördjupade orts- och bostadsområ
desanalyser. 

4. Dialog med kommuninvånare, medborgardialoger. 

5. Redovisa processen för hur programmet har arbetats fram och förank
rats inom kommunen och vilka förvaltningar som har varit involverade. 

6. Saknas strategi för att hantera situationer för personer som av sociala 
skäl är i behov av en bostad, så som hemlösa. 

7. Strategi för att nyanlända, som önskar bli kommuninvånare, ska kunna 
erbjudas, utifrån familjesituationen, ett lämpligt boende. 

8. Jämlikhets-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven bör lyftas 
fram i programmet - för bostäder åt alla. 

9. Komplettera med en analys av hushållens betalningsvilja rörande ny
produktion av bostäder. Analysera olika grupper. 

10. Beskriva bostadsbolagets möjligheter att arbeta med åtgärder som syf
tar till integration, social sammanhållning och bostadssocialt arbete. 

11. Plan för uppföljning av riktlinjerna samt på vilket sätt riktlinjerna sam
verkar med pågående och prioriterade planarbeten. 
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BEGÄRAN OM YTTRANDE GÄLLANDE 
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM MED RIKTLINJER FÖR 
BOSTADSBYGGANDE FÖR TINGSRYDS KOMMUN 
Dnr: 2018/421 270 

Länsstyrelsen har fått Förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Tingsryds 
kommun för samråd enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörj
ningsansvar (BFL). 

SAMMANFATTNING 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen arbetar med att ta fram nya riktlinjer 
för bostadsförsörjning och anser att bostadsförsörjningsprogrammet är väl 
genomarbetat. Programmet ger en bra bild av Tingsryds kommuns förutsättning
ar, utmaningar och ambitioner samt ger ett bra underlag för bostadsförsörjningen 
och bostadsbyggandet. 

Kommunen har redovisat bostadsläget på ett övergripande och bra sätt. Önskvärt 
är dock att kommunen även analyserar utveckling av befintligt bostads bestånd 
utifrån de utmaningar som kommunen står inför, då det finns en risk att över
skatta effekten av så kallade flyttkedjor. Programmet fokuserar på bostadsbyg
gande, men kommunen har möjligheter att utveckla sitt befintliga bestånd i öns
kad riktning. Det saknas en beskrivning av processen med att ta fram bostadsför
sörjningsprogrammet, en process som med fördel bör bygga på medborgainfly
tande och dialog. 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 
Länsstyrelsen granskar kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen utifrån 
hur de förhåller sig till nationella och regionala mål, kommunala mål, kommunens 
verktyg för att nå uppsatta mål, särskilda gruppers behov av bostäder, jämlikhets-, 
tillgänglighets-, jämställdhets-, barn-, och trygghetsperspektiv, processen samt 
uppföljning. Länsstyrelsen tittar också på om riktlinjerna grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen och bostadsbeståndet. 

Gatuadress Telefon Telefax E-post 
Kungsgatan 8 010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se 

010-223 77 27 010-223 72 20 

Webbplats 
www.lansstyrelsen.se/kronoberg 
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HÄNSYN TILL RELEVANTA NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL, 
PLANER OCH PROGRAM 
I bostadsförsörjningsprogrammet för Tingsryds kommun finns en beskrivning av 
det övergripande nationella målet för bostadsförsörjningen och bostadspolitiken i 
Sverige. Kommunen hänvisar till Lag om kommunernas bostadsförsörjnings
ansvar (2000:1383) och hur förslaget till bostadsförsörjningsprogram påverkas av 
densamma, dock saknar Länsstyrelsen hänvisningar till Plan- och Bygglagen 
(2010:900). Kopplingar görs samtidigt på ett tydligt sätt till Gröna Kronoberg 
2025 och Boverkets byggbehovsanalys. Bostadsförsörjningsprogrammet väger in 
kommunens vision och kommunens mål för byggande har tagits fram med hän
syn till nationella beräkningar. Det saknas dock en beskrivning av kopplingar till 
Tingsryds kommuns översiktsplan. 

PLANERINGS- OCH BESLUTSUNDERLAG 
Att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen handlar om att analysera och be
döma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet, utifrån hur krav och 
önskemål från nuvarande och framtida befolkning kommer att utvecklas. Bo
stadsförsörjningsprogrammet bygger på en grundlig genomgång av kommunens 
befolkningsunderlag och utveckling, och utgår särskilt från "Analys av befolk
ningsutvecklingen i Tingsryds kommun fram till år 2041". Till viss del analyseras 
behov och efterfrågan med utgångspunkt i de olika orterna i kommunen. I försla
get ingår en analys av kommunens förutsättningar på en övergripande och kom
munavgränsad nivå. Dock är bostadsmarknaden både mer lokal och mer regional 
än vad som framgår av beskrivningen. Länsstyrelsen ser att kommunen med för
del bör utveckla beskrivningar av bland annat bostadsbestånd och demografiska 
förutsättningar på områdesnivå och på regional nivå. På så sätt kan riktlinjerna i 
sin helhet bli mer specifika och genomförandeinriktade. 

PROCESSENS GÅNG 
En dialog om behov behöver föras med kommunens invånare för att kunna kart
lägga desamma. Här finns utvecklingspotential gällande medborgardialoger men 
också fördjupade orts- och bostadsområdesanalyser. En sådan analys kan bidra 
till kunskap och förståelse om varför det är attraktivt att bo på vissa orter men 
inte andra och vad invånarna själva tycker eventuellt saknas på orterna samt vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att göra en ort mer attraktiv. 

Kommunen bör redovisa vilka olika förvaltningar som varit involverade i framta
gandet av bostadsförsörjningsprogrammet och därmed visa på hur programmet 
har förankrats inom kommunen. 

Kommunen är i slutskedet av arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det 
framgår dock inte på vilket sätt arbetet med att ta fram översiktsplanen och arbe
tet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning har samordnats. Över
siktsplaneringen är ett viktigt instrument när det gäller att förbereda och genom
föra kommunens bostadspolitiska intentioner. Både översiktsplanen och riktlin
jerna för bostadsförsörjningen behövs för att nå kommunens bostadspolitiska 
mål, då översiktsplanen anger hur kommunen ämnar tillgodose det långsiktiga 
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behovet av bostäder. I riktlinjerna för bostadsförsörjning konkretiserar kommu
nen hur behovet ska tillgodoses. 

SÄRSKILDA GRUPPERS BEHOV AV BOSTÄDER 
I lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning framgår i första paragra
fen bland annat att varje kommun ska planera bostads försörjningen i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Enligt Bover
kets tolkning av lagen omfattar "goda bostäder" inte bara bostäderna i sig utan 
också boendemiljön och handlar inte bara om nyproduktion utan också om insat
ser i de befintliga bostadsområdena. 

Alla invånares behov av bostäder ska framgå i ett bostadsförsörjningsprogram. 
Vissa grupper behöver särskilt uppmärksammas. Det gäller äldre kvinnor och 
män, personer med funktionsvariation, ungdomar/unga vuxna, studenter, nyan
lända, ensamkommande flickor och pojkar, hemlösa män och kvinnor, kvinnor i 
behov av skyddat boende och personer med låg betalningsförmåga. 

Äldre bor kvar längre i det egna hemmet, vilket är tydlig även i Tingsryds kom
mun. Generellt saknas det dock bostäder och boendemiljöer som är väl anpas
sade till den äldre människans behov, med följd att många äldre bor kvar i bostä
der med bristande tillgänglighet. Frånvaron av alternativ för den som vill flytta 
skapar inlåsningseffekter, när inga vakanser finns. Tingsryds kommun beskriver 
en fortsatt ökning de kommande åren av andelen äldre och behovet av att bredda 
bostadsutbudet till boende med hög tillgänglighet blir tydligt. 

Programmet analyserar på ett väl utvecklat sätt behov av bostäder med särskild 
service enligt LSS. 

Programmet saknar en strategi för att hantera situationer för personer som av 
sociala skäl är i behov av bostad, så som hemlösa. 

Tingsryds kommun har sedan flera år tillbaka utvecklat ett arbetssätt för att 
underlätta för nyanlända kvinnor och män, med eller utan egen familj, att flytta 
till respektive bo kvar i kommunen. I arbetet har bl.a. kollektivtrafiken mellan 
centralorten Tingsryd till andra orter i kommunen förstärkts, orter med god till
gång på boendealternativ, vilket positivt påverkat nyanländas möjligheter till 
bosättning. Sedan början av detta år pågår dessutom ett strukturerat arbete med 
att planera och förbereda för ökad inflyttning till kommunen av nyanlända och 
där såväl hyresvärdar som nyinflyttade nyanlända ska erbjudas information och 
utbildning kring boende för målgruppen. Bägge initiativen har kommunen sökt 
och fått finansiellt stöd för från länsstyrelsen (s.k. § 37-medel) . 

Kommunen inkluderar i sitt välkomnande och sina insatser även asylsökande 
personer, dvs. individer som efter beviljat uppehållstillstånd kan välja att bosätta 
sig permanent i kommunen. Som första kommun i länet genomför Tingsryds 
kommun för närvarande tidiga insatser för asylsökande, med aktiviteter som 
framför allt är riktade till asylsökande kvinnor och män som bor i Migrations
verkets lägenheter i Konga och i Ryd, insatser som görs i nära samarbete med 
lokala föreningar. Tingsryds kommun tar i år emot 15 nyanlända personer via s.k. 
anvisning enligt Bosättningslagen, en inflyttning som görs i nära dialog mellan 
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Migrationsverket och kommunen, till en i kommunen anvisad bostad. Dessa s.k. 
anvisningsbara platser sker på direkt önskemål från kommunen, och är en viktig 
del i kommunens strategi för befolkningstillväxt. Samtidigt sker en fortsatt relativt 
stor inflyttning av nyanlända kvinnor och män som på egen hand ordnar ett 
boende, antingen som inneboende hos en tidigare anländ nyanländ eller i egen 
bostad. För att inte personer i gruppen nyanlända ska riskera hemlöshet och 
utanförskap, bör det i programmets handlingsplan tydliggöras vilka strategier som 
krävs för att även nyanlända som önskar bli kommuninvånare ska kunna erbjudas 
ett, utifrån familjesituationen, lämpligt boende. Den pågående§ 37-insats som 
länsstyrelsen finansierar, Bo bra! - I Tingsiyds kommun, bör här kunna vara 
navet i framtagandet av handlingsplanen och strategier, framför allt eftersom ett 
av insatsens syften är "att ta fram en hållbar bostadsförsörjningsplan där mottag
ning och anknytningsinvandring tas med i beräkningen" ( citat från kommunens 
ansökan till länsstyrelsen). 

JÄMLIKHETS-, TILLGÄNGLIGHETS-, JÄMSTÄLLDHETS-, BARN- OCH 
TRYGGHETSPERSPEKTIV 
Analysen bör generellt breddas med ett förstärkt jämställdhetsperspektiv, till
sammans med analyser av bostadsförutsättningarna för framför allt nyanlända 
kvinnor och män (se ovan). Länsstyrelsen understtyker vikten av ett varierat 
bostadsutbud, ett varierat utbud av funktioner och gestaltning inom kommunens 
alla delar samt fler mötesplatser och upplevelser för alla. Möjligheter till ett varie
rat bostadsutbud förstärker jämlikhetsperspektivet och tillgång till bostäder för 
alla. Jämlika förutsättningar i boendemiljön kan även handla om kommunikation
er och ttygghetsfrågor. Tillgänglighetsperspektivet bör också lyftas fram mer i 
bostadsförsörjningsprogrammet - för bostäder åt alla. 

För att öka möjligheterna för olika grupper av människor att etablera sig och 
stanna kvar i Tingsiyds kommun, bland dem unga vuxna, studenter, ensamstå
ende kvinnor och män samt nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar, bör det 
finnas ett utbud av olika storlekar, priser och upplåtelseformer på bostäder inom 
kommunen. Förutsättningarna att långsiktigt etablera sig på bostadsmarknaden 
varierar för resurssvaga kvinnor och män. Programmet kan därför med fördel 
utveckla jämställdhetsperspektivet, bland annat genom att könsuppdela tillgänglig 
statistik och därmed få ett mer genomgripande analysunderlag. Ur såväl ett jäm
ställdhetsperspektiv som barnperspektiv har frågor om hur bostadsområden loka
liseras i relation till kollektivtrafik och cykelbanor samt hur man underlättar fram
komlighet med cykel till och från olika servicefunktioner, arbetsplatser och 
bostadsområden betydelse. 

Länsstyrelsen saknar en analys över hushållens betalningsvilja rörande nyprodukt
ion. Kommunens riktlinjer måste omfatta alla grupper i samhället för att uppfylla 
bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen 
att leva i goda bostäder. SCB:s statistik över hushållens disponibla inkomster visar 
att de högsta inkomsterna finns hos sammanboende utan barn. Därefter följer 
sammanboende med barn. Ensamstående kvinnor med flera barn har lägst 
inkomst. Tingsiyds kommun kan med fördel uppmärksamma dessa hushåll som 
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grupp och på vilket sätt kommunen kan underlätta deras möjligheter att få en 
bostad. 

Brottsförebyggande rådets rapport "Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och 
otrygghet" (2002) pekar på att "det finns stora brottsförebyggande och trygghets
skapande vinster om det brottsförebyggande perspektivet beaktas vid planering 
av nya bostadsområden". När detta är aktuellt i Tingsryds kommun, bör sådan 
hänsyn därmed tas. 

KOMMUNENS VERKTYG 
Det finns ett stort handlingsutrymme för kommuner och kommunala bostads
aktiebolag att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar och socialt ansvars
tagande. Ägardirektiv är ett sätt för kommunerna att styra det allmännyttiga 
bostadsföretaget. I länsstyrelsernas nationella kartläggning av allmännyttans ägar
direktiv konstaterades att direktiven är mycket olika i landet till sin karaktär, 
omfattning och innehåll. Nio av tio direktiv innehåller skrivningar kring bolagets 
roll i bostadsförsörjningen. Variationerna är dock stora när det gäller hur direkti
ven beskriver bolagens allmännyttiga och sociala roll i övrigt. Tingsryds kom
muns bostadsförsörjningsprogram kan med fördel beskriva bostadsbolagets möj
ligheter att arbeta med åtgärder som syftar till integration, social sammanhållning 
och bostadssocialt arbete. 

Kommunens samverkan med de privata bostadsföretagen spelar också roll när 
det gäller personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Kommu
nen kan utveckla skrivningarna kring de egna verktygen och föra ett resonemang 
om bostadsförmedlingens roll samt på vilket sätt åtgärder kan vidtas i kommu
nen. Exempelvis att analysera bostadskön utifrån ålder, kön och socioekonomiska 
faktorer samt i relation till kommunens tätorter/landsbygd. 

UPPFÖLJNING 
Det saknas en plan för uppföljning av riktlinjerna samt på vilket sätt riktlinjerna 
samverkar med pågående och prioriterade planarbeten. En plan för uppföljning 
och uppdatering av programmet vid behov, kan ge verktyg för att hantera föränd
rade förutsättningar och att anpassa byggandet efter rådande behov. Kommunen 
kan också med fördel beskriva hur den kommunala samverkan ser ut i bostads
försörjningsfrågan för att underlätta måluppfyllelse, genomförandekraft för frå
gorna samt uppföljning. 

DE SOM DELTAGIT I BESLUTET 
Beslutet har fattats av länsarkitekt Gunnel Henriksson med Lennart Grimsbo 
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Kasia Musial Lilja, 
funktionschef social hållbarhet samt Gisela Andersson, integrationsdirektör. 
deltagit. 

Gunnel Henriksson 
Läns arkitekt Lennart Grimsbo 

Bostadsdirektör 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 194 

Strategiskt inriktningsbeslut för nya arena 
Dnr2018/472 828 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 framfört önskemål 
om att en ny arena kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt 
föreningen uppfyller den nuvarande arenan inte de la:av som behövs för att 
föreningen ska kunna utveckla sin verksamhet. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 § 114 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt 
beslutsunderlag som möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till 
strategiskt inriktningsbeslut avseende en arena. Kommunstyrelsen 
beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa en 
referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala 
verksamheter efter uppkomna behov. 

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt 
två månader (maj-juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla 
frågor som finns i ärendet, utan istället att belysa viktiga frågeställningar 
och perspektiv på frågan och att därmed kunna fungera som ett 
beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om inriktningsbeslut. 
Beslutsunderlaget innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många 
frågor kräver fördjupad utredning, vilket är tänkt ske som nästa steg i 
processen om fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med 
ärendet. 

Avsikten med ett inriktnings beslut i fullmäktige är att den politiska 
viljeinriktningen behöver vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade 
utredningsarbeten i en sådan här stor fråga. Detta gäller resurser för 
kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventuellt projekt. Under 2019 
förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett inriktningsbeslut 
om ny arena, kunna ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta förslag 
till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering. 

Översiktligt beslutsunderlag redovisas i bilaga 1. 

I Otdrngsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 194 folis. 

Möjliga beslutsformuleringar 

Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till ett strategiskt 
inriktnings beslut för en ny arena 
kan följande beslutsformuleringar användas: 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk imiktning att medverka till 
att en ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tät01t 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram 
förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering som 
presenteras för kommunfullmäktige senast under våren 2019. 
3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arenan byggs, ägs och hyrs 
ut av privat finansiär och att arenan innehåller två isytor med lämpliga 
kringytor för en modern anläggning. Förslaget 
ska vidare innefatta utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör finnas i 
eller i anslutning till arenan, t ex bowlinghall och/eller andra verksamheter. 
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för 
utredningsarbetet inom ramen för ksau:s utvecklingspott. 

Om kommunfullmäktige ställer sig negativa till ett strategiskt 
inriktnings beslut för en ny arena kan följande beslutsformuleringar 
användas: 

Kommunfullmäktige beslutar 
1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att i nuläget inte 
medverka till att en 
ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds täto11. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig underhållsplan 
för den befintliga ishallen/arenan som kan lyftas i kommande budgetarbeten. 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för 
utredningsarbetet inom ramen för ksau:s utvecklingspott. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över 
ärendet för beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anna 
Johanssons (C) yrkande. 

I Utdragsbesty,kande 
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Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 framfört önskemål om att en ny arena 
kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt föreningen uppfyller den nuvarande arenan inte 
de krav som behövs för att föreningen ska kunna utveckla sin verksamhet. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 § 114 att ge kommunlednings
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt beslutsunderlag som möjliggör kommunfull
mäktiges ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut avseende en arena. Kommunstyrel
sen beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa en referensgrupp 
inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala verksamheter efter uppkomna behov. 

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt två månader (maj
juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla frågor som finns i ärendet, utan istället 
att belysa viktiga frågeställningar och perspektiv på frågan och att dätmed kunna fungera som 
ett beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om inriktningsbeslut. Beslutsunderlaget 
innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många frågor kräver fördjupad utredning, vilket 
är tänkt ske som nästa steg i processen om fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med 
ärendet. 

Avsikten med ett inriktnings beslut i fullmäktige är att den politiska viljeinriktningen behöver 
vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade utredningsarbeten i en sådan här stor fråga. Detta 
gäller resurser för kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventuellt projekt. Under 2019 
förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett inriktnings beslut om ny arena, kunna 
ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta förslag till byggnation, ägande, lokalisering och 
finansiering. 

Översiktligt beslutsunderlag redovisas i bilaga 1. 

Möjliga beslutsformuleringar 

Om kommunfullmäktige ställer sig positiva till ett strategiskt inriktningsbeslutför en ny arena 
kan följande beslutsformuleringar användas: 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att medverka till att en ny arena 
byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort 
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2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram förslag till bygg
nation, ägande, lokalisering och finansiering som presenteras för kommunfullmäktige senast 
under våren 2019. 

3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arenan byggs, ägs och hyrs ut av privat finansiär 
och att arenan innehåller två isytor med lämpliga kringytor för en modem anläggning. Förslaget 
ska vidare innefatta utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör finnas i eller i anslutning till 
arenan, t ex bowlinghall och/eller andra verksamheter. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för utredningsarbetet inom ramen för 
ksau:s utvecklingspott. 

Om kommunfullmäktige ställer sig negativa till ett strategiskt inriktningsbeslutför en ny arena 
kan följande beslutsformuleringar användas: 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att i nuläget inte medverka till att en 
ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig underhållsplan för den befintliga 
ishallen/arenan som kan lyftas i kommande budgetarbeten. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för utredningsarbetet inom ramen för 
ksau:s utvecklingspott. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Se utförligare beskrivning i besluts
underlaget. 

Beslutsunderlag 
Översiktligt beslutsunderlag (bilaga 1) 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Tingsryds AIF 
Kommunstyrelsen 

Lennart Johansson 
Tf kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



Tingsryds 
kommun Översiktligt beslutsunderlag 

Översiktligt beslutsunderlag avseende ny arena 

Inledning 

Bakgrund och uppdragsbeskrivning 
Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 (bilaga 1) framfört önskemål 
om att en ny arena kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt föreningen uppfyller 
den nuvarande arenan inte de krav som behövs för att föreningen ska kunna utveckla sin 
verksamhet. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 §114 (bilaga 2) att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt beslutsunderlag som 
möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut avse
ende en arena. Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunledningsförvaltniflgen i 
uppdrag att skapa en referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala 
verksamheter efter uppkomna behov. 

Under processen har en lokal privat aktör visat intresse för att bygga, äga och hyra ut en 
ny arena till föreningen eller kommunen. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt , 
Beslutsunderlaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av ekonomichef, teknisk 
chef, lokalstrateg, samordnare kultur och fritid, miljö- och byggnadschef samt utredare. 
Arbetet i gruppen har letts av ekonomichefen. Utredaren har tillsammans med ekonomi
chefen varit aktivt arbetande med utredningsarbete och rapportskrivande. 

Avgränsning av uppdraget har gjorts genom att i detta skede inte innefatta del två i upp
draget från kommunstyrelsen, d v s att skapa en referensgrupp med deltagare inom id
rott, föreningsliv, näringsliv och kommunala verksamheter. Istället är tanken att denna 
grupp skapas och aktiveras i ett senare skede om fullmäktige ställer sig positiva till ett 
inriktningsbeslut om ny arena, d v s i samband med en eventuell fördjupad utredning. 

Arbetsgruppen har utgått ifrån att en eventuell ny arena ska ligga i eller i anslutning till 
Tingsryds tätort. 

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt två månader 
(maj-juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla frågor som finns i ärendet, 
utan istället att belysa viktiga frågeställningar och perspektiv på frågan och att därmed 
kunna fungera som ett beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om inrikt
ningsbeslut. Beslutsunderlaget innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många 
frågor kräver fördjupad utredning, vilket är tänkt ske som nästa steg i processen om 
fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med ärendet. 
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Avsikten med ett inriktnings beslut i fullmäktige är att den politiska viljeinriktningen 
behöver vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade utredningsarbeten i en sådan här 
stor fråga. Detta gäller resurser för kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventu
ellt projekt. Under 2019 förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett in
riktningsbeslut om ny arena, kunna ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta för
slag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering. 

Allmänt 
Att utöva idrott i olika former är viktigt för många av kommunens invånare och det 
finns inom kommunen starka traditioner inom bland annat ishockeyn och inom hästs
po1ten. Många kommuninvånare uppskattar också möjligheten att se matcher och täv
lingar på elitnivå. För kommunen innebär det också god PR att det finns lag och täv
lande på elitnivå. Detta medverkar till att ge en positiv bild av kommunen och att göra 
Tingsryds kommun känd i hela landet. Föreningarna bidrar vidare ofta med stor ung
domsverksamhet, arbetstillfällen, inflyttning och omsättning för det lokala näringslivet. 

Men för att kunna utöva idrott i olika former och för att möjliggöra tävlande på elitnivå 
krävs det faciliteter som idrottshallar och arenor med tillräckligt bra standard. Frågan 
om behovet av idrottslokaler inomhus har varit aktuell under flera år och bland annat 
gjordes en utredning inom Kultur- och fritidsförvaltningen år 2011, Kof § 105/2011-12-
07. 

Planer för att bygga nya idrottshallar och arenor finns inte med i förslaget till ny över
siktsplan och om en ny ishall/idrottsarena skall byggas är det viktigt att se de behov som 
finns inom olika idrottsverksamheter och sträva mot en helhetslösning. Naturligtvis kan 
inte allt genomföras vid samma tillfälle, men det är viktigt att ha en plan för helheten så 
att en eventuell byggnation av en ny arena ryms inom en vision och helhetslösning vad 
gäller idrottsutövning inom Tingsryds kommun. 

Behov inom olika idrotter 
Det finns nu behov och önskemål om bättre tillgång till idrottshallar och arenor inom 
flera olika idrotter inom Tingsryds kommun. Här redovisas en kort sammanställning: 

• Ishall. Hallen är omodern och sliten med bland annat för få och för små omkläd
ningsrum, ett för litet och för omodernt gym samt otillräckliga kommersiella ytor 
och behöver enligt ishockeyföreningen ersättas av en ny hall för att leva upp till 
dagens förväntningar på en modern ishockeyarena. Dessutom finns det behov av 
mer istid för bl a ungdomsverksamhet riktade mot både flickor och pojkar. 

• Bowlinghall. Hallen har för få banor och verksamheten kan och har behov av att 
utvecklas. Nuvarande bowlinghall har 4 banor och för matchverksamhet på elit
nivå är behovet 8 banor. Bowling är en uppskattad sport/aktivitet bland allmän
heten. Eventuell byggnation av en ny bowlinghall har diskuterats under en längre 
tid och en ny hall skulle eventuellt kunna inkluderas i en ny idrottsarena. 

• Tennishall, med både inomhus- och utomhusbanor. Det finns idag ingen egen 
tennishall med inomhusbanor. Tennissällskapet driver frågan själva och vill bygga 
vid Mårslycke. De planerar att finansiera bygget själva, men vill att kommunen 
bidrar med marken och står för anslutningar för vatten och avlopp mm. Förening
en önskar svar från kommunen så att de kan starta sin planering och söka bidrag 
från externa finansiärer mm. Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-19 §54 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan vara be-
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hjälpliga gentemot tennissällskapet i deras projekt gällande tennishall i Tingsryd. 
Utredningen har ännu inte (juni 2018) presenterats för kommunstyrelsen. 

• Bollhallen. Mot bakgrund av behovet av ytterligare idrottshallyta i Tingsryd samt 
ägande förenings svårigheter med ekonomi och ideella resurser beslutade kom
munstyrelsen 2018-06-18 § 165 om en inriktning att kommunen under 2018 ska 
förvärva Bollhallen i Tingsryd. Avsikten är att genom byte av golvet samt till
skapande av fler omklädningsrum skapa ytterligare idrottshallyta i Tingsryd till 
gagn för både skolverksamhet och föreningsliv. Kommunfullmäktige ska ta ställ
ning i ärendet senast i oktober månad 2018. 

• Konstgräsplan. Inriktningen att kommunen ska förvärva bollhallen och lägga om 
till idrottshallgolv innebär att träningsmöjligheterna för fotboll på konstgräs vin
te1tid upphör. I samband med dialog kring kommunens förvärv av bollhallen har 
Tingsryd United framfö1t att man har för avsikt att omgående påbörja arbete för 
att möjliggöra en byggnation av en fullskalig konstgräsplan utomhus. Föreningens 
avsikt är att själva finansiera byggnationen genom bidrag från bl a arvsfonden och 
fotbollsförbundet. Från kommunen kommer att behövas hjälp med bl a markan
visning. Enligt föreningen har en dialog fö1ts med några av de andra fotbollsför
eningarna i kommunen angående konstgräsplanen och enligt föreningen är dessa 
positiva till en byggnation och att lämplig placering är i Tingsryds täto1t. 

• Tinghallen. Används idag för skolverksamhet samt handboll, innebandy och 
gymnastik mm. Inriktningen att bollhallen ska bli idrottshall innebär att bollhallen 
och Tinghallen kan ha lite olika profil för att passa olika verksamheter. Dessutom 
möjliggörs mer tider och bättre möjligheter för förråd etc. Skulle dessutom en ny 
bowlinghall rymmas i en ny arena ökar möjliga ytor ytterligare fört ex gymnastik
föreningen. 

• Gymnastikbyggnaden i Urshult är i mycket stort behov av underhåll och i pre
liminärt förslag till investeringsbudget för perioden 2019-2021 har avsatts investe
ringsmedel för att kunna genomföra ny- eller ombyggnation år 2020. 

• Idrottshallen i Rävemåla (byahuset) övergår enligt avtal till kommunen år 2019 
och en diskussion behöver inledas med ägande förening hur de ser på det framtida 
ägandet. 

• Simhall/badanläggning. Kommunens simhall/badanläggning Vattenpalatset 
Kaskad ägs av kommunägda bolaget Tufab och drivs för närvarande av Medley. 
Simhallar har generellt sett ett högt slitage och därmed höga underhållskostnader 
och en begränsad teknisk och ekonomisk livslängd. Kaskad byggdes för drygt 25 
års sedan, vilket innebär att badanläggningen börjar bli gammal och att kommu
nen inom en inte alltför lång framtid kan komma att ställas inför valet mellan total 
ombyggnation/renovering, nybyggnation eller ingen simhall alls i Tingsryd ( en 
mindre simhall finns i Linneryd). Då simhallar är förenade med stora kostnader är 
det viktigt att beakta även denna lite mer långsiktiga fråga tillsammans med arena
frågan för att ha beredskap för framtiden. Kanske bör mark finnas i anslutning till 
en ny arena som i framtiden, om man då bedömer att så är lämpligt och genom
förbart, möjliggör byggnation av simhall i anslutning till arenan? Simhall och 
ishall i nära anslutning till varandra möjliggör sannolikt en god driftsekonomi, ex
empel på detta finns bl a i Tyringe i Skåne. 

Den nuvarande ishallen/arenan 

Den nuvarande ishallen (Nelson Garden Arena, f d Dackehallen) byggdes 1969 efter 
dåvarande standard och har under årens lopp renoverats och byggts om och till i olika 
omgångar. Sedan 2008 har kommunen investerat drygt 25 mkr i hallen i standardhö-

3 



4(15) 

jande åtgärder/underhåll avseende bl a utbyte av ståplatsläktare, ny sittplatsläktare och 
nya mediaplatser, brand- och säkerhetsåtgärder, köp av restaurang- och kanslidel och nu 
senast 2017 byte av sarg. Aktuellt bokfört värde per 2018-06-30 är ca 21,6 mkr. 

Hallens stomme består i huvudsak av limträbågar samt stålpelare i mindre omfattning. 
Fasad är uppförd med träpanel och plåt. Hallens takkonstruktion består av glespanel i trä 
med isolering och taktäckning av papp. Det finns en isyta och maximalt 3 550 personer 
får vistas i byggnaden samtidigt, varav 1 155 är sittplatser.Totalt finns sju omklädnings
rum för lagen, varav tre fasta (A-lag, J20 och J18) och fyra allmänna. Byggnaden inne
håller även kanslilokaler för Taif, restaurang, undervisningslokal och grupprum, ett 
mindre gym, kiosker, förråd m.m. 

Ishallen ägs och driftas av kommunen. Taifs nyttjande av hallen regleras i ett nyttjande
rättsavtal som beslutades i december 2012. Föreningen betalar en årshyra om för närva
rande 535 tkr. Avtalet gäller till och med utgången av år 2023. 

Kommunens årliga bruttokostnad för driften uppgår till ca 6,4 mkr (2017) inklusive 
energi, löpande underhåll/reparationer, vaktmästare, städ och kapitalkostnader. Av dessa 
kostnader betalar således Taif drygt 0,5 mkr i årshyra. Utöver Taifs verksamhet nyttjas 
hallen främst av Tingsryds skridskoklubb, skolan samt för allmänhetens åkning (minst 3 
timmar per vecka enligt avtalet). Skridskoklubben betalar hyra för nyttjade timmar (ca 
15 tkr per år) och skolan betalar internt inom kommunen ett fast årsbelopp (60 tkr per 
år) för sitt nyttjande för idrottsundervisning. 

Angående hallens status så kan generellt konstateras att den i många delar är omodern 
jämfört med de arenor som byggts under de senaste 10-15 åren. Detta gäller bl a läktar
platser, temperatur, omklädningsrum, förråd, kiosker och kommersiella ytor, parke
ringsytor samt allmänna ytor. Ett särskilt underhålls behov kan noteras för omklädnings
rummen, som är slitna. 

Det finns idag frågetecken kring anläggningens tekniska och ekonomiska livslängd för 
bl a grundläggning, konstruktion, tekniska installationer (kyla, avfuktning, ventilation, 
belysning, värme) m.m. Bland annat har man under senare år vid ett flertal tillfällen haft 
problem med isen, varvid kylanläggningen fått repareras. Om man vill skapa sig en tyd
ligare bild av framtida behov och kostnader för investeringar, underhåll och teknisk 
livslängd så bör man upphandla en extern konsult som har tillgång till olika kompeten
ser inom området p g a en ishalls komplexitet som anläggning. Detta bör i så fall göras 
innan ett eventuellt ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att hallen under alla år fungerat för den verksamhet 
som bedrivits där, dock med begränsningar som ökat under senare år i takt med att id
rotten, omvärlden och förväntningarna har förändrats. Sannolikt är driftskostnaden för 
hallen relativt hög jämfört med nya anläggningar med mer modern teknik för kyla, ven
tilation etc. 

Taifs synpunkter angående brister i nuvarande ishall 
I bilaga 3 redovisas de synpunkter som vi har fått från TAIF när det gäller brister i be
fintlig ishall och de önskemål de har när det gäller byggandet av en ny arena. Här ges en 
sammanfattning av de brister som TAIF upplever med befintlig ishall. 

• Hela ishallen är sliten och i stort behov av upprustning, bl a upplever man brister i 
ky !anläggningen. 
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• Det finns enba1t en isyta vilket ger stora begränsningar i verksamheten, se nedan. 
• Det är för få omklädningsrum vilket bl a resulterar i att det är svårt att få in fler 

flickor/kvinnor i verksamheten. Befintliga omklädningsrum är dessutom för små. 
• Gymmet är för litet och omodernt. 
• Det är brist på försäljningsytor och det är dåliga möjligheter till serveringar i re

staurang, barer eller kiosker mm. Detta ger dålig ekonomi för verksamheten i 
ishallen. 

• Det är obekvämt för publiken och för kallt i ishallen, vilket påverkar publiksiffror 
negativt. 

Föreningen lyfter särskilt fram att istiden inte räcker till för både elitishockeyn, ishock
eygymnasiet, ungdomsishockeyn, konståkning och för allmänheten. Om en ny idrottsa
rena får två isytor kommer tillgänglig istid i princip att dubbleras vilket innebär att 
grupper som idag inte kan prioriteras kan få mer attraktiva tider. Detta gäller tider för 
ungdomsishockey, konståkning och för allmänheten. Mer tillgång till istid ger också 
förutsättningar att öka andelen flickor i verksamheten, med tjejgrupper och kanske ett 
damlag. 

Eventuell byggnation av en ny arena 

Nedan redogörs för viktiga frågeställningar och perspektiv inför ett ställningstagande 
om strategiskt inriktningsbeslut om en ny arena. Redogörelsen har delats in i delarna 
innehåll och kapacitet, ägarförhållanden och juridik, lokalisering samt kostnader och 
tidsplan 

Innehåll och kapacitet 

Nedan redovisas en sammanställning av de önskemål som finns och som bör uppfyllas 
om en ny arena skall byggas, se bilaga 3 med synpunkter från TAIF. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

Två isytor för ishockey . 
3500 - 4000 åskådarplatser, varav ca 3000 sittplatser och 800 - 1000 ståplatser, 
med möjlighet att i framtiden, vid behov, kunna bygga ut för att motsvara kraven 
på SHL-nivå (5000 platser, varav minst 3500 sittplatser.). 
Fler och bättre omklädningsrum, 3-4 fasta (reserverade för bestämda lag) och 6 
allmänna. Ett större för gästande lag. 
Ett större och mer modernt gym . 
För publiken en bekväm och varm arena . 
Bättre försäljnings- och serveringsmöjligheter, med bättre infrastruktur och läktare 
som är uppdelad på fler sektioner. Flera försäljningsställen utan långa köer och 
med mingelmöjligheter. 
Lokaler för kansli, kontor, personalrum, mötesrum, teknikrum, förråd och press
läktare. 

• Ett önskemål är också att processen med byggandet av en ny arena inte drar ut för 
länge i tiden. För föreningen är det angeläget att byggandet av en ny arena kan 
starta i närtid. 

Arenan bör även kunna användas för andra ändamål somt ex för utställningar, mäss
verksamheter och eventuellt konserter. 

En fråga som måste avgöras är om den gamla ishallen skall rivas eller om den skall bli 
en del av den nya arenan. Om den gamla ishallen skall rivas så kan inte detta ske förrän 
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en ny arena finns på plats för att garantera istid under byggprocessen. En annan fråga 
som måste avgöras är om den nya arenan, förutom isytor, även skall innehålla en ny 
bowlinghall och/eller annan idrottsverksamhet. Även omfattningen av cafä- och restau
rangverksamheten måste utredas. 

Ur ett kommunalt perspektiv, och sannolikt även för en eventuell privat finansiär och 
ägare, är det förmodligen en fördel om en ny arena kan innehålla fler verksamheter än 
bara ishockey och konståkning. Fler verksamheter bidrar till arenans attraktivitet och 
beläggning samt möjliggör samnyttjande av lokaler och ytor både i och utanför arenan. 
Det skulle också bidra till en bred uppslutning och förankring kring arenan. Samtidigt är 
det naturligtvis en balansgång hur omfattande byggnationen kan bli med tanke på eko
nomi och finansiering. Att ha bowlingverksamhet i arenan, med möjlighet att knyta ihop 
denna verksamhet med restaurang och cafä, är förmodligen fördelaktigt. Men även 
andra idrottsverksamheter skulle kunna vara lämpliga. I Karlskrona är ishallen sam
manbyggd med tennishall och i Växjö finns ett gym i arenan och många andra anlägg
ningar/hallar samlade på samma område i den s k arenastaden. 

Ägarförhållanden och juridik 

Det finns tre alternativ när det gäller vem som skall ta ansvar för byggnation av en ny 
arena, ishockeyföreningen TAIF, Tingsryds kommun eller en privat finansiär. För samt
liga alternativ måste kommunen anvisa mark. 

• TAIF ansvarar för byggn.ationen 
Det är i första hand ishockeyföreningen som är beroende av en ny ishall för sin 
ishockeyverksamhet och det skulle kunna motivera att det är föreningen som bör 
ta ansvar för byggnationen. Fören ingen har dock svårt för att finansiera en sådan 
stor investering och därför är detta alternativ inte realistiskt. 

• Tingsryds kommun ansvarar för byggnationen 
Tingsryds kommun har ett intresse i att det finns bra möjligheter för idrottsutö
vande inom kommunen samt att TAIFs ishockeylag, som spelar på elitnivå, har 
bra förutsättningar för att finnas kvar på elitnivå. Men även för kommunen kan det 
vara svårt att, inom möjlig investeringsbudget, finansiera ett så pass stort projekt 
som att bygga en ny ishall/idrottsarena. 

• Privat entreprenör ansvarar för byggn.ationen 
En möjlig och attraktiv lösning är om en privat aktör kan finansiera byggnationen 
av en ny arena och sedan hyra ut denna till ishockeyföreningen T AIF, eventuellt 
annan idrottsverksamhet (tex bowling) och till dem som kommer att driva verk
samheten i cafä och restaurang. För det här alternativet måste det utredas vem som 
skall hyra och hur upplägget skall se ut. Skall det vara ett bolag som hyr arenan 
och som i sin tur hyr ut till olika aktörer? För att möjliggöra den här lösningen 
förutsätts sannolikt driftsbidrag från kommunen samt någon form av hyresgaranti. 

När det gäller SHL-lagen är den vanligaste lösningen när det gäller ägandet av arenan 
ett av följande två alternativ. Antingen äger ishockeyföreningen, via ett bolag hela are
nan och sköter driften av arenan eller äger kommunen arenan och hyr ut till ishockey
föreningen. För båda alternativen är den vanligaste lösningen att ishockeyföreningen 
erhåller biljettintäkterna och intäkterna från försäljning i restauranger mm under mat
cherna. 
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En mindre vanlig lösning är att arenan ägs av privata finansiärer. När det gäller Stock
holmslaget AIK ägs arenan (Hovet) av ett privat företag och ishockeyföreningen får 
hyra arenan för träningstid och matcher. Här får klubben inga inkomster från försälj
ningen och hyreskostnaderna baseras till viss del på hur många åskådare som kommer 
till matcherna. För Rögle (Ängelholm), där också arenan ägs av externa investerare, 
genom Arenabolaget AB, är upplägget ett annat. Här hyr föreningen arenan fullt ut och 
alla intäkter från biljettförsäijning och restaurangverksamhet mm tillfaller ishockey
klubben. Försäljningen sker via ett bolag, Rögle Marknads AB, som till 100 % ägs av 
föreningen (Rögle Bandyklubb). Ängelholms kommun lämnar ett driftsbidrag till före
ningen. Även i Växjö lämnar kommunen driftbidrag till föreningen eller dess bolag. 

I bilaga 4 redovisas mer detaijerat hur man har löst frågan om ägandet och ansvaret för 
arenan när man har byggt om eller byggt nya arenor på fyra olika orter - i Växjö, 
Ljungby, Karlskrona och Ängelholm. 

Om en privat entreprenör skall bygga och äga arenan behöver de sannolikt ha en part att 
förhandla med för att inte processen skall bli för komplex. Hur skall man då göra när det 
finns flera intressenter i byggandet av en ny arena som ishockeyförening, eventuellt 
bowlingförening eller andra föreningar, restaurang-, cafä- och kioskverksamheter samt 
kommunen? En viktig fråga är också vilken roll kommunen skall ha i byggandet och 
driften av en ny arena. 

Utredningsgruppen ser det som lämpligt att det huvudsakligen är en part som förhandlar 
med den privata entreprenören som skall bygga arenan och det är inte givet att det är 
kommunen som ska vara den parten. Om kommunen skall komma överens med en pri
vat entreprenör om att bygga en arena måste sannolikt en upphandling genomföras. Det 
mest naturliga är att ishockeyföreningen, TAIF, via sitt bolag hyr och sköter driften av 
hela arenan och är den part som förhandlar med den privata investeraren. Detta innebär 
också att T AIF tar in alla intäkter från biljettförsäljning och restaurangverksamhet mm. 
Kommunen måste sannolikt stödja ishockeyföreningen med ett driftsbidrag. Om det 
skall rymmas en bowlinghall och/eller annan idrottsverksamhet i arenan får frågan om 
hur den verksamheten drivs och hur motsvarande hyra betalas utredas som en särskild 
fråga. En annan fråga som måste lösas är hur entreprenören som bygger kan erhålla en 
hyresgaranti över överskådlig tid. Andra frågor som behöver utredas djupare är juridik 
kring LOU och statsstödsregler samt hur ett eventuellt driftbidrag påverkas av att före
ningen nu bildat aktiebolag. 

Lokalisering 

När det gäller byggnation och lokaliseringen av en ny arena finns det många aspekter att 
ta hänsyn till: 

• Skall den gamla ishallen finnas kvar, som en del av en ny arena eller som en själv
ständig enhet för att möjliggöra mer istid? Om den gamla ishallen skall finnas 
kvar bör den vara en del av den nya arenan eller lokaliserad i direkt anslutning till 
den nya arenan på grund av rationaliseringsvinster när det gäller driften, tex an
vändning av ismaskiner mm. 

• Om en ny arena skall byggas på den plats där nuvarande ishall finns kan den be
fintliga ishallen, med sin isyta, bli en del av en ny arena. Möjligheten att först riva 
den gamla ishallen för att sedan på samma plats bygga en ny arena är begränsad 
på grund av det kontinuerliga behovet av tillgång till isytan. 
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• Närheten till Wasaskolan och Dackeskolan. Särskilt kan närheten från Wasasko
lan till den nya arenan vara väsentlig med tanke på ishockeygymnasiet. Om den 
gamla ishallen inte skall finnas kvar blir det mer angeläget att avståndet mellan 
Wasaskolan och den nya arenan inte blir för stmt med tanke på att eleverna i 
ishockeygymnasiet regelbundet måste röra sig mellan dessa båda platser. 

• Placeringen bör ge möjlighet till bra logistik och tillgång till parkeringsplatser. 
• Placeringen är även viktig ur marknadsföringssynpunkt. Det är en fördel om are

nan är väl synlig från riksvägen. 
• En arena centralt i samhället kan ha bidraget till den hockeykultur som finns. 
• Placeringen av en ny arena är en strategiskt viktig fråga som måste ses i ett lång

siktigt perspektiv. Bl a bör placeringen ge möjlighet till framtida expansion och 
exploatering i området. 

• Hur ser kommunens vision för arenor, idrottshallar, fotbollsplaner och konstgräs
plan mm ut? Det är viktigt att en eventuell ny arena ingår i en sådan helhetslös
ning för kommunen. 

Fem olika alternativ till byggnation och lokalisering av ny arena 
Här redovisas fem olika alternativ till byggnation av en ny ishockeyarena. För vatje 
alternativ redovisas två isytor, benämnda "Arena" respektive "Träningsyta", lokali
sering av respektive isyta och vad som händer med den befintliga ishallen. 

Arena Träningsyta Lokalisering Befintlig ishall 

1. Befintlig ishall NY Befintlig Behåll 
Renovera och bygg om befintlig ishall till en ny arena och bygg ny träningsyta. Yt
mässigt innebär detta bl a att det blir svårt att få utrymme för fler försäljningsmöjlig
heter. 

2. NY Befintlig ishall Befintlig Behåll 
Bygg en ny arena på befintlig plats och använd den gamla ishallen som en tränings
yta. En nackdel med den här lösningen kan bl a vara osäkra och ökande driftskostna
der för den gamla ishallen. 

3. NY Befintlig ishall Ny Behåll 
Bygg en ny arena på annan plats, men behåll den gamla ishallen som en träningsyta. 
Denna lösning ger högre driftskostnader då det blir svå1t att samordna arbete med 
skötsel, ismaskiner och omklädningsrum mm. Dessutom samma nackdel som ovan 
med osäkra och ökande driftskostnader för den gamla ishallen. 

4. NY NY Befintlig Riv 
Bygg en ny arena med två isytor på befintlig plats och riv sedan den gamla ishallen. 
Fördel med denna lösning är närheten till skolorna och det centrala läget i samhället. 
Nackdelar är att det kan bli svårt att få plats med alla verksamheter och parkeringar 
mm på den befintliga fastigheten "Idrotten 1" samt att arenan inte blir lika synlig 
som om den ligger i närheten av riksvägen. Antagligen en mer komplicerad byggpro
cess, då den gamla hallen måste användas tills den nya står färdig. 

5. NY NY NY Riv 
Bygg en ny arena med två isytor på annan plats och riv sedan den gamla ishallen. 
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Förmodligen är det alternativ 4 eller 5 som är de bästa alternativen. Det finns nackdelar 
med att behålla den gamla ishallen som till exempel osäkra framtida investerings- och 
underhållskostnader. En fråga som måste utredas vid alternativ 4 är om fastigheten "Id
rotten 1" har möjligheter att omfatta både ishockey, fotboll och eventuell bowling eller 
annan verksamhet. Det är förmodligen fördel om fotbollen kan finnas kvar på fastighet
en "Idrotten 1 ", både med tanke på närheten till skolorna och de kostnader en eventuell 
flytt skulle medföra. Om den nya arenan skulle lokaliseras till annan plats finns det 
också här gott om utrymme för en konstgräsplan. 

I den fördjupade översiktsplanen för Tingsryd, antagen av kommunfullmäktige 2013-
06-27, har inte behovet av ny ishall/arena lyfts vilket innebär att inget utredningsområde 
för detta är preciserat i planen. Detta innebär att det blir stor skillnad i utredningsarbete 
och arbete med detaljplaneändringar om arenan byggs på befintlig mark (Idrotten 1) 
eller om den skall byggas på annan plats. 

Fördelen med att bygga en ny arena på fastigheten där nuvarande ishall finns är att där 
idag råder två äldre detaljplaner som möjliggör byggnation av en större arena. Marken 
där den nya arenan i så fall skall byggas behöver då inte genomgå större undersökningar 
såsom miljöbedömningar eller utredningar om kulturmiljö, förorenad mark etc. Det 
finns också möjlighet att skapa parkeringsytor norr om Wasaskolan. 

Om arenan skall byggas på annan plats måste detta utredas mer ingående för att kunna 
fastställa om det är en lämplig placering. Det området måste då också undersökas ur 
lämplighetssynpunkt vad gäller miljöbedömning, kulturhistoriska värden, geoteknik och 
trafiksituation mm. Det kommer även att bli nödvändigt med detaljplanläggning av det 
område där den nya arenan skall byggas. Utredningsarbetet och arbetet med planänd
ringar bedöms ta minst ett år efter att beslut om byggnation är taget och innebär även 
större kostnader för denna del. 

Om arenan byggs på en ny plats frigörs markyta där nuvarande ishall är belägen. Denna 
mark kan vara attraktiv för byggande av nya bostäder. 

Fyra alternativ till lokalisering 
Här redovisas fyra alternativ till lokalisering av en ny arena. För varje alternativ redovi
sas några av de för- och nackdelar som kan ses för respektive alternativ. 

• I anslutning till befintlig ishall 
Fördelar: Central placering i samhället med närhet till skolorna, främst Wasasko
lan. Det finns gällande detaljplan som möjliggör att bygga en ny arena och det 
förberedande utredningsarbetet blir mindre. Det finns också möjlighet att skapa 
parkeringsytor norr om Wasaskolan. Den gamla ishallen kan ingå som en del av 
en ny arena eller finnas kvar som en separat träningsyta. 
Nackdelar: Tillgänglig yta för byggnation är begränsad på den här fastigheten 
och det kommer inte att finnas möjligheter för ytterligare expansion i framtiden. 
För att rymma en ny arena på den befintliga fastigheten och ha tillgång till isyta 
under byggnationen måste troligtvis den nuvarande hallen ingå som en del i en ny 
arena. Arenan blir här också mer anonymt placerad och inte lika synlig som om 
den placeras vid riksvägen. Ytterligare en faktor som gör att det kommer att bli 
trångt på den här fastigheten är önskan om en ny konstgräsplan för fotboll. 

9 



10(15) 

• Vid Mårslycke (vid f d Junibackens förskola) 
Fördelar: Centralt placerad, med acceptabelt avstånd till Wasaskolan och samti
digt väl synlig från riksvägen. Kan bli ett nytt landmärke för kommunen. Bra lo
gistik med kommunikationer i olika riktningar. 
Nackdelar: Byggnation inom det här området kommer att kräva mycket utred
ningsarbete och arbete med planändringar. Det kommer att krävas en diskussion 
med Trafikverket och trafiksituationen måste troligen planeras om. Det finns 
också en problematik med dagvattenhantering inom det här området. I den fördju
pade översiktsplanen är det här området tänkt för campingverksamhet. Att bygga 
en ny arena här kan därför komma att bli komplext. Det kan vara ett problem med 
att rymma både arena/arenor och tennishall inom det här området. På fastigheten 
finns idag en f d förskolebyggnad (Junibacken) samt en ladugård där Lions bedri
ver försäljningsverksarnhet. 

• I anslutning till hästsportanläggningen 
Fördelar: Möjlighet att samordna drift, restaurang, parkering, infrastruktur mm 
med hästsportanläggningen. Kan byggas söder om denna anläggning väl synlig 
från riksvägen (27:an). Platsen ger möjlighet till goda kommunikationer och par
keringsmöj ligheter. 
Nackdelar: Mindre centralt belägen i samhället och mindre lämplig placering för 
elever att förflytta sig mellan Wasaskolan och arenan. Kommer att kräva arbete 
med detaljplaneändring och olika utredningar. 

• I del av fastigheten Tingsryd 4:80, utbyggnadsområde för industri 
Fastigheten är belägen norr om travet och norr om riksväg 120, se bilaga. 
Fördelar: God tillgång till färdigberedd markyta och förutsättningar för att skapa 
bra trafiklösningar med parkeringsmöjligheter. Närhet till fjärrvärmeverket. 
Nackdelar: Svårt att samordna verksamhet mm med hästsportanläggningen ef
tersom de två fastigheterna ligger på varsin sida om riksväg 120. Ocentralt läge. 
En placering här kräver att området undersöks ur lämplighetssynpunkt och vidare 
krävs detaljplanläggning av området. Begränsar tillgänglig industrimark i Tings
ryd. 

En närmare beskrivning för några av alternativen redovisas i skrivelse från miljö- och 
byggnadsförvaltningen i bilaga 5. 

Kostnader och tidsplan 

Investering 
Det är naturligtvis svårt att i det här skedet bedöma hur stor investeringsutgiften för en 
ny arena skulle bli, då allt för många faktorer är okända eller mycket osäkra. Utifrån vad 
andra arenor i landet har kostat att bygga kan dock uppskattas att det skulle kunna 
handla om ca 150-250 mkr i investering beroende på arenans utformning, storlek, inne
håll, lokalisering m.m. 

Som nämnts tidigare har en lokal privat entreprenör visat intresse för att bygga, äga och 
hyra ut en ny arena. Ur kommunens perspektiv skulle det innebära att byggnationen inte 
belastar kommunens investeringsbudget eller låneskuld, vilket naturligtvis vore positivt 
då byggnationen inte på samma sätt skulle konkurrera med andra kommunala investe
rings behov och inte heller påverka kommunkoncernens totala låneskuld. Kommunens 
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