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Syfte 
Tillgången till bostäder ska stödja kommunens långsiktigt hållbara utveckling utifrån sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. Bostadsförsörjningsstrategin ska bidra till en bostadsmarknad 
i balans.  

Förutsättningar 
Översiktsplanen utgör den planeringsmässiga grunden för kommunens utveckling. I den nya 
översiktsplanen har ambitionen utvecklats till att bli mer strategisk, den ska beakta och belysa 
långsiktiga och viktiga planeringsstrategier för kommunens utveckling, och därigenom minska graden 
av händelsestyrd planering. I kombination med långsiktiga tendens- och konsekvensanalyser i 
nyckelfrågor, som t.ex. bostadsförsörjningen, skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Under framtagandet av den nya översiktsplanen, Tingsryd 2016-2030, har ett antal mål 
preciserats utifrån boende. 

Från och med 1 januari, 2001 gäller Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. (SFS 
2000:1383 med tillägg SFS 2002:104). I lagen regleras att varje kommun ska planera 
bostadsförsörjningen med syfte att skapa förutsättningar för goda bostäder åt kommuninvånarna. 
Riktlinjer (strategi) för bostadsförsörjningen ska aktualitetsprövas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod 

En förutsättning för att kunna tillgodose bostadsbehovet för samtliga grupper på marknaden är 
bostadsrotation. Nyproducerade lägenheter är dyra och därför ofta inte ett alternativ för många av de 
grupper som behöver en bostad. Kommunen har ansvar för att tillgodose behovet för de som har det 
svårt på bostadsmarknaden och för att skapa en väl fungerande bostadsrotation- och marknad. 

Kommunövergripande mål  

 Kommunens bostadsmarknad ska vara i balans och erbjuda goda livsmiljöer och boenden i olika

lägen och prisklasser.

Strategiska prioriteringar 2016 till 2020

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

• Kommunens arbete ska främja privat bostadsbyggande.

• Skapa incitament och förutsättningar för privata aktörer att utvecklas.

 Kommunen ska ha en god planberedskap med attraktiva tomter i bra boendemiljöer.
Omvandlingsområden och särskilda boenden skall presenteras i planberedskapen.

 Bostäder och bostadsområden ska lokaliseras till platser med långsiktigt hållbar efterfrågan.

Strategiska prioriteringar 2016 till 2020 

o Ett bostadsförsörjningsprogram tas fram med strategin som bas. Programmet ska redovisa
utbyggnads- och utvecklingsområden, inventera aktuella nybyggnadsobjekt samt redovisa
totala antalet lägenheter och upplåtelseformer.



o Bostadsplaneringen ska aktivt arbeta för att tillskapa nya bostadsområden och utveckla 
befintliga, för att kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder i kommunen.

o Utbyggnadsstrategins huvudinriktning ska vara att mer omfattande expansionen ska ske där 
det finns störst efterfrågan.




