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Bostadsförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun 

 
Syfte 

Tillgången till bostäder ska stödja kommunens långsiktigt hållbara utveckling utifrån soci-

ala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Bostadsförsörjningsstrategin ska bidra till en 

bostadsmarknad i balans. 

 

Förutsättningar 

När det gäller boende och inflyttning har kommunen visionen: 

 ”År 2030 har kommunen genom offensiva satsningar en ökad inflyttning och positiv 

befolkningsutveckling. Kommunen har ett varierat utbud av attraktiva boendemiljöer.” 

 

Översiktsplanen utgör den planeringsmässiga grunden för kommunens utveckling och pla-

nen har elva fokusområden varav ett är ”Boende och inflyttning”. 

 Under ”Boende och inflyttning” står det att kommunen vill genomföra följande: 

•  Arbeta för att bostäder och bostadsområden lokaliseras så att det finns goda kom-

munikationsmöjligheter. 

•  I samråd med privata aktörer erbjuda goda livsmiljöer och boenden i olika lägen 

och prisklasser. 

•  Skapa strategier och program samt planera för användning, utveckling och beva-

rande av vår bebyggda miljö.  

•  Ta fram en bostadsförsörjningsplan, markstrategi och markförsörjningsplan. 

 

I lagen (2013:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anges att varje kom-

mun 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 bostadsförsörj-

ningen förbereds och genomförs.  

 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige 

under varje mandatperiod. Tingsryds kommun fastställer även under varje mandatperiod 

ett bostadsförsörjningsprogram som utöver riktlinjerna även anger följande: 

 

• 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 bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av ef-

terfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättning-

ar. 

 

 



   
 

Kommunövergripande mål 

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

olika lägen och prisklasser. 

 

Nedanstående riktlinjer skall styra arbetet med bostadsförsörjningen i Tingsryds kommun. 

Kommunövergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i Tingsryds kommun 

• Tydlig inriktning på omfattande byggnation med mål att sammanlagt 100 nya bo-

städer ska tillskapas under åren 2021 till och med 2024, antingen i kommunal regi 

och/eller via externa aktörer. 

• Kommunens arbete ska främja privat bostadsbyggande och kommunen ska skapa 

incitament och förutsättningar för privata aktörer att utvecklas. 

• Bostäder och bostadsområden ska lokaliseras till platser med långsiktigt hållbar 

efterfrågan. 

• Bostadsplaneringen ska aktivt arbeta för att tillskapa nya bostadsområden och ut-

veckla befintliga för att kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder i kommunen. 

• Kommunen ska, bl a genom nybyggnation, verka för ett varierat utbud av bostäder 

i alla kommundelar som motsvarar invånarnas behov och önskemål.  

• Kommunen ska underlätta sk flyttkedjor. 

• Kommunen ska ha en god planberedskap som ger möjlighet till att erbjuda attrak-

tiva tomter och boendemiljöer och därmed positivt påverka inflyttningen till 

kommunen. 

 

 


