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Bostadsförsörjningsprogram 
 

för Tingsryds kommun 
 
Arbets- och beslutsprocess 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20 en ny bostadsförsörjningsstrategi för 

Tingsryds kommun och enligt strategin skulle ett bostadsförsörjningsprogram, utgå-

ende från strategin, tas fram. Detta gjordes också och det nya bostadsförsörjnings-

programmet fastställdes av kommunfullmäktige 2018-09-03. Enligt lagen 

(2013:866) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall riktlinjer för bostads-

försörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och i kom-

munfullmäktiges beslut angavs också att bostadsförsörjningsprogrammet, inklusive 

riktlinjerna, skulle revideras under nästkommande mandatperiod (= nuvarande 

mandatperiod).  

 

I anslutning till arbetet med att revidera kommunens bostadsförsörjningsprogram 

har även kommunens bostadsförsörjningsstrategi med kommunens övergripande 

riktlinjer för bostadsförsörjningen reviderats. Dessa riktlinjer presenteras även i bo-

stadsförsörjningsprogrammet. 

 

Arbetet med att revidera bostadsförsörjningsprogrammet har drivits av kommunled-

ningsförvaltningen och i arbetet har synpunkter tagits in från Miljö- och byggnads-

förvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Arbete och lärande samt från det 

kommunala bostadsbolaget Tingsrydsbostäder.  

 

En referensgrupp har varit knuten till arbetet med möjlighet att ge synpunkter och 

granska förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram. Referensgruppen har bestått 

av följande personer: 

 

Camilla Norrman  Miljö- och byggnadschef, Miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

Martin Hansson Förvaltningschef, Vård och omsorgsför-

valtningen 

Sofia Kumlin Rylow Chef för Arbete och lärande, Kommunled-

ningsförvaltningen 

Henrik Paulsson  Utvecklingschef 

Jonas Weidenmark Teknisk chef 

Torsten Blomé Mark- och exploateringsingenjör 

Karin Berggren Lokalstrateg 

Rebecca Elmforsen Kanslichef 

Victoria Magnesson VD, Tingsrydsbostäder 

 

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram har skickats för samråd till länsstyrelsen i 

Kronobergs län, Region Kronoberg, företagsföreningen Vi företagare samt till kom-

munens bolag och nämnder. 
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1. Sammanfattning 

 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 och för att främja att ändamålsenliga åtgärder 

för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörj-

ningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfullmäktige under varje mandat-

period. 

 

 Analysen av befolkningsutvecklingen visar på att invånarantalet i Tingsryds kom-

mun långsamt kommer att minska under prognosperioden fram till år 2044, men att 

antalet personer 80 år eller äldre kommer att öka med ca 400 för hela kommunen. 

Detta kommer att ställa krav på bostäder anpassade för den här målgruppen. 

 

 Prognosen är just en prognos som bygger på nuvarande förutsättningar och till-

stånd. Verkligheten kan bli en annan och hur utvecklingen blir och hur kommunens 

attraktivitet förändras påverkas av de åtgärder som vidtas av Tingsryds kommun 

och av andra aktörer. 

 

 När det gäller möjligheten att attrahera nya kommuninvånare finns det en potential 

hos barnfamiljer och bland nyanlända samt inom gruppen av inpendlare. Eftersom 

Växjö erbjuder en stor arbetsmarknad och ligger inom rimligt pendelavstånd finns 

det också en potential att attrahera dem som vill lämna staden för att finna ett at-

traktivt boende till en mer överkomlig kostnad. Men då gäller det att kunna erbjuda 

attraktiva bostäder och boendemiljöer. 

 

 Det stora behovet av bostäder i Tingsryds kommun gäller främst 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 starta sk flyttkedjor 

som t ex kan möjliggöra för barnfamiljer att köpa ett eget hus och flytta till kommu-

nen. 

 

 När det gäller nybyggnation av småhus är det ett problem att marknadsvärdet kan 

hamna under byggkostnaden vilket får som följd att det blir svårt med finansie-

ringen. Därför är det inget stort behov av tomter för byggande av småhus inne i 

våra tätorter. Det finns dock en efterfrågan efter attraktiva tomter med mycket bra 

lägen, främst i närheten av Tingsryd men även på andra platser inom kommunen.   

T ex strandnära eller större, mer gårdslika, tomter där man t ex kan ha hästar. 

 

 I översiktsplanen pekas ett antal områden ut som lämpliga ”utredningsområden” för 

bostäder och det finns sådana områden i samtliga kommundelar. 

 

 Kommunens mål är att det skall färdigställas ytterligare 100 nya bostäder under pe-

rioden 2021 – 2024. Det förra målet att bygga 100 nya bostäder under perioden 

2016 – 2020 uppnåddes under våren 2020. Det finns planerade och pågående ny-

byggnadsprojekt. 

 

 I det här bostadsförsörjningsprogrammet redovisas även kommunens övergripande 

riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
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2. Inledning 

 

Syfte 

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att redovisa 

• hur nuvarande bostadsbestånd motsvarar dagens efterfrågan 

• framtida behov av nya bostäder 

• riktlinjer för bostadsförsörjningen i Tingsryds kommun 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

• planerade insatser för att nå uppsatta mål 

  

 Styrdokument 

 

 Lagen 

I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark 

och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den en-

skilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda soci-

ala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för männi-

skorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Lagen innehåller bl a bestämmelser om översiktsplan, reglering med detaljplan och 

områdesbestämmelser, om att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser och 

om genomförandet av detaljplaner. 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 

enligt denna lag. 

 

 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 och för att främja att ändamålsenliga åtgärder 

för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

 

 Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen antas av kommunfull-

mäktige under varje 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. 

 

Förslag till förändrad bostadsförsörjningslag. 

I utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar, SOU 2018:35, publice-

rad 8 maj 2018, föreslås ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att 

ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i och hur 

den ska lösas på alla nivåer i det offentliga Sverige. I centrum för detta arbetssätt 

återfinns regionerna. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utred-

ningen en ny bostadsförsörjningslag. Förslaget har varit ute på remiss, men det 
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finns ännu inget beslut. Om förslaget blir verklighet kommer arbetet kring bostads-

försörjningen att förändras med en större samverkan mellan länsstyrelse, region och 

kommuner. 

 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 bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlät-

tas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenter-

nas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

 

 Regeringens målsättning, som publicerades 20 september 2017, var att det fram till 

år 2020 skulle byggas minst 250 000 nya bostäder. Invånarantalet i Tingsryds kom-

mun motsvarar 1,2 promille av hela landets befolkning och regeringens mål skulle 

då motsvara att det här skulle byggas ca 300 bostäder. Men boverket räknar med att 

tre fjärdedelar av alla nya bostäder behövs i storstadsregionerna och om vi tar hän-

syn till det så går Tingsryds kommuns mål om att det skulle byggas 100 nya bostä-

der fram till 2020 väl i linje med regeringens mål. 

 

 I Boverkets rapport Behov av nya bostäder 2018 – 2025 (Boverket 2018) gjordes en 

bedömning att det behöver färdigställas 67 000 bostäder per år mellan 2018 och 

2025 för att svara mot dels befolkningsökningen och dels mot att det har byggts för 

lite under de senaste åren. Under år 2020 förväntas ca 50 000 nya bostäder att fär-

digställas vilket är betydligt mindre än vad som behövs men som kan ha sin förkla-

ring i den speciella situation som har varit under det här året. 

 

 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.  

 

 Den regionala utvecklingsstrategin skall aktualitetsprövas en gång per mandatpe-

riod och så skedde också under år 2019. Detta ledde fram till en delvis omarbetad 

version: Gröna Kronoberg, Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län för 

tidsperioden 2019 – 2025.  

 

 Utvecklingsstrategin är uppdelad i två strategiska områden: ”Vi växer i öppna och 

hållbara livsmiljöer” respektive ”Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett ökat hu-

mankapital”. De två strategiska områdena har centrala utmaningar kopplade till sig 

som strategin möter med olika mål, prioriteringar och insatsområden. 

 

 Det strategiska område som har starkast koppling till arbetet med bostadsförsörj-

ning är det första området: ”Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer”. Det här 

strategiska området handlar om attraktivitet, det vill säga hur vi ska få människor 

att vilja leva sina liv i Kronobergs län. Regionen och kommunerna behöver aktivt 

arbeta med att utveckla attraktiva livsmiljöer och ge alla regionens medborgare för-
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utsättningar för att vara delaktiga i utvecklingen. En av prioriteringarna är att ”Ut-

veckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet”. Den andra prioriteringen är 

”En plats att vilja leva och bo på”. Den första prioriteringen handlar främst om den 

fysiska dimensionen – att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer – medan den 

andra prioriteringen främst handlar om den sociala dimensionen – att skapa sociala 

mötesplatser med nyttjande av kultur och friluftsliv. 

 

 Ett av de mätbara målen i utvecklingsstrategin är kopplat till ökad attraktivitet och 

att fler skall välja att bo i länet. Inrikes flyttnetto skall förbättras under åren 2015 – 

2025.  

 

 Vision för Tingsryds kommun 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett uppdrag, under arbetsnamnet ”Framtid 

Tingsryd”, som innebär en översyn med aktualisering och revidering av kommu-

nens övergripande vision och översiktsplan samt styrkedjan inom kommunen.  

 

Uppdraget löd: 

”Kommunledningsförvaltningen får genom kommunchefen och i samråd med med-

borgare och politik i uppdrag att utifrån ett långsiktigt perspektiv formulera Tings-

ryds kommuns framtid genom delarna: 

• Översiktsplan inklusive fördjupade översiktsplaner 

• Värdegrund och vision 

• Styrkedjan som beskriver och säkerställer hur politiken blir verklighet 

Uppdraget ses som flerårigt med avrapportering 2022, då nytt ställningstagande 

för fortsatt arbete tas. (Kommunstyrelsen)” 

 

Som en följd av det här arbetet fastställde kommunfullmäktige 2021-06-21 en ny 

vision för Tingsryds kommun:  

 

”Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi 

är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt för-

enings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar 

gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.” 

 

 Förverkligandet av visionen kommer att kopplas till politikens långsiktiga och kort-

siktiga mål. 

 

 Tingsryds kommuns översiktsplan och övergripande mål  

 Tingsryds kommuns nu gällande översiktsplan togs av kommunfullmäktige 2018-

09-03 och den vann laga kraft 2018-10-03. 

 

 Översiktsplanen 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 

kommunikationsmöjligheter. 

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

gen och prisklasser. 

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

varande av vår bebyggda miljö.  

•  Ta fram en bostadsförsörjningsplan, markstrategi och markförsörjningsplan. 
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Kommunen har haft som konkret mål att det totalt skall färdigställas 100 nya bostä-

der inom kommunen under perioden 2016 – 2020 antingen i kommunal regi eller 

via externa aktörer. Målet blev uppfyllt i maj 2020 då den 100:e bostaden stod fär-

dig. I kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2021 anges som nytt kommu-

nalt mål att det skall byggas totalt ytterligare 100 nya bostäder under tiden från och 

med år 2021 till och med år 2024. 

 

 

3. Geografiska förutsättningar för Tingsryds kommun 

 

Tingsryds kommuns läge, centralt i södra Småland 

Tingsryd och Tingsryds kommun ligger mycket centralt beläget i södra Småland 

med relativt korta avstånd till flera större städer och tätorter. Bland annat ligger 

Växjö, Karlshamn, Ronneby, Emmaboda och Olofström inom en radie på 5 mil 

från Tingsryd. Detta innebär att det inom närregionen finns ett stort antal arbets-

möjligheter och därmed en stor möjlighet att bo i Tingsryds kommun och antingen 

arbeta inom kommunen eller pendla till ett arbete i en grannkommun. Detta innebär 

en stor potential för kommunen och möjlighet att attrahera nya medborgare genom 

att erbjuda attraktiva boenden. Särskilt stor potential finns det i orter som Väck-

elsång och Linneryd med korta restider till Växjö och med förutsättningar att kunna 

erbjuda attraktiva boendemiljöer. 

 

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. Planerade standardförbättringar på väg 27 mellan 

Växjö och Ronneby samt E22 i Blekinge kommer att förbättra tillgängligheten yt-

terligare till städerna Karlskrona och Kristianstad som redan idag nås på ca 60 - 70 

minuter från Tingsryd. Älmhult och Olofström, med flera arbetstillfällen, ligger ca 

25 till 40 minuter från den västra kommundelen och tätorten Ryd. 

 

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 utrikes. Det som brister i kollektiv-

trafiken och som behöver utvecklas är kommunikationer i öst-västlig riktning, t ex 

mot Lessebo och Emmaboda och vidare mot Kalmar. 

 

Bredband 

Tingsryds kommun har satsat mycket på utbyggnad av bredbandsnätet inom kom-

munen med målsättningen att man skall kunna bo och driva företag inom hela kom-

munen med bra möjligheter till digital kommunikation. Idag har 93 procent av alla 

hushåll och företag tillgång eller närhet till bredband med 100 – 1000 Mbit/s. 
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4. Befolkning och demografi, befolkningsutveckling 

(Se även särskild utredning ”Analys av befolkningsutvecklingen i Tingsryds kom-

mun fram till år 2041”, 2018-01-16.) Prognosen nedan utgår från statistik med be-

folkningsprognos som Tingsryds kommun köper av Statisticon. 

 

Observera att prognosen är just en prognos som bygger på nuvarande förutsätt-

ningar och tillstånd. Verkligheten kan bli en annan och hur utvecklingen blir och 

hur kommunens attraktivitet förändras påverkas av de åtgärder som vidtas av 

Tingsryds kommun och av andra aktörer. Prognosen visar hur det blir om utveck-

lingen fortsätter i samma riktning som den har gjort under senare tid. 

 

Sammanfattning av prognos för befolkningsutvecklingen  

Här presenteras först en sammanfattning över befolkningsutvecklingen inom kom-

munen under prognosperioden fram till 2044. Sedan följer en mer ingående redo-

visning av befolkningsutvecklingen inom kommunen som helhet samt inom kom-

munens olika kommundelar / tätorter. 

  

Frånsett ett antal år före och efter 1990 samt mellan 2014 till 2017 har Tingsryds 

kommun haft ett minskande invånarantal ända sedan kommunsammanslagningen år 

1971 och i första hand är det ett negativt födelsenetto som är orsaken till den mins-

kande befolkningen. Under perioden 2014 till 2017 bröts trenden beroende på en 

stor utrikes inflyttning. 

 

Prognosen fram till 2044 visar att kommunen kommer att ha ett fortsatt negativt fö-

delsenetto som delvis kompenseras av ett positivt flyttnetto (se mer i detalj nedan). 

Sammantaget innebär detta, med de förutsättningar som nu råder, en prognos som 

innebär att kommunens invånarantal kommer att fortsätta att sjunka långsamt till ca 

11 700 invånare år 2044. 

 

När det gäller befolkningsstrukturen inom kommunen är den stora förändringen un-

der prognosperioden fram till 2044 att andelen i yrkesverksam ålder minskar medan 

den äldre delen av befolkningen, över 80 år, ökar. Detta kommer att ställa krav på 

ökad äldrevård och olika typer av boenden för äldre. Detta kan också innebära att 

det generellt sett kommer att bli svårare med kompetensförsörjning inom kommu-

nen och detta kommer att drabba såväl kommunal verksamhet som näringslivet 

inom kommunen. 

 

Enligt den statistik med befolkningsprognos som Tingsryds kommun köper av 

Statisticon kan följande slutsatser dras av befolkningsutvecklingen i Tingsryds 

kommun fram till år 2044: 

 

• Om inga förändringar sker pekar befolkningsprognosen på att Tingsryds kom-

muns invånarantal kommer att fortsätta att minska under prognosperioden fram 

till år 2044 och att invånarantalet då kommer att vara ca 11 700. 

• Förändringen ser olika ut i de olika kommundelarna och störst är minskningen i 

Almundsryd som ensamt står för mer än hälften av kommunens totala minsk-

ning med en minskning på 365 personer. Detta innebär en minskning av be-

folkningen i Almundsryd med 16,6 % under prognosperioden medan minsk-

ningen totalt för kommunen ligger på 5,6 %. 
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• Under hela prognosperioden kommer kommunen att ha ett negativt födelse-

netto på i genomsnitt 64 personer per år. 

• Det positiva flyttnetto som kommunen har haft under de senaste åren beror till 

största del på utrikes inflyttning. 

• Kommunen har totalt sett ett negativt inrikes flyttnetto, men ett positivt flytt-

netto när det gäller barnfamiljer födda i Sverige. 

• Den ökning av antalet barn i förskoleåldrarna som kommunen har haft under 

senare år förbyts nu till en konstant minskning fram till år 2044 med totalt ca 

100 barn. 

• Antalet barn i åldrarna 6 – 12 år kommer fortsatt att öka svagt fram till år 2025 

varefter det förbyts till en konstant minskning fram till år 2044. 

• Antalet ungdomar i åldrarna 13 – 18 år kommer att öka svagt fram till år 2030 

varefter det förbyts till en konstant minskning fram till år 2044. 

• Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer att öka kraftigt inom hela kommu-

nen med ca 400 personer fram till 2044. En planering bör göras för att möta 

ökade krav på äldreomsorg samt tillgång till olika anpassade boenden som t ex 

mindre lägenheter med hög tillgänglighet. 

• Det är ungefär lika många personer som bor i kommunen och pendlar till ar-

bete i annan kommun som det är personer som pendlar till kommunen. Störst 

in- och utpendling är det från och till Växjö. Efter Växjö är det störst in- och 

utpendling från/till 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. Växjö, 

med stor tillgång till arbetstillfällen och med rimligt pendelavstånd, gör det 

möjligt att bosätta sig i Tingsryds kommun och pendla till Växjö. 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. 

 

Det skall noteras att under år 2020 har kommunen mer positiva siffror vad gäller in-

rikes flyttnetto än vad prognosen säger. Under de tre första kvartalen är flyttnettot 

inrikes +31 personer. 

 

 

Mer ingående redovisning av befolkningsutvecklingen inom kommunen som 

helhet samt inom kommunens olika kommundelar / tätorter. 

 

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 med 

undantag för några år kring 1990 och vid flyktingkrisen 2014 - 2017, varit negativ 

och vid utgången av år 2019 hade kommunen 12 393 invånare. Tabellen nedan vi-

sar hur utvecklingen har varit sedan år 1980 fram till 2019 samt prognos för åren 

2020 och 2044. 
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Födelseunderskott 

Som vi ser i tabellen ovan har kommunen hela den här tiden haft ett negativt födel-

seöverskott, dvs det dör fler personer än vad det föds. Antalet födda har sedan 2009 

varierat mellan 85 och 127 och år 2019 föddes 115 barn. Antalet avlidna har sedan 

2009 varierat mellan 161 och 192 och år 2019 avled 187 personer. Prognosen fram 

till 2044 visar att kommunen kommer att ha ett fortsatt födelseunderskott med i ge-

nomsnitt 102 födda barn och 166 avlidna personer per år under prognosperioden 

vilket ger ett negativt födelsenetto på i genomsnitt -64 personer per år.  

 

In- och utflyttning 

Hur den totala befolkningsutvecklingen blir avgörs, förutom av födelsenettot, även 

av hur flyttnettot kommer att se ut, det vill säga skillnaden mellan antalet inflyttade 

och utflyttade personer. Prognosen fram till år 2044 är att kommunen kommer att 

ha ett positivt flyttnetto på i genomsnitt 37 personer per år med en inflyttning på i 

genomsnitt 701 personer per år och en utflyttning på 664 personer. Sammantaget 

innebär detta, med de förutsättningar som nu råder, att prognosen är att kommunens 

invånarantal kommer att fortsätta att sjunka långsamt till ca 11 700 invånare år 

2044. 

 

Flyttnettot kan delas upp i inrikes respektive utrikes flyttnetto, där inrikes innebär 

flytt mellan olika kommuner inom landet medan utrikes flytt innebär in- eller ut-

flyttning mellan Tingsryds kommun och utlandet. När det gäller inrikes in- och ut-

flyttning mellan Tingsryds kommun och andra kommuner har vi under många år 

(samtliga år sedan 1997 i Statisticons redovisning) haft ett negativt flyttnetto vilket 

innebär att fler flyttar från Tingsryds kommun till någon annan kommun än vad det 

är personer som flyttar till kommunen. Att det totala flyttnettot ändå har varit posi-

tivt under senare år, från år 2013 fram till 2019 (förutom under år 2018), är att kom-

munen har haft en relativt stor utrikes inflyttning. 

 

Positivt för år 2020 är att de verkliga siffrorna över in- och utflyttning avviker från 

prognosen. Under de första tre kvartalen är det ett positivt flyttnetto på 53 personer, 

varav inrikes flyttnetto är +31 personer och utrikes flyttnetto +22 personer. För 

flyttnettot inrikes var det -6 personer inom länet men +37 personer inom övriga 

Sverige.  Inflyttningen från andra kommuner inom landet har således under de tre 

första kvartalen år 2020 varit större än utflyttningen. 

 



  13(47) 
 

Diagrammen nedan visar flyttmönstret till och från Tingsryds kommun fördelat på 

olika åldersgrupper med beräknade genomsnittsvärden för åren 2017 - 2019. Det 

vänstra diagrammet visar antalet in- respektive utflyttare per år medan det högra di-

agrammet visar på motsvarande flyttnetto för olika åldrar. Som vi ser är det perso-

ner i åldrarna 18 – 26 år som är mest benägna att flytta från kommunen, medan det 

för andra åldrar generellt sett är en större inflyttning än utflyttning. Det är naturligt 

att ungdomar efter gymnasiet söker sig till andra kommuner för att antingen studera 

vidare eller söka arbete. En bra sak för kommunen är ett positivt flyttnetto för barn 

och vuxna i åldrarna 27 – 41 år vilket tyder på en positiv inflyttning av barnfamiljer 

till kommunen.  

     
 

Det kan vara intressant att särskilt studera flyttströmmen inrikes och då särskilja om 

födelseplatsen är inom eller utom Sverige. När det gäller personer födda i Sverige 

var det år 2019 nästan exakt lika många (451) som flyttade in till Tingsryd kommun 

som de som flyttade ut från kommunen (452). Alltså ett inrikes flyttnetto som var 

nära noll för den här gruppen. Att vi ändå får ett negativt inrikes flyttnetto beror 

främst på att fler personer som kommer från övriga världen, exklusive EU, flyttar 

från kommunen än till kommunen (162 respektive 106). 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 svårt att förutsäga hur många av de ut-

rikes födda som har flyttat in till Tingsryds kommun under senare år som på sikt 

kommer att finnas kvar i kommunen.  

 

Under de senaste åren har många kommuner i Sverige upplevt en befolkningsök-

ning. 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 invå-

nare. Under åren 2013 – 2017 steg dock antalet invånare och detta berodde på en 

positiv inflyttning där den dominerande delen var den positiva utrikes inflyttningen. 

 

Prognos för åldersfördelning inom kommunen 

Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen för hela kommunen fram till år 

2044. Utvecklingen visas dels för kommunens totala befolkning men också uppde-

lat på åldersgrupperna 0-19 år, 20-64 år och 65 år och äldre. För kommunen som 

helhet minskar befolkningen och som framgår är det den arbetsföra delen av befolk-

ningen som minskar medan den äldre delen, 65 år och äldre, ökar. Andelen barn 

och ungdomar är i stort konstant fram till år 2030 för att sedan minska svagt.  
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De två diagrammen nedan visar förändringen i befolkningsstrukturen, antalet invå-

nare efter ålder, för år 2019 respektive år 2044. Som tydligt framgår kommer det år 

2044 att finnas färre personer i stort sett i alla åldrar från barn via unga vuxna till 

äldre vuxna upp till 75 års ålder år medan det kommer att finnas fler äldre personer 

i åldrarna över 75 år.  

     

     
 

Antalet barn och ungdomar 

Diagrammet nedan till vänster visar utvecklingen av antalet barn i Tingsryds kom-

mun fram till 2044, fördelat på åldrarna 0-5, 6-9 respektive 10-12 år. Den ökning av 

antalet förskolebarn som kommunen har haft under senare år har nu förbytts i en 

minskning med över 100 barn fram till år 2044. Antalet barn i lågstadiet (6-9 år) 

kommer att fortsätta att öka svagt fram till år 2025 varefter det blir en minskning 

fram till år 2044 med ca 70 barn. För åldrarna i mellanstadiet (10-12 år) kommer 

kommunen ha en svag ökning fram till år 2030 varefter det blir en minskning fram 

till år 2044 med ca 45 barn. 
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I diagrammet ovan till höger redovisas antalet ungdomar fram till år 2044, fördelat 

på åldrarna 13-15 respektive 16-18 år, högstadiet respektive gymnasiet. Som fram-

går 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 inom Tingsryds kommun på 90-talet. Under 

de senaste åren har vi fått en viss återhämtning och vi kommer att få en fortsatt svag 

ökning i båda grupperna fram till 2032 varefter ökningen förbyts till en svag minsk-

ning fram till år 2044.  

  

Antalet vuxna och äldre 

Diagrammet nedan till vänster 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 450 personer fram till år 2044. Åldersgruppen 

25-44 år ligger nu konstant men kommer efter år 2025 att minska med 

storleksordningen 200 personer. Slutligen åldersgruppen 19-24 år är nu i 

minskande, men kommer från år 2024 att vara i stort sett konstant. 

     
När det gäller äldre invånare i kommunen visar diagrammet ovan till höger att ål-

dersgruppen 65-79 år nu ökar fram till år 2023, men kommer sedan att minska fram 

till år 2044 med ca 160 personer.  

 

Åldersgruppen 80 år och äldre har under ett antal år varit ganska konstant och till 

och med under senare år varit lite minskande men kommer nu att fram till år 2044 

öka kraftigt med i storleksordning närmare 400 personer från år 2020 till 2044. Den 

här ökningen kommer att ställa krav på en utökad och effektiv äldreomsorg inom 

kommunen. 
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In- och utpendling 

Det är ett relativt stort antal personer som pendlar till och från Tingsryds kommun. 

År 2018 var det totalt 1475 inpendlare och 1433 utpendlare räknat på de 10 mest 

frekventa pendlingsområdena. Pendlingen i Tingsryds kommun sker främst till och 

från Växjö. År 2018 pendlade 829 personer från Tingsryd till Växjö medan 519 

personer pendlade i motsatt riktning. Tabellen nedan redovisar pendlingsmönstret 

som det såg ut år 2018. 

  

Pendling från och till Tingsryds kommun år 2018 

     

Annan kommun   Antal utpendlare   Antal inpendlare 
     

Växjö  829  519 

Ronneby  67  309 

Karlshamn  94  211 

Olofström  121  117 

Emmaboda  79  77 

Lessebo  68  77 

Alvesta  59  60 

Karlskrona  50  58 

Älmhult  47  37 

Kristianstad  19  10 
     

Summa  1433  1475 

 

Som framgår ur tabellen ovan är det ungefär lika många som bor i kommunen och 

pendlar till arbete i annan kommun som 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 kommu-

nen än i motsatt riktning. 

 

 

Befolkningsutvecklingen i olika delar / tätorter inom kommunen 

I ett bostadsförsörjningsprogram är det intressant att också ha med hur prognosen 

för befolkningsutvecklingen ser ut i kommunens olika delar/tätorter. Detta som en 

del i underlaget för planering av byggnation av nya bostäder. Här redovisas nu pro-

gnos med åldersfördelning för befolkningsutvecklingen i de olika kommundelarna. 

Först visas en sammanfattande tabell av den prognostiserade utvecklingen över tid 

av folkmängden i kommunen och dess delområden.  

 

I tabellen nedan framgår, som redovisats ovan, att kommunens totala folkmängd 

kommer att minska långsamt under prognosperioden till ca 11 700 (11 699) perso-

ner år 2044, en minskning med 694 personer. Förändringen ser olika ut i de olika 

kommundelarna och störst är minskningen i Almundsryd som ensamt står för mer 

än hälften av kommunens totala minskning med en minskning på 365 personer. 

Detta innebär en minskning av befolkningen i Almundsryd med 16,6 % under pro-

gnosperioden medan minskningen totalt för kommunen ligger på 5,6 %. Den kom-

mundel som har näst högst minskning procentuellt sett är Södra Sandsjö med 9,9 % 

(-106 personer). I Tingsås minskar det med 103 personer, 2,7 %, i Urshult med 70 

personer, 3,8 % och i Väckelsång med 67 personer, 4,2 %. 
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Det är en kommundel som har en positiv prognos på befolkningsutvecklingen och 

det är Linneryd med en liten ökning på 21 personer. I Älmeboda blir folkmängden i 

stort oförändrad under prognosperioden. 

 

 

Prognos för åldersfördelningen inom de olika kommundelarna 

Här redovisas prognos för hur åldersfördelningen kommer att förändras inom de 

olika kommundelarna och hur den ser ut jämfört med kommunen i helhet. Först re-

dovisas prognosen för kommunens centralort Tingsryd mer ingående och därefter 

följer mer kortfattade redovisningar av övriga kommundelar i bokstavsordning. 

 

Tingsås, Tingsryd 

Befolkningen i Tingsås kommer att öka svagt fram till 2028 med knappt 50 perso-

ner för att sedan minska svagt fram till år 2044 med storleksordningen 150 perso-

ner. Totalt kommer folkmängden i Tingsås att enligt prognosen minska med 103 

personer. 

   

            
Diagrammet nedan till vänster visar faktisk befolkningsstruktur 2019 och progno-

sen för åldersstrukturen år 2044. Som framgår av diagrammet kommer Tingsås år 

2044 ha lite färre förskolebarn men fler barn och ungdomar i åldrarna från 7 till 20 
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år. För vuxna personer i åldrarna 20 till 79 år blir det en minskning som är störst i 

åldrarna 45 till 64 år där det beräknas att minska med 138 personer. För åldrarna 80 

år och äldre blir det en ökning med ca 50 personer. 

 

    
 

Diagrammet till höger ovan visar åldersstrukturen i Tingsås jämfört med kommu-

nen som helhet år 2019. Det som avviker är att Tingsås har fler personer i åldrarna 

upp till 30 år men färre i åldrarna 60 – 70 år. 

 

Diagrammen nedan visar prognosen mer i detalj för olika åldersgrupper. 

Antalet barn i förskoleåldrarna kommer att minska under i stort sett hela prognospe-

rioden med totalt drygt 20 barn. För barn i åldrarna 6 – 9 respektive 10 – 12 år blir 

det först en ökning fram till år 2025 varefter antalet ligger oförändrat fram till 2030 

varefter det blir en svag minskning fram till år 2044. När det gäller ungdomar i åld-

rarna 13 – 18 år blir det först en ökning fram till år 2030 varefter antalet ligger oför-

ändrat fram till 2036 varefter det blir en svag minskning. 

 

    
 

Diagrammen nedan visar prognosen för vuxna och äldre. Som framgår av det 

vänstra diagrammet ligger antalet unga vuxna i åldrarna 19 – 24 år i stort sett kon-

stant under hela prognosperioden. Antalet vuxna i åldrarna 25 – 44 år ökar fram till 

2025 varefter det ligger konstant fram till 2030 varefter det minskar svagt. Den 

stora minskningen i Tingsås ligger i åldrarna 45 – 64 år där det minskar under hela 

prognosperioden med totalt 138 personer. 
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Diagrammet ovan till höger visar prognosen för äldre personer i Tingsås. När det 

gäller åldrarna 65 – 79 år så går antalet lite upp och ner under prognosperioden men 

landar slutligen på en minskning på 48 personer. Gruppen 80 år och äldre ökar där-

emot under hela prognosperioden med totalt 53 personer. 

 

Almundsryd, Ryd 

 

  
Som redovisats tidigare i rapporten kommer Almundsryd att under prognosperioden 

fram till år 2044 ha en relativt stor befolkningsminskning och står ensamt för mer 

än hälften av kommunens totala minskning med en minskning på 365 personer. 

Detta innebär en minskning av befolkningen i Almundsryd med 16,6 % och som 

framgår av diagrammet ovan till vänster minskar antalet personer i alla åldrar upp 

till ca 75 år. Däremot så ökar antalet personer över 75 år. När det gäller personer 80 

år och äldre kommer inte ökningen förrän år 2025 varefter den här gruppen ökar 

med ca 50 personer fram till år 2044. Diagrammet till höger visar att Almundsryd 

har en mindre andel av sin befolkning som är yngre än ca 45 år jämfört med kom-

munen som helhet medan andelen äldre personer är högre. 
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Linneryd 

 

    
 

Linneryd är den enda kommundelen som, enligt prognosen, inte kommer att få en 

minskad folkmängd utan i stället en mindre ökning med 21 personer. Diagrammet 

till vänster ovan visar att det kommer att bli en ökning av antalet äldre personer 

över 75 år och antalet personer 80 år eller äldre kommer att öka med ca 50 personer 

under prognosperioden. För åldrarna upp till ca 20 år kommer det att bli en svag 

minskning fram till år 2044. Diagrammet till höger visar att andelen personer över 

75 år är lite högre än vad den är i kommunen som helhet. 

 

Södra Sandsjö, Konga 

 

    
 

Södra Sandsjö är den kommundel som, procentuellt sett, får näst högst minskning 

av folkmängden och det är främst antalet vuxna i åldrarna 25 till 80 år som minskar. 

Gruppen 80 år och äldre ökar dock med ca 25 personer fram till år 2044. Diagram-

met till höger visar att åldersstrukturen i Södra Sandsjö ganska väl stämmer överens 

med kommunen som helhet. 
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Urshult 

 

    
 

I Urshult kommer folkmängden att vara i stort sett oförändrad fram till år 2026 var-

efter det blir en långsam minskning fram till prognosperiodens slut år 2044 med to-

talt ca 70 personer. Som diagrammet ovan till vänster visar så blir det en minskning 

för i stort sett alla åldrar upp till 60 år. Från år 2021 kommer antalet förskolebarn 

att sjunka svagt under hela prognosperioden med totalt ca 25 barn. Även för barn i 

grundskoleåldrarna blir det en minskning med totalt ca 50 barn för åldrarna 6 – 15 

år. För personer som är 80 år eller äldre blir det, enligt diagrammet, en relativt kraf-

tig ökning med ca 75 personer fram till år 2044. Som det högra diagrammet visar 

följer åldersstrukturen i Urshult ganska väl strukturen för hela kommunen med 

skillnaden att det finns lite fler unga vuxna i Urshult. 

 

Väckelsång 

 

    
Befolkningen i Väckelsång kommer enligt prognosen att växa svagt de närmsta 

åren för att sedan minska svagt under resten av prognosperioden. År 2034 kommer 

folkmängden att vara densamma som år 2019 men kommer sedan fram till år 2044 

minska med ca 70 personer. Som framgår av diagrammet ovan till vänster kommer 

det att bli färre barn i åldrarna 0 – 9 år fram till år 2044 och enligt prognosen blir 

det, i dessa åldrar, 35 färre barn. För övriga åldrar 10 – 60 år blir det bara margi-

nella förändringar. En större förändring är det att antalet personer i åldrarna 60 – 75 

år minskar relativt kraftigt medan antalet personer som är 80 år eller äldre ökar. En-

ligt prognosen blir det, i åldrarna 65 – 79 år, en minskning med 76 personer medan 

gruppen 80 år eller äldre kommer att öka med 62 personer. Som diagrammet till hö-

ger visar finns det lite fler barn i åldrarna 0 – 9 år i Väckelsång jämfört med hela 
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kommunen och även lite fler i åldrarna 35 – 40 respektive 60 – 70 år. Däremot 

finns det färre i åldrarna runt 55 år och i åldrarna över 80 år.  

 

Älmeboda, Rävemåla 

 

    
 

Folkmängden i Älmeboda kommer att vara i stort oförändrad under hela prognospe-

rioden fram till år 2044. Däremot kommer åldersfördelningen att förändras. Som di-

agrammet ovan till vänster visar blir det en minskning i åldrarna 54 – 67 år och pro-

gnosen säger att det, i åldrarna 45 – 64 år blir en minskning med 48 personer. Det 

framgår även ur diagrammet att det för åldrarna över 77 år blir en ökning och enligt 

prognosen ökar gruppen 80 och äldre med 62 personer. Som framgår av det högra 

diagrammet har Älmeboda en mindre andel personer som är 50 år eller yngre, än i 

kommunen som helhet, medan åldersgruppen över 60 år är större i Älmeboda. 

 

 

Länets befolkningsutveckling 
(Källa: Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2020 för Kronobergs län.) 

 

 
 Kronobergs län har haft en befolkningsökning under hela 2000-talet. Under år 2019 

ökade antalet invånare i länet med 1583 personer och uppgick den 31 december till 

201 469 personer, se diagram ovan. 
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 Befolkningsutvecklingen ser olika ut i länets åtta kommuner, se bild nedan. Störst 

är befolkningsutvecklingen i Växjö kommun där invånarantalet ökade med 1,7 % 

under år 2019. Tingsryds kommun hade en liten minskning på 0,1 %. I kartan ne-

dan anges hur stor befolkningsutvecklingen var i de olika kommunerna år 2019. 

  

       
 

 

 Stapeldiagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen i länet under åren 2010 till 

2019, uppdelat i födelseöverskott respektive utrikes- och inrikes flyttöverskott. 

 Det har under hela perioden varit ett positivt födelsenetto men främst beror den po-

sitiva befolkningsutvecklingen på ett positivt utrikes flyttnetto. Däremot har det in-

rikes flyttnettot under samtliga år i perioden varit negativt, dvs det flyttar fler perso-

ner från länet till andra län i landet än vad det flyttar personer till Kronobergs län. 

 

   
 

 När det gäller åldersfördelningen är Tingsryd den kommun som har lägst andel barn 

och unga samt unga vuxna med 21,1% respektive 14,7% (för länet 24% respektive 

19,4%). Tingsryd har i stället högst andel äldre (65+ år) med 28% (för länet 

21,2%). 
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 Befolkningstäthet inom länet 
(Källa: Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2020 för Kronobergs län.) 

 

 Befolkningstätheten i riket ligger på 25,4 

invånare per kvadratkilometer. Skillnaderna 

i Sverige är dock stora, med Stockholm 

som landets mest tättbefolkade län med 

364,9 invånare per kvadratkilometer medan 

Jämtland och Norrbotten är de län som har 

glesast befolkning med 2,7 respektive 2,6 

invånare per kvadratkilometer. Kronoberg 

ligger strax under riksgenomsnittet med 

23,9 invånare per kvadratkilometer. 

 Tabellen till höger visar befolkningstät-

heten för kommunerna i Kronoberg län och 

som framgår ur tabellen är Tingsryds kom-

mun, tillsammans med Uppvidinge, de 

kommuner som är glesast bebodda inom lä-

net. 

 

 

5. 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 skall fungera tillfredsställande. I Kronobergs 

län är det generellt centralorterna som uppvisar underskott på bostäder. I den sen-

aste bostadsmarknadsenkäten (2020) har Tingsryds kommun svarat att kommunen, 

som helhet, kommer att ha balans på bostadsmarknaden inom tre år. Tingsryds 

kommun svarar att det idag råder brist på bostäder i centralorten Tingsryd, men att 

det är balans i övriga kommundelar samt att det kommer att bli balans även i cen-

tralorten inom tre år. 

 

Nuvarande bostadsbestånd samt upplåtelseformer 

Av totala bostadsbeståndet i Tingsryds kommun år 2019 utgjorde andelen småhus 

72,5% vilket avspeglar sig i att andelen äganderätter för hela bostadsbeståndet lig-

ger på ca 65%. För Kronobergs län är motsvarande siffror 65,6 % respektive 48 % 

och för riket 42,6 % respektive 38,2 %. Andelen småhus och äganderätter inom bo-

stadsbeståndet är således högre i Tingsryds kommun än vad det är i länet och riket. 

I diagrammet nedan redovisas fördelningen av upplåtelseformer för bostadsbestån-

det i Tingsryds kommun år 2019. 
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Lägenheter som Tingsrydsbostäder förvaltar samt bostadskö 

I tabellen nedan (på nästa sida) redovisas antalet lägenheter som Tingsrydsbostäder 

förvaltar, uppdelat på tätort och lägenhetsstorlek, aktuella siffror från 2020-09-11. 

Det redovisas även hur stort antalet lediga lägenheter är samt hur stor efterfrågan 

det är på lägenheter, bostadskön. Totalt finns det 1 106 st lägenheter, varav nästan 

hälften finns i Tingsryd. Som tydligt framgår ur tabellen är de flesta lägenheter som 

finns mindre lägenheter, 1:or, 2:or och 3:or och det är också störst kö för de här lä-

genheterna. Detta innebär att vid nybyggnation av lägenheter bör fokus ligga på 

mindre lägenheter.  

 

Det bör dock noteras att jämfört med år 2018 (när förra versionen av bostadsför-

sörjningsprogrammet skrevs) är det idag i Tingsryd en större efterfrågan efter 4:or. 

Det finns i Tingsryd 11 st 4:or och 45 personer står i kön för att få någon av dem. 

 

Vid det aktuella datum (2020-09-11) som tabellen redovisar är 17 st lägenheter le-

diga, fördelade på olika orter och olika storlekar. Hälften av de lediga lägenheterna 

finns i Ryd. Däremot står det 401 personer i kö efter en lägenhet. I t ex Tingsryd 

finns det, vid det aktuella datumet, endast en 2:a ledig och det är 84 personer i kö 

för den. Tre fjärdedelar av dem som står i kö efter en lägenhet, 308 personer, önskar 

en lägenhet i Tingsryds tätort och det är en efterfrågan efter alla storlekar från 1:or 

till 4:or. 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 stort sett samtliga lägenheter är uthyrda och att det är en stor 

efterfrågan efter lägenheter, främst i Tingsryds tätort. 

 

 

  

Fördelning av upplåtelseformer i Tingsryds 
kommun år 2019

Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt
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Totalt antal lägenheter hos Tingsrydsbostäder, antal lediga samt bostadskö.  
Aktuella siffror från 2020-09-11. 

        
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 1 0 1 

bostadskö   0 45 96 84 83 308 

RYD 186 2 6 56 101 21   

lediga  0 0 4 4 0 8 

bostadskö   0 3 8 12 1 24 

URSHULT 128 0 4 40 58 26   

lediga  - 0 0 1 1 2 

bostadskö   - 1 3 6 2 12 

LINNERYD 78 0 1 12 40 25   

lediga  - 0 0 1 1 2 

bostadskö   - 0 2 3 3 8 

VÄCKELSÅNG 88 1 2 31 39 15   

lediga  0 0 0 1 0 1 

bostadskö   0 4 8 13 1 26 

RÄVEMÅLA 58 0 0 20 25 13   

inkl Älmeboda         

lediga  - - 0 2 1 3 

bostadskö   - - 5 1 1 7 

KONGA 57 0 1 13 25 18   

lediga  - 0 0 0 0 0 

bostadskö   - 0 0 1 0 1 

                

TOTALT antal lgh 1106 7 25 293 565 216   

Antal lgh i %   1 % 2 % 26 % 51 % 20 %   

                

Totalt ant lediga   0 0 4 10 3 17 

                

Bostadskö  0 53 122 120 91 386 

till spec omr         

Övrig bostadskö  0 4 5 5 1 15 

          

Total bostadskö   0 57 127 125 92 401 

 

 

Det kan vara intressant att notera de förändringar som har skett sedan nuvarande 

bostadsförsörjningsprogram togs fram i början av år 2018. Den totala bostadskön är 

i september 2020 bara ca två tredjedelar av vad den var i januari 2018, 401 personer 

jämförbart med 612 i januari 2018. Det är framför allt i Ryd, Urshult, Linneryd och 

Väckelsång som bostadsköerna totalt sett har mer än halverats. Det finns också näs-

tan tre gånger så många lediga lägenheter i september 2020 jämfört med vad som 

fanns i januari 2018, varav ca hälften finns i Ryd. Men i kommunens centralort 

Tingsryd är situationen nästan oförändrad i september 2020 jämfört med i januari 

2018. Det fanns vid båda tillfällena bara en ledig lägenhet och bostadskön efter en 

lägenhet i Tingsryd har bara minskat marginellt från 348 till 308. 
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Tingsrydsbostäder förklarar förändringen sedan 2018 med att det dels beror på att 

det har gallrats i köerna så att köerna nu är mer aktuella och rättvisande men även 

på att det har tillskapats fler lägenheter. I t ex Linneryd har förra äldreboendet Lin-

degården byggts om till mindre lägenheter. Migrationsverket har lagt ner sin verk-

samhet i Ryd vilket har resulterat i fler lediga lägenheter där och de hyr nu i stället 

lediga lägenheter i Tingsryd och i Urshult. Tingsrydsbostäder konstaterar att det 

fortfarande är ett stort behov av att tillskapa fler lägenheter i Tingsryds tätort. 

 

 

Bostadsbyggande 

Antalet påbörjade bostäder i länet låg under åren 2013 - 2015 stabilt på drygt 650 

bostäder per år. Under åren 2016 och 2017 dubblerades dock antalet påbörjade bo-

städer till 1 584 respektive 1 500 st per år för att år 2018 åter vara nere på ungefär 

samma nivå som tidigare (751 st). År 2019 ökade återigen påbörjandet av bostäder 

till ca 1 100. 

 

Majoriteten av de påbörjade bostäderna under åren 2017 till 2019 är i flerbostads-

hus och det är bara ca 22% av antalet påbörjade bostäder som är småhus. 

Diagrammen nedan visar antalet påbörjade bostäder i länet under åren 2010 till 

2019 samt fördelningen i flerbostadshus respektive småhus under åren 2017 till 

2019. 

 

         
 

Ökningen i antalet påbörjade bostäder under åren 2016 och 2017 återspeglas i att 

antalet färdigställda bostäder i länet ökade till 2017 och sedan nästan dubblerades 

till 2018. År 2019 sjönk återigen antalet färdigställda bostäder vilket var en följd av 

att antalet påbörjade bostäder minskade år 2018. Diagrammet nedan visar antalet 

färdigställda bostäder i nybyggda hus i länet under åren 2010 till 2019. 
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Färdigställda bostäder i nybyggda hus i Kronobergs län 
  
  2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 

Alvesta 14 56 12 68 8 158 

Lessebo 2 3 6 13 6 30 

Ljungby 10 8 50 62 59 189 

Markaryd 12 8 16 38 29 103 

Tingsryd 60 5 25 13 22 125 

Uppvidinge 1 17 11  0 0 29 

Växjö 434 362 718 1 511 684 3709 

Älmhult 54 135 57 100 95 441 

Hela länet 587 590 893 1 797 903 4 770 
 

Tabellen ovan redovisar antalet färdigställda bostäder i nybyggda hus för kommu-

nerna inom länet under åren 2015 – 2019. Som framgår ur tabellen har det i Tings-

ryds kommun färdigställts 125 bostäder i nybyggda hus under den här perioden, vil-

ket placerar oss på en femteplats i länet före Markaryd, Lessebo och Uppvidinge 

(enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2020 där dock ett par siffror har kor-

rigerats för Tingsryds kommun).  

 

Utöver redovisade bostäder ovan har det under åren 2016 - 2019 genom ombygg-

nation och ändrad användning av lokaler tillskapats ytterligare 30 bostäder vilket 

totalt ger 95 nya bostäder under de här åren. Tingsryds kommuns mål om att det 

skulle färdigställas 100 nya bostäder inom kommunen under perioden 2016 – 2020 

uppnåddes i maj 2020 då den 100:e bostaden färdigställdes. 

 

Växjö är den kommun som har det mest omfattande byggandet av bostäder och un-

der perioden 2015 till 2019 byggdes mer än tre fjärdedelar av alla nya bostäder i lä-

net i Växjö kommun. 
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År 2019 ökade antalet påbörjade byggnationer av bostäder i länet varför man kan 

förvänta sig ett ökat antal färdigställda bostäder under kommande år.  

 

I Tingsryds kommun färdigställdes 35 nya bostäder under år 2019, fördelat på 29 

lägenheter och 6 villor. 

 

Prisutveckling 

 

Småhus 

Antalet sålda permanentbostäder (småhus) har sedan toppnoteringar i mitten av 

2000-talet haft en negativ trend i samtliga av länets kommuner för att efter år 2013 

vända upp igen. Under åren 2015 – 2019 såldes det totalt 475 permanentbostäder i 

småhus i Tingsryds kommun. Fördelningen mellan åren var enligt följande: 

 

År 2015: 102 År 2016: 92 År 2017: 91 År 2018: 104 År 2019: 86  

 

År 2016 låg medelpriset för ett permanent småhus i Tingsryds kommun på drygt 

700 tkr och prisutvecklingen låg innan dess still under flera år. Under de senaste 

åren har dock priserna stigit och under år 2019 låg medelpriset på drygt 900 tkr. 

Priset per kvadratmeter bostadsyta, för försålda småhus i Tingsryds kommun, låg i 

juni 2020 på ca 8 570 kr, vilket tillsammans med Lessebo, Markaryd och Uppvid-

inge är lägst i länet. Det genomsnittliga värdet för länet var i juni 2020 15 164 kr, 

vilket är lägre än rikets genomsnittliga pris på 25 779 kr per kvadratmeter. 

 

Under hösten 2020 har priserna vid försäljning av småhus i Tingsryds kommun sti-

git och under perioden oktober till december 2020 såldes det 27 småhus till ett me-

delpris av 1,46 miljoner kr per hus och med en kostnad per kvadratmeter på 10 199 

kr. 

 

Bostadsrätter 

Prisutvecklingen för bostadsrätter har i länet varit stigande under de senaste åren. I 

juni 2020 var priset i länet i genomsnitt 22 695 kr per kvadratmeter för sålda lägen-

heter, jämfört med år 2019 då priset var 21 878 kr per kvadratmeter. För hela riket 

var i juni 2020 motsvarande siffra 40 224 kr per kvadratmeter. 

 

Diagrammet nedan visar pris per kvadratmeter bostadsyta för bostadsrätter i länets 

olika kommuner under tidsperioden juni 2019 till juni 2020. Uppgifterna kommer 

från Svensk mäklarstatistik 2020.   
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Enligt Svensk mäklarstatistiks senaste uppdatering den 6 november 2020 hade det 

under den sista 12-månadersperioden sålts 13 bostadsrätter inom Tingsryds kom-

mun till ett medelpris av 570 tkr per lägenhet och med ett medelpris per kvadratme-

ter på 7 295 kr. 

 

Hyresrätter 

Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter bostadshyra för hyreslägenheter i Krono-

bergs län varierar år 2020 mellan 900 och 1080 kr/kvm. Lägst ligger Uppvidinge 

kommun och högst Växjö kommun. Det kan i det här sammanhanget konstateras att 

skillnaderna mellan kommunerna i länet när det gäller hyra för hyresrätter är betyd-

ligt mindre än vad skillnaderna är när det gäller inköpsprisen för småhus eller bo-

stadsrätter. I Tingsryds kommun ligger hyran på 924 kr/kvm vilket motsvarar en 

månadshyra för en lägenhet på 70 kvm på 5 390 kr. 2020 års hyreshöjning för 

Tingsrydsbostäders lägenheter var 1,65 %, eller ca 15 kr/kvm, vilket är den lägsta 

höjningen i länet (samma som Vidingehem). 

 

Initiativ för att minska på problemet med höga hyror för nyproducerade lä-

genheter 

Nybyggnation av hyreslägenheter innebär oftast högre hyror som olika grupper på 

bostadsmarknaden, såsom t ex nyanlända, ungdomar eller studenter, inte har råd att 

betala. Här har Tingsrydsbostäder påbörjat ett nytt arbetssätt med mål om att kunna 

bygga billigare för att på det viset få ner hyresnivåerna. Ett aktuellt projekt är de lä-

genheter som nu byggs på Tingsmålavägen i Tingsryd. Här bygger Tingsrydsbostä-

der i egen regi totalt 36 nya lägenheter. Genom att bygga i egen regi och optimera 

varje steg och anlita delentreprenörer för olika delar av byggandet men själva ta an-

svar för allt invändigt byggande såsom kök, badrum mm har man här lyckats att 

minska kostnaderna med ca 30%. Ofta hamnar byggkostnaden, när den läggs ut på 

entreprenad, på ca 23 – 25 000 kr per kvm, men i det aktuella projektet på Tings-

målavägen har Tingsrydsbostäder kunnat minska kostnaderna till ca 16 – 17 000 kr 

per kvm. Detta ger en årshyra på ca 1 200 kr per kvm vilket för en 2-rumlägenhet 

motsvarar ca 5 200 kr i hyra per månad. 

 

Samtidigt som kostnaderna blir betydligt lägre bygger Tingsrydsbostäder med ett 

livscykelperspektiv, som innebär material med kvalitet, för att själva också förvalta 

byggnaderna. Det visade sig också att dessa lägenheter blev mycket attraktiva och 

alla de 8 lägenheter som blev färdiga med inflyttning den 1 februari 2021 hyrdes ut 

inom en vecka. 

 

Flyttkedjor 

Rörligheten på bostadsmarknaden beskrivs ofta som flyttkedjor. Livssituationen ser 

olika ut i olika faser i livet och en barnfamilj har t ex behov av en större bostad än 

äldre par utan hemmavarande barn eller ensamhushåll. En flyttkedja kan t 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. 

 

I Tingsryds kommun som helhet finns det ett stort antal villor där det bor personer 

som är 75 år eller äldre och vid en inventering av 8 villagator i Tingsryds tätort vi-

sade det sig att där fanns 22 villor där det bor personer som är 75 år eller äldre. Un-

der kommande år kan det bli så att flera av dessa vill sälja sitt hus för att kunna 
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flytta till en mer bekväm lägenhet, men då måste det finnas attraktiva lägenheter 

med hög tillgänglighet och i närheten av samhällsservice.  

 

Genom att erbjuda nyproducerade lägenheter, med god standard och hög tillgäng-

lighet, kan kommunen aktivt bidra till att skapa nya flyttkedjor som i sin tur ger do-

minoeffekt som kan leda till att frigöra mindre och billigare bostäder. På det här vi-

set ökar rörligheten på bostadsmarknaden. 

 

 

Efterfrågan och behov av bostäder idag 

 

Tomter för småhus 

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 finan-

siera byggnationen. Problemet är detsamma om det gäller omfattande renoveringar 

av äldre hus. Det är svårt att få lån om marknadsvärdet på huset riskerar att bli lägre 

än byggkostnaden. Detta har resulterat i att det årligen bara byggs enstaka nya små-

hus inom kommunen. Därför är det ingen stor efterfrågan när det gäller byggklara 

tomter för småhusbyggnation (villor) inom kommunens tätorter och den efterfrågan 

som förekommer gäller i huvudsak tomter i eller i närheten av Tingsryds tätort. Un-

der 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 är emellertid en efterfrågan på attraktiva tomter i kommunen, tomter med at-

traktiva lägen som strandnära tomter eller större, mer gårdslika, tomter där man t ex 

kan ha hästar. Problemet är att flera av de tomter som erbjuds kännetecknas av 

mindre attraktiva lägen, begränsande planbestämmelser eller/och bristande tomt-

storlek/form.  

 

Om kommunen vill stimulera nybyggnation av småhus (villor) inom kommunen är 

det nödvändigt att kunna erbjuda tomter med högt attraktionsvärde. 

 

Lägenheter 

Som redovisats ovan är det fortfarande en stor efterfrågan på lägenheter, framför 

allt i Tingsryds tätort. Av de 401 personer som i september stod i kö efter en lägen-

het önskade 308 en lägenhet i Tingsryd. Störst efterfrågan är det efter mindre lägen-

heter som 1:or, 2:or och 3:or, men det står även 45 personer i kö efter en 4:a i 

Tingsryd, se tabell i tidigare avsnitt. Utöver Tingsryd finns det, i mindre omfatt-

ning, en efterfrågan av lägenheter även i Väckelsång, Ryd och Urshult, med fler än 

10 personer i bostadskön. I Ryd finns det samtidigt 8 lediga lägenheter, 4 st 2:or 

och 4 st 3:or. I övriga orter är det färre än 10 personer i bostadskön. Ovanstående 

visar tydligt att det finns ett underlag och en efterfrågan om byggnation av fler lä-

genheter, främst i Tingsryds tätort. 

 

 

Olika gruppers behov 

 

Barn 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har alla barn rätt att växa upp under 

trygga förhållanden. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av 
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svensk lag. Barnets bästa förutsätter en god bostad och boendemiljö för en trygg 

uppväxt. Barns begränsade rörlighet på egen hand och den lokala förankring som 

oftast gäller barns sociala liv med jämnåriga, familj, barnomsorg, skolgång och or-

ganiserad fritid gör att barn är mer knutna till sitt bostadsområde. Därför är det vik-

tigt att barnperspektivet tas med vid planläggningsarbetet. 

 

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 ut-

budet av bostadstyper samt storlek och pris på bostäderna. För den här gruppen be-

hövs det mindre lägenheter med överkomliga hyror. 

 

Tingsryds kommun har i den senaste bostadsmarknadsenkäten (2020) angivit att 

kommunen har ett underskott på utbud av lägenheter för ungdomar. 

 

Studenter 

Behovet av studentbostäder har ökat i Tingsryds kommun och är främst koncentre-

rat till Tingsryds tätort. Vi har två gymnasieskolor i Tingsryd, Wasaskolan och 

AMB och till båda skolorna kommer det studenter från andra kommuner som behö-

ver tillgång till boende här. På AMB är nästan alla de studerande från andra kom-

muner och när det gäller Wasaskolan är det främst de elever som går på ishockey-

gymnasiet som kommer från andra kommuner och som behöver tillgång till bostad 

här. Studenterna har, liksom gruppen ungdomar, ofta en låg betalningsförmåga och 

de efterfrågar främst små hyresrätter i kollektivtrafiknära lägen. Studenterna måste 

lösa sitt boende genom att hyra en studentlägenhet (mindre lägenhet), genom att 

tillsammans men någon/några kamrater hyra en större lägenhet eller genom att vara 

inneboende hos någon.  

 

Tingsryds kommun har i den senaste bostadsmarknadsenkäten (2020) angivit att 

kommunen har ett underskott på utbud av lägenheter för studenter. 

 

Personer med funktionsnedsättning, LSS-boenden 

Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-

rade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 

för de personer som lagen omfattar. En bostad som tillförsäkrar personer med om-

fattande funktionshinder goda levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå 

lagens mål. En intention med LSS är att säkerställa rätten till en sådan bostad. Bo-

endet kan antingen vara i den egna ordinarie bostaden, med boendestöd, eller i bo-

stad med särskilt stöd (gruppbostad eller servicebostad). Det är också viktigt att be-

akta tillgänglighet i förhållande till service, grönytor och samlingsplatser. 

 

I Tingsryds kommun var det år 2016 ett underskott av bostäder för funktionshind-

rade men idag är det balans. Ett nytt boende med 6 lägenheter startades upp hösten 

2019. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har år 2020 tagit fram en plan för funktionshinder-

omsorgens framtida behov av boende för åren 2020 – 2030. Enligt planen finns det 

idag ca 20 barn och ungdomar, födda 1998 till 2013, som sannolikt kommer att ha 

behov av bostad med särskild service, 10 som kan ha behov servicebostad och 10 
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som kan ha behov av gruppbostad. Dock är det svårt att förutse behov eftersom de 

kan förändras över tid. Samtliga av dessa ungdomar vill bo i Tingsryds tätort. 

Det främsta behovet som kan vara aktuellt är att planera för boende enligt social-

tjänstlagen för yngre med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Detta behov finns 

beskrivet i strukturell utredning: ”Hållbar och kostnadseffektiv framtida organise-

ring av Särskilda boenden (äldreomsorg) år 2030 i Tingsryds kommun”.  
 

Äldre med respektive utan särskilda vårdinsatser 

Antalet personer, 80 år eller äldre, kommer under prognosperioden fram till år 2044 

att öka kraftigt inom hela kommunen med närmare 400 personer. Ökningen kom-

mer att vara jämnt fördelad över samtliga kommundelar men starkast i Urshult där 

den här gruppen ökar med ca 75 personer. Fler kommuninvånare som är äldre än 80 

år kommer att medföra ett behov av bostäder som är anpassade för den här mål-

gruppen. 

 

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 

möjligt och därigenom minska på behovet av vård- och omsorgsinsatser och särskilt 

anpassade bostäder. Idag råder det balans i utbudet av bostäder för den här gruppen, 

men när antalet äldre nu växer kraftigt kan det bli ett underskott av tillgängliga bo-

städer. 

 

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”/seniorboende 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 och nära anslutning till samhällsservice såsom mat-

sal, gym, bastu mm samt tillgång till hemtjänstpersonal. Det är också viktigt att be-

akta tillgänglighet i förhållande till service, grönytor och samlingsplatser.   Den här ty-

pen av boende bör placeras i nära anslutning till orter med vårdcentral och apotek 

som i Tingsryd eller Ryd och är ett viktigt komplement till övriga boendeformer. 

Detta behov finns beskrivet i strukturell utredning: ”Hållbar och kostnadseffektiv 

framtida organisering av Särskilda boenden (äldreomsorg) år 2030 i Tingsryds 

kommun”.  

 

Nyanlända 

Gruppen nyanlända är en grupp som inte är etablerad på varken den svenska arbets-

marknaden eller på bostadsmarknaden och som oftast är en ekonomiskt svag grupp. 

 

Tingsryds kommun beviljades i olika omgångar, under åren 2016 till 2018, finansi-

ellt stöd av länsstyrelsen (så kallade §37-medel) för projektet ”Bo bra i Tingsryds 

kommun” och för att förstärka kollektivtrafiken i kommunen. Projektet omfattade 

olika insatser för att underlätta för nyanlända kvinnor och män, med eller utan egen 

familj, att flytta till, respektive bo kvar i kommunen. Bland annat förstärktes kollek-

tivtrafiken mellan Tingsryds centralort och andra orter i kommunen, orter med 

bättre tillgång till olika boendelösningar. Efter projektets avslutning är fortfarande 

förbindelserna mellan Tingsryd och Ryd bättre än tidigare medan förbindelserna ös-
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terut mot Konga, Linneryd och Rävemåla inte har blivit bättre. Förbindelserna ös-

terut blev inte självbärande och kunde inte finnas kvar utan finansiellt stöd. Inom 

projektet fick också all personal inom Tingsrydsbostäder utbildning om integration 

i boendet för att öka förståelsen för kulturella skillnader. Här var arbetet med ”Bos-

kolan”, som beskrivs under avsnitt 6 en viktig del. Även de privata fastighetsägarna 

erbjöds information och ökad kunskap om boende och integration vilket mottogs 

med stort intresse från fastighetsägarna. 

 

Tabellen nedan visar hur många flyktingar med uppehållstillstånd som Tingsryds 

kommun tog emot under åren 2017 till 2020. Kommunen måste ta emot de flyk-

tingar som anvisas till Tingsryds kommun, men utöver det kommer ytterligare flera 

som på något sätt ordnar eget boende (egenbosatta). 

 

Kommunmottagna flyktingar i Tingsryds kommun 
    2017 2018 2019 2020 

Kommunmottagna i 

flyktingmottagandet 

under året med uppe-

hållstillstånd, antal 

     114     54     37       8 

Kommunmottagna i 

flyktingmottagandet 

efter anvisning med 

uppehållstillstånd, an-

tal 

       0     15      0     0 

 

För år 2021 planeras för att Tingsryds kommun skall ta emot ytterligare 2 st anvi-

sade flyktingar och totalt skattas mottagandet för år 2021 bli 21 personer. 

 

För år 2020 var det totala skattade mottagandet 32 personer, men det blev i verklig-

heten bara 8 st som kom till Tingsryds kommun. Förklaringen till detta är den på-

gående pandemin som gör det mycket svårare att resa och att passera gränser mel-

lan olika länder. Detta gör att även siffran över mottagande för innevarande år, 

2021, är mycket osäker. Men vi kan förvänta oss att få en ökning igen när pande-

min är över. 

 

De som har blivit kommunplacerade i Tingsryds kommun har fått bostad, men 

många är trångbodda. Det förekommer t ex att en familj med flera barn i olika åld-

rar kan bo i en tvårumslägenhet. 

 

Migrationsverket har 32 lägenheter fördelade mellan Tingsryd, Ryd och 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 kom-

munplacering, antingen i Tingsryds kommun eller i annan kommun, och att då få en 

egen bostad. Migrationsverket kommer under år 2021 att minska antalet asylboen-

den på grund av att färre personer söker asyl i Sverige. Därför är prognosen osäker 

angående antalet lägenheter som Migrationsverket kommer att disponera för an-

läggningsboende för år 2022 och framåt. 
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Inom kommunen är det en brist på lägenheter för nyanlända och dels är det ett un-

derskott på stora lägenheter för barnfamiljer och dels på mindre lägenheter för en-

samma vuxna. Det är störst efterfrågan på lägenheter med rimlig hyresnivå i Tings-

ryds tätort och detta på grund av tillgång till kommunikationer och service. För mer 

om kommunens strategier för att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända se 

under avsnitt 6. 

  

Hemlösa 

Bristen på bostäder i allmänhet och hyreslägenheter i synnerhet bidrar till att allt 

fler ställs utanför bostadsmarknaden. Socialstyrelsen definierar hemlöshet i fyra 

olika situationer: 

1. Akut hemlöshet (akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller so-

ver 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 el-

ler annat tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt).  

 

 När det gäller akut hemlöshet så löser kommunen detta med olika boendealternativ 

och det förekommer inte att folk i kommunen ”sover på gatan”.  

 

 Långsiktiga boendelösningar har Tingsryds kommun tidigare ordnat genom lägen-

heter som kommunen hyr ut i andra hand och som är förenade med särskilda vill-

kor. Detta har dock inte varit en tillfredsställande lösning eftersom andrahandskon-

traktet ofta har blivit en permanent lösning och hyresgästen aldrig har fått ett eget 

kontrakt på lägenheten. Kommunen har därför tagit fram en annan lösning som in-

ternt går under benämningen ”Bostadstrappan”. Den här lösningen innebär att 

kommunen, gentemot kommunens bostadsbolag Tingsrydsbostäder, ger en hyresga-

ranti på max 9 månader under en tvåårsperiod. Hyresgästen får här ett eget hyres-

kontrakt på lägenheten som gäller tills vidare villkorat med att kommunen ger en 

hyresgaranti gentemot bostadsbolaget (hyresvärden). Innan kontraktet skrivs har 

kommunen först gjort bedömningen att den här hyresgästen kan klara av att betala 

hyran för lägenheten. 

 

 I november 2020 har kommunen 44 st andrahandskontrakt som gäller tills vidare, 

men antalet har under senare tid minskat och kommunen försöker att hitta andra 

lösningar som innebär att hyresgästerna får egna förstahandskontrakt. I november 

2020 finns det också 10 hyreskontrakt kopplade till kommunala hyresgarantier. 

 

 ”Bostadstrappan” med hyresgarantier ger en alternativ väg in på bostadsmarknaden 

med möjlighet till att få ett eget hyreskontrakt som gäller tills vidare. 

 

 Det är i sammanhanget viktigt att arbeta förebyggande och se till att rutiner och ar-

betssätt finns som garanterar att barn inte utsätts för vräkning eller hemlöshet. Alla 

som riskerar att bli vräkta får ett brev från kommunen med erbjudande om stöd och 

hjälp. Om det är en barnfamilj som riskerar att bli vräkt får de alltid hjälp med nå-

gon form av boende. Om de blir vräkta så är kommunen med och hjälper till med 
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ett akutboende och senare med ett mer permanent boende med hjälp av t ex ett 

andrahandskontrakt.  

 

 Även om elen riskerar att stängas av för en barnfamilj så hjälper kommunen till 

med någon form av lösning som innebär att familjen har fortsatt tillgång till el i sin 

lägenhet. 

 

 Våldsutsatta, våld i nära relationer 

Enligt Boverket (2020) kan underskottet av tillgängliga bostäder och svårigheter att 

hitta en lämplig bostad ha en kvarhållande effekt för våldsutsatta. Det kan innebära 

att en våldsutsatt person upplever det som ännu svårare att lämna en destruktiv re-

lation och riskerar därmed att utsättas för ytterligare våld. Detta drabbar också 

eventuella barn i hushållet. De flesta som utsätts för våld eller hot om våld av när-

stående är kvinnor. Som regel är det också den våldsutsatta, snarare än våldsutö-

vande parten, som vid separation måste ordna nytt boende. Personen står oftast inte 

i någon bostadskö då boendet är tillgodosett när behovet av att flytta uppstår. En 

eventuell förtur saknar också verkan om personen inte kan accepteras som hyres-

gäst. En livssituation präglad av våld kan till exempel ha resulterat i skuldsättning 

eller långvariga sjukskrivningar, som i sin tur kan ha påverkat möjligheterna att för-

värvsarbeta. Enligt Länsstyrelsen (2016) tillkommer ytterligare svårigheter när hy-

resvärdar inte godkänner försörjningsstöd som inkomst. 

 

Det finns indikationer om att våld i hemmet, framförallt mot kvinnor och barn, har 

ökat under coronapandemin. Behoven av skyddat boende och av stöd och hjälp att 

hitta nytt boende för våldsutsatta kan därför komma att öka framöver. 

 

Om det uppstår ett akut behov av ett skyddat boende så löser kommunen detta och 

den som bor i ett skyddat boende kan ansöka om bostad hos socialtjänsten i den 

kommun eller i de kommuner som man kan tänka sig att flytta till. Respektive soci-

altjänst skall då utreda möjligheten till boende. Alternativt lyckas den som bor i ett 

skyddat boende själv ordna en mer permanent bostad. Den här gruppen behöver ha 

förtur i bostadskön och här har det kommunala bostadsbolaget ett särskilt ansvar. 

 

 Åtgärder för ökad jämlikhet och jämställdhet i boendet 

 Tingsryds kommun strävar efter att bostäder ska skapas med olika upplåtelseformer 

för att främja allas rätt till boende samt att i planarbetet arbeta för att allas åsikter 

ska tas i beaktning. Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vid planering 

av nya bostadsområden samt förbättring av befintliga områden behöver frågor som 

trygghet, trygga miljöer och goda mötesplatser, tillgång till kollektivtrafik och 

gång- och cykelvägar samt närhet till skolor och barnomsorg beaktas. Det är ett led 

i att förbättra bostadsförsörjningen ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

 

6. Tingsrydsbostäders åtgärder för ökad integration, social sammanhållning och 

bostadssocialt arbete 

Tingsryds kommuns kommunala bostadsbolag Tingsrydsbostäder arbetar på olika 

sätt för att öka integrationen och den sociala sammanhållningen i sina bostadsområ-

den. 
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Större lägenheter för nyanlända 

Det råder brist på större lägenheter med rimlig hyresnivå för nyanlända familjer 

med flera barn. Här genomför Tingsrydsbostäder, i första hand i Ryd men även i 

Tingsryd, projekt där man slår samman mindre äldre lägenheter för att skapa större 

4- och 5-rumslägenheter. Samtidigt gör man en ytskiktsrenovering av lägenheterna. 

Hyran för de större lägenheterna blir samma som summan var av de mindre lägen-

heternas hyra innan förändringen. Detta innebär att månadshyran för en 5- eller 6-

rumslägenhet kan hamna på ca 9 000 kr. Tingsrydsbostäder producerar även nya lä-

genheter på Tingsmålavägen i Tingsryd enligt en ny metod som ger lägre hyresni-

våer (se beskrivning på sid 29). Här kommer man i nästa etapp att bygga 4-rumslä-

genheter där månadshyran kommer att hamna på ca 8 500 kr. Utöver detta köper 

Tingsrydsbostäder även in vissa villor som man kan hyra ut till större familjer. 

 

”Boskolan” 

Tingsrydsbostäder arrangerar, tillsammans med kommunens integrationsenhet, en 

sk ”boskola”. Här träffar fastighetsskötare och personal från integrationsenheten 

nyanlända och förklarar hur det fungerar med boende i Sverige. Man förklarar 

också hur det fungerar praktiskt med olika saker som t ex tvättstuga mm för att fö-

rebygga olika konflikter och för att det skall fungera bättre socialt. Man genomför 

även sk ”boendesociala event”. Under pågående pandemi har det dock inte gått att 

genomföra dessa aktiviteter. 

 

Utomhusmiljöer 

Tingsrydsbostäder utformar utomhusmiljöerna i dialog med de boende. Detta för att 

utomhusmiljön skall passa för olika kulturer från olika länder. Detta kan gälla pla-

cering och utformning av samlings- och sittplatser, lekytor och lekplatser för barnen 

mm. Olika kulturer innebär att man umgås på olika sätt och detta skall utomhusmil-

jöerna ge bra förutsättningar för. 

 

”Bomöten” 

Utöver ovanstående arrangerar Tingsrydsbostäder sk ”bomöten” där man bjuder in 

hyresgästerna till dialog med information och möjlighet till att ställa frågor och ge 

synpunkter om lägenheterna och boendemiljön, om tvättstugor och utomhusmiljön 

mm. 

 

 

7. Framtida behov av nya bostäder 

Det som påverkar det framtida behovet av bostäder är befolkningsutvecklingen, för-

ändring i befolkningsstrukturen samt kommunens möjligheter att attrahera nya 

kommuninvånare. För att kommunen skall vara attraktiv att flytta till måste det fin-

nas tillgång till attraktiva bostäder och boendemiljöer. 

 

Vad gäller prognostiserad befolkningsutveckling och förändring av befolknings-

strukturen innebär förändringarna en minskande befolkning men ett ökat antal äldre 

personer, 80 år eller äldre. Gruppen av äldre personer över 80 år kommer att öka 

med ca 400 personer under prognosperioden fram till år 2044 och ökningen sker i 

samtliga kommundelar, se analys av befolkningsutvecklingen ovan samt i rapport 

”Analys av befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun fram till år 2041”, 2018-

01-16. 
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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. Efterfrågan är dock störst i Tingsryds tätort. Det finns också behov 

av sk ”mellanboende”/seniorboende för äldre, 75 - 80 år och äldre, se sidan 30. 

 

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 

Tingsryds tätort. 

 

Även för grupperna ungdomar och studenter finns det behov av mindre lägenheter 

till överkomlig hyra, i första hand i Tingsryds tätort. 

 

Som framgår ovan finns det ett stort behov av mindre lägenheter, 3:or, 2:or och 1: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 kommuni-

kationer och därigenom är det möjligt att få igång sk flyttkedjor. Mindre lägenheter 

kan även möjliggöra att unga människor kan få sin första egna bostad.  

 

Vi upplever nu också en trend där fler barnfamiljer vill flytta från staden och ut på 

landet för att kunna leva ett lugnare och mer hållbart liv, många kallar den här tren-

den för ”Gröna vågen 2.0”. Den pandemi som vi nu, under 2020 - 2021, upplever 

har också utvecklat möjligheterna till att arbeta på distans med olika digitala lös-

ningar. Detta medverkar till att göra det lättare att lämna staden för att flytta ut på 

landet. Växjö, som erbjuder en stor arbetsmarknad, ligger också inom rimligt pen-

delavstånd och gör det möjligt att bo ”på landet” med en attraktiv boendemiljö och 

samtidigt arbeta i staden.   

 

Analysen av befolkningsutvecklingen visar på att kommunen har ett positivt flytt-

netto vad gäller barnfamiljer födda i Sverige samt att ett relativt stort antal personer 

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 och samhällsservice finns. 

 

 

8. Kommunens övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen 

Tingsryds kommun fastställde 2021-02-15 ett förslag till reviderad bostadsförsörj-

ningsstrategi där det som ett övergripande mål anges att kommunens bostadsmark-

nad ska vara i balans och erbjuda goda livsmiljöer och boenden i olika lägen och 

prisklasser. 

 

I bostadsförsörjningsstrategin fastslås kommunens övergripande riktlinjer för bo-

stadsförsörjningen. Dessa är: 

 

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

bostäder ska tillskapas under åren 2021 till och med 2024, antingen i kommu-

nal regi och/eller via externa aktörer. 
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• 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 håll-

bar efterfrågan. 

• Bostadsplaneringen ska aktivt arbeta för att tillskapa nya bostadsområden och 

utveckla befintliga för att kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder i kom-

munen. 

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

städer 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 at-

traktiva tomter och boendemiljöer och därmed positivt påverka inflyttningen 

till kommunen. 

 

 

9. Kommunens mål för bostadsbyggande 

I bostadsförsörjningsstrategin anges som ett övergripande mål att kommunens bo-

stadsmarknad ska vara i balans och erbjuda goda livsmiljöer och boenden i olika lä-

gen och prisklasser. 

 

Tingsryds kommun hade tidigare som mål att det under åren 2016 till 2020 skulle 

byggas 100 nya bostäder och detta mål uppnåddes under våren 2020. 

I kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2021 anges som nytt kommunalt 

mål för nybyggnation av bostäder att det skall byggas totalt ytterligare 100 nya bo-

städer under tiden från och med år 2021 till och med år 2024. 

 

 

10. Kommunala åtgärder för att nå uppsatta mål 

Genom olika nybyggnadsprojekt, genomförda av både Tingsrydsbostäder och pri-

vata aktörer, har det under åren från 2016 till 2020 byggts över 100 nya bostäder, 

mestadels lägenheter. Nu är målet att det under åren 2021 till 2024 byggs ytterligare 

100 nya bostäder. 

 

Särskilda ägardirektiv 

I Tingsryds kommuns särskilda ägardirektiv för både Tingsryds Kommunföretag 

AB och för Tingsrydsbostäder AB finns det direktiv som berör boendemiljöer och 

bostadsbyggandet. 

 

För Tingsryds Kommunföretag AB anger ägardirektivet att bolaget är ett viktigt 

verktyg för att skapa attraktiva och hållbara livs-, boende- och näringslivsmiljöer i 

kommunen.  

 

För Tingsrydsbostäder anger stadgarna och ägardirektiven för stiftelsen och bolaget 

bl a att Tingsrydsbostäder skall: 

 



  40(47) 
 

• Vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad 

samt förvärv och försäljning av fastigheter och därigenom tillgodose att hy-

resbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet i 

hela kommunen och därmed medverka till att trygga bostadsförsörjningen i 

kommunen. 

• Aktivt medverka till att förverkliga kommunens bostadsförsörjningsstrategi 

och bostadsförsörjningsprogram. 

• Arbeta aktivt för att bostäder finns att få för personer med svag ställning på 

bostadsmarknaden, bidra till socialt hållbar utveckling i kommunens alla de-

lar samt vara en aktiv aktör i kommunens arbete med trygghetsfrågor, arbets-

marknadsåtgärder och integration. 

 

Se 1608033321SärskiltägardirektivTingsrydsbostäderABsigneradversionKFjuste-

ring.pdf (storage.googleapis.com), ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB. 

 

Utbyggnads- och utvecklingsområden 

När det gäller planering av nya utbyggnads- och utvecklingsområden vill kommu-

nen, enligt gällande översiktsplan – fokusområde ”Boende och inflyttning”, priori-

tera förtätning i tätorter samt längs viktiga kommunikationsstråk där det finns eller 

planeras för infrastruktur med tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Här säker-

ställs en god avloppsrening och det finns tillgång till service och kollektivtrafik. 

Fortsatt bebyggelse här stärker underlaget för service ytterligare och medverkar till 

livskraftiga tätorter. 

Se bilaga 1, strategisk utvecklingskarta (Tingsryds kommuns översiktsplan). 

 

I Tingsryds kommun är inlandsstranden en viktig resurs som gör att kommunen kan 

erbjuda attraktiva och strandnära tomter och boenden. LIS-planen pekar ut lands-

bygdsområden i strandnära lägen som kan vara lämpliga för byggnation och funge-

rar som ett stöd vid handläggning av strandskyddsärenden. Se bilaga 2, LIS-områ-

den och opåverkade områden (enligt Tingsryds kommuns översiktsplan). 

 

Eventuella lättnader i strandskyddet 

Regeringen initierade 2019 en utredning om översyn av strandskyddet och utreda-

ren har lämnat över sitt betänkande till regeringen, ”Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd”, SOU 2020:78. Syftet med utredningen var att föreslå 

författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i 

grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar 

och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Ut-

redningen föreslår att det skall bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområ-

den. Förslagen skall på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder 

och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i 

områden med lågt exploateringstryck. Förslagen skall också syfta till att bibehålla 

eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 

tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. Om förslagen blir verk-

lighet kan det innebära lättnader i strandskyddet för Tingsryds kommun med möj-

lighet att kunna erbjuda mer attraktiva tomter för byggnation av bostäder.  

 

I översiktsplanen pekas ett antal områden ut som lämpliga ”utredningsområden” för 

bostäder. Det finns sådana områden i samtliga kommundelar, men de största är lo-

https://storage.googleapis.com/wp-tingsryd-prod/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1608033321S%C3%A4rskilt%C3%A4gardirektivTingsrydsbost%C3%A4derABsigneradversionKFjustering.pdf
https://storage.googleapis.com/wp-tingsryd-prod/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1608033321S%C3%A4rskilt%C3%A4gardirektivTingsrydsbost%C3%A4derABsigneradversionKFjustering.pdf
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kaliserade i anslutning till Tingsryd eller längs vägen mot Väckelsång. Detta är en-

bart ett urval och det kan finnas fler områden som kan vara aktuella för bostadsbe-

byggelse, se markanvändningskarta i bilaga 3. 

 

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. 

 

Samverkan med privata aktörer 

Kommunen vill uppmuntra privata entreprenörer och privatpersoner till att bygga 

bostäder inom kommunen och kommunens mål om 100 nya bostäder under åren 

2021 till 2024 omfattar både bostäder byggda i kommunal regi som bostäder 

byggda av privata aktörer. Kommunen har också kontakter och dialog med privata 

aktörer om förutsättningar och planer för bostadsbyggande. Dessa dialoger initieras 

på både kommunens och externa aktörers initiativ och samordnas internt inom 

kommunen av utvecklingsavdelningen. 

 

Aktuella nybyggnadsprojekt i kommunens regi 

Tingsmålavägen På Tingsmålavägen i Tingsryd bygger Tingsrydsbostäder i tre 

etapper totalt 36 lägenheter. Etapp 1, som omfattar 12 lägen-

heter, är klar under vintern/våren 2021 med inflyttning i 8 lä-

genheter den 1 februari och 4 lägenheter den 1 april. Etapp 2 

omfattar 12 lägenheter med beräknad inflyttning omkring års-

skiftet 21/22 och slutligen etapp 3 som också omfattar 12 lä-

genheter har beräknad inflyttning omkring årsskiftet 22/23. 

 

Ryd I Ryd slås mindre lägenheter ihop för att skapa större lägen-

heter, främst för nyanlända familjer. 

 

Planerade projekt för byggnation av bostäder 

”Örnenprojektet” Det planeras att byggas ett flervåningshus med lägenheter i an-

slutning till äldreboendet ”Örnen” i Tingsryd. Planen är 50-75 

lägenheter i olika storlekar som beräknas bli färdiga under åren 

framtill 2031. 

Mårslycke Det finns nu ett antaget planprogram för Mårslyckeområdet 

som skall möjliggöra byggnation av ett större antal bostäder. 

Urshult Centralt i Urshult finns det en kommunalt ägd tomt där det 

skall byggas lägenheter. Det finns ännu inte några konkreta 

planer som anger antalet lägenheter eller hur stora de skall 

vara.  

 

Ytterligare möjliga projekt  

Torget i Tingsryd Tingsrydsbostäder ser möjligheter att utveckla fastigheterna 

runt torget i Tingsryds tätort och där bygga fler bostäder.  

 

 

11. 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. 
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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 miljökva-

litetsnormer 

 

Tingsryds kommuns nu gällande översiktsplan togs av kommunfullmäktige 2018-

09-03 och den fick laga kraft 2018-10-03.  

 

För att gå vidare med förverkligandet av utpekade områden i översiktsplanen tas 

detaljplaner fram som är den juridiskt bindande delen av den fysiska planeringen. 

 

Detaljplanen ska innehålla reglering av: 

• allmänna platser, t ex gator, torg och parker. 

• kvartersmark, t ex 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 upp-

hävs. 

 

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 

bostäder 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 
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kommunen. Tingsrydsbostäder förvaltar dessutom kommunens lokaler, t ex ser-

vicehus och skolor. Bolaget ägs av Tingsryds kommun som, genom ägardirektiv, 

kan påverka bolagets 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. 

På Tingsryds kommuns hemsida presenteras alla lediga villatomter i kommunens 

olika tätorter på ett bra och lättillgängligt vis och nu lanseras även kommunkartan 

där man kan se nya detaljplaner mm. Befintliga och avstyckade attraktiva villatom-

ter ska marknadsföras och tillgängliga tomter med ett högt attraktionsvärde bör lyf-

tas fram särskilt på hemsidan. 

 

Ett nytt arbete har nu inletts som innebär utvecklandet av en projektportfölj. Pro-

jektportföljen handlar om att attraktivt beskriva markområden som bedöms vara in-

tressanta för exploatörer. Marken kan försäljas på tre olika tillvägagångssätt, direkt-

anvisning, anbudsförfarande eller markanvisningstävling. Det kan vara på redan de-

taljplanerade områden eller andra områden som identifierats som attraktiva för ut-

veckling. Projektportföljen ska sedan kunna användas i direktkontakt med exploatö-

rer och andra aktörer såväl regionala som i nationella sammanhang. Detta kommer 

även bereda väg för en utökad närvaro på olika mötesplatser för aktörer i mark-

naden. 

 

 

12. Överväganden och slutsatser 

 

• Det är idag fortfarande ett stort behov av lägenheter, med störst efterfrågan på 

1:or, 2:or och 3:or i främst Tingsryds tätort. I september 2020 står det totalt 

401 personer i kö för en ny lägenhet, 92 st efter en 1:a, 125 st efter en 2:a, 127 

st efter en 3:a och 57 st efter en 4:a. 308 personer har specifikt angett att de 

vill ha en lägenhet i Tingsryds tätort. 

• Antalet personer 80 år eller äldre kommer att öka med ca 400 personer fram 

till 2044. Den här åldersgruppen kommer att ha behov av mindre lägenheter 

med hög tillgänglighet. Behovet kommer att finnas i alla kommundelar, men 

vara störst i Tingsryd. 

• Vård- och omsorgsförvaltningen har år 2020 tagit fram en plan för funktions-

hinderomsorgens framtida behov av boende för åren 2020 – 2030. Enligt pla-

nen finns det idag ca 20 barn och ungdomar, födda 1998 till 2013, som sanno-

likt kommer att ha behov av bostad med särskild service, 10 som kan ha be-

hov servicebostad och 10 som kan ha behov av gruppbostad. Samtliga vill bo 

i Tingsryds tätort. 

• Ett antal nyanlända, familjer och ensamstående vuxna, skulle vilja bosätta sig 

i Tingsryds tätort om det fanns tillgång till lägenheter med rimlig hyresnivå. 

Här är det dels ett behov av större lägenheter för familjer och dels minde lä-

genheter för ensamstående. 

• Genom att kunna erbjuda äldre personer som bor i egen villa tillgång till lä-

genheter, med hög tillgänglighet, är det möjligt att starta sk flyttkedjor där det 

blir möjligt för barnfamiljer att köpa ett begagnat hus. Detta kan medverka till 

att barnfamiljer väljer att flytta till kommunen. 
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• Det finns idag en trend att många familjer vill lämna staden för att flytta ut på 

landsbygden och leva ett mer hållbart liv, av många benämnt Gröna vågen 

2.0. Växjö, som erbjuder en stor arbetsmarknad, ligger också inom rimligt 

pendelavstånd och gör det möjligt att bo ”på landet” med en attraktiv boende-

miljö och samtidigt arbeta i staden.   

• Det är ingen stor efterfrågan på byggklara tomter för villabebyggelse bero-

ende på det låga marknadsvärdet för småhus inom kommunen. Det finns dock 

en efterfrågan på tomter med högt attraktionsvärde, som till exempel strand-

nära tomter med fina lägen. 

• 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 flyttked-

jor. 

 

 

13. Plan för uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet och kommunens 

övergripande riktlinjer 

Bostadsförsörjningsprogrammet, tillsammans med bostadsförsörjningsstrategin 

med kommunens övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen, skall årligen föl-

jas upp och aktualiseras och minst en gång per mandatperiod på nytt fastställas av 

kommunfullmäktige. 

 

Ansvarig för att uppföljningen sker är kommunchefen tillsammans med kommu-

nens centrala chefsgrupp, CCG. 

  

 

 

Tingsryd 2021-06-11 

 

Yngve Rehnström 
Utredningsingenjör 

Tingsryds kommun 
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Bilaga 1 
 

 

Strategisk utvecklingskarta, Tingsryds kommuns översiktsplan 
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  Bilaga 2 

 

 

LIS-områden och opåverkade områden, Tingsryds kommuns översiktsplan 
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  Bilaga 3 

 

 

Markanvändningskarta, Tingsryds kommuns översiktsplan 

 

 

 


