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1. Bakgrund 
Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1383, 2013:866) innebär att varje kommun ska med 

riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 

ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner 

och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra 

regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 

kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna 

riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.  

Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 

bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Tidigare bostadsförsörjningsprogram 
I slutet av 2011 antog kommunfullmäktige i Oskarshamn ett bostadsförsörjningsprogram för 

Oskarshamns kommun.
1
 För att skapa en bredd, flexibilitet och långsiktighet definierades i 

bostadsförsörjningsprogrammet tre olika scenarier som utgångspunkt för bedömning av 

konsekvenser för efterfrågan på bostäder: 

 Scenario 30/30. Ett scenario där kommunen år 2030 har fått 30 000 invånare, en ökning 

med drygt 3 800 invånare jämfört med de 26 163 invånare kommunen hade 31/12 2010. 

Detta ger en befolkningsökning på nästan 200 personer per år. I scenariot bedömdes 

ökningen tillfalla Oskarhamns tätort. 

 Scenario Noll. Innebär att kommunen kvarstår på sin nuvarande befolkningsnivå och 

arbetsmarknaden ter sig oförändrad i och runt kommunen. Befolkningsutvecklingen i 

detta scenario är i stort densamma som i SCB:s befolkningsprognos för kommunen. 

 Scenario Bakåt. Är ett scenario där kommunen har en nedåtgående befolkningstrend 

och tappar invånare som följd av en förändrad arbetsmarknad.  Scenariot innebär att 

befolkningen minskar med totalt 2 000 personer till 2030, ca 100 personer per år. 

I denna revidering av bostadsförsörjningsprogrammet uppdateras och vidareutvecklas 

scenarierna med sikte på 2050 samt en uppdaterad bild av läget i kommunen och 

förhållanden på den lokala bostadsmarknaden. Tidigare rekommendationer har setts över 

och presenteras i samlad handlingsplan med riktlinjer och prioriterade åtgärder för 

kommunens bostadsförsörjning. 

Antagande 
Bostadsförsörjningsprogrammet antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Nya 

riktlinjer tas fram däremellan om förutsättningarna förändras. 
 

Medverkande 
Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram av konsult Micael Sandberg i samarbete med 

kommunens planavdelning, socialförvaltning, arbetsmarknadsenhet och strategi- och 

näringslivsenhet.  
  

                                                           
1
 Bostadsförsörjningsprogram för Oskarshamns kommun - med sikte på 2030. Antaget i 

Kommunfullmäktige 2011-12-12 
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2. Mål och vision 
Styrande för Oskarshamns utveckling är framför allt kommunens vision: 

Oskarshamn - ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög 

livskvalitet 

Till visionen finns knutet fyra övergripande mål: 

Ekonomin: att ha en god ekonomisk hushållning 

Medborgarna: att vara en attraktiv kommun med hög livskvalitet 

Medarbetarna: att vara en attraktiv arbetsgivare 

Utveckling: att ha en ökad tillväxt 

I samband med framtagandet av fördjupad översiktsplan för Oskarshamns stad formulerades 

därtill ”Vision 2030: den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna”, som 

innebär att kommunen siktar mot 30 000 invånare år 2030 genom en utveckling i framför allt 

staden. Vägledande för visionen är även ett tydligt fokus på stärkt hållbarhet (ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt), med särskilt fokus på klimatanpassning. Pågående revidering av 

kommunens översiktsplan vidareutvecklar tankarna i vision 2030 och tar sikte på 33 000 

invånare 2050 i en utveckling kopplad till såväl staden som attraktiva kustområden och 

samspel mellan stad och landsbygd. 

 

NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL 

Kommunens samhällsplanering ska förhålla sig till en rad nationella och regionala mål. 

Nationella mål inom bostadsförsörjningen är bland annat:  

 En långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där invånarnas efterfrågan möter ett 

utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

 Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 

samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs.  

 Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och 

för annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas.  

 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen. 

 Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. 

 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Kalmar län, 2012- 2020, anger länets 

gemensamma syn på fortsatt utveckling inom bostadsförsörjning: 

 Inflyttningen till länets kommuner ska öka.  

 Kalmar län ska erbjuda goda förutsättningar för äldre att leva och bo. 

 Antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. 2020 ska 

restiden med tåg eller buss till arbetsmarknadsregionens huvudort understiga 60 

minuter. 

 Alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020. Bredbandsutbyggnaden i 

Oskarshamns kommun har justerats och det nuvarande målet är att 90 % av 

innevånarna i Oskarshamn ska ha tillgång bredband om 100 Mbit till år 2020.  

 Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region 2030.   

 Bostäder, verksamheter och service ska lokaliseras med hänsyn till möjligheter för 

en väl fungerande kollektivtrafik.  

 Bättre cykelvägnät både i tätorterna och på landsbygden till kollektivtrafikens 

bytespunkter med cykelstråk som binder samman orter med cirka 2 mils avstånd 

(enligt regionens antagna cykelstrategi).  

 Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga. 
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Figur 7: Befolkningsutveckling under 2000-talet. Källa: Tillväxtanalys 

 

  

 
 
 

Mer Kalmarsund”
2
 är ett tydligt ställningstagande att utveckla samarbetet över 

kommungränserna mellan Oskarshamns, Mönsterås och Kalmar kommuner. Genom 

samarbetet vill kommunerna skapa en positiv gemensam identitet, attraktivitet och 

konkurrenskraft oberoende av framtida regionindelningar. Ambitionen är att förstärka 

begreppet Kalmarsund inom flera olika områden. Sundet bör återfå den sammanhållande 

rollen för alla som bor i området, och därmed bli ett positivt samlat begrepp för regionen 

såsom Öresund, Österlen eller Höga kusten. Oskarshamn ska vara en aktiv part i 

utvecklingen av konceptet Kalmarsund, som bör omfatta såväl kust- som inlandskommuner 

som har intresse i att utveckla regionen gemensamt
3
.  

Ett viktigt mål är att verka för att Kalmars och Oskarshamns bostads- och arbetsmarknader 

knyts samman genom så kallad regionförstoring. Kalmarsund är den geografiska identitet 

som knyter samman de tre kustkommunerna i södra delen av länet till en funktionell 

arbetsmarknad. Gemensam strategi för besöksnäring och turism, förbättrade 

kommunikationer och översiktlig fysisk planering är andra områden för utvecklat samarbete 

inom Kalmarsund. 

En förstoring och förstärkning av regionen genom utvecklad funktionell integration av länets 

tre tillväxtcentra, städerna Kalmar, Oskarshamn och Västervik, kan gynna Oskarshamns 

kommun på flera vis. Arbetsgivarnas rekryteringsbas och arbetstagarnas valmöjligheter ökar 

avsevärt om kommunikationerna gentemot Kalmar och Västervik förbättras. Det bör även 

vara lättare att locka till inflyttning till kommunen om ett breddat erbjudande kan uppvisas, 

dvs. vad regionen totalt sett kan erbjuda i form av utbildnings- och sysselsättningstillfällen, 

boendealternativ, service och upplevelser. Medflyttare har större möjligheter att hitta lämpligt 

jobb och vid eventuell nedläggning kan pendling i större utsträckning vara ett alternativ till 

flytt, vilket kan möjliggöra för hushåll att stanna kvar i kommunen.  

 

                                                           
2
 Den attraktiva regionen, slutrapport av pilotprojektet Mer Kalmarsund 

3
 RUS, Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020 
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Nackdelarna med regionförstoring utgörs främst av risken att inte klara den inomregionala 

konkurrensen och därmed stå som förlorare i regioninvånarnas val av boendekommun vilket 

understryker behovet av en strategisk boendeplanering och åtgärder för att stärka den lokala 

bostadsmarknaden. Samtidigt gör förbättrade kommunikationer det möjligt att utnyttja länets 

bostadsbestånd effektivare och få en bättre balans mellan bostadsbrist på en ort och 

överskott på en annan. 

 

Kalmar läns landstings trafikförsörjningsprogram 

Tyngdpunkten i strategin i trafikförsörjningsprogrammet är att satsa på stråktrafik för arbets- 

och studieresor, där kort restid och hög turtäthet ska ge nöjda kunder, hög tillgänglighet, ökat 

resande och lokal samt regional utveckling. Kommunerna har i egenskap av sitt ansvar för 

den fysiska planeringen en nyckelroll för att uppmärksamma och planera för kollektivtrafikens 

behov. Här ingår bland annat en framsynt parkeringspolitik som stimulerar till kollektivt 

resande, trygga gång- och cykelvägar till hållplatser och resecentrum och inte minst 

utveckling av viktiga bytespunkter för kollektivtrafiken till knytpunkter för samhällsservice.  

 

Stor vikt måste läggas vid planering av nya bostads- och verksamhetsområden för att få en 

fungerande kollektivtrafik. E22 är ett starkt stråk med stort underlag för resande med 

möjlighet till hög marknadsandel för arbetspendling med kollektivtrafik. Kommunerna längs 

med stråket arbetar tillsammans med Kalmar läns landsting och Trafikverket för planering av 

attraktiva hållplatslägen längs E22 för att möjliggöra framtida regionala superbussar. 
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3. Nuläge 
Oskarshamn är en kommun med stark arbetsmarknad, stabil 

befolkningsutveckling och vilja att utvecklas som del av och motor i 

Kalmarsund. 

 

Stabil befolkningsutveckling 
Den långsiktigt nedåtgående befolkningstrenden har under 2000-talet planat ut i 

Oskarshamns kommun som det senaste decenniet haft en stabil befolkning på drygt 26 000 

invånare. De senaste åren har befolkningen växt något (figur 1). Ökningen har tagit fart 

under 2016 så att den vid 2017 års ingång var precis över 27 000 invånare och beror på 

flyktingar som fått uppehållstillstånd.  

 

Den lokala arbetsmarknaden har växt med i genomsnitt ca 80 arbetstillfällen per år sedan 

mitten av 1990-talet, om än med konjunkturella svängningar. Beroendet av den kärntekniska 

sektorn, OKG och SKB, och fordonstillverkaren Scania är emellertid fortsatt stort, både som 

arbetsgivare och som kunder till lokala leverantörer.
4
 

 

 
 

Figur 1: Årsvis tillväxt i befolkning och sysselsättning, Oskarshamns kommun. Källa SCB 

 

En stadigt växande efterfrågan på arbetskraft i kombination med en i det närmaste full 

sysselsättning i den egna arbetskraften har inneburit behov av tillförsel av nya resurser från 

kringliggande områden för näringslivets utveckling. Hittills är det främst inpendlingen som 

ökat, där en näringsmässigt svagare utveckling i grannkommunerna också spelat in. En 

femtedel av arbetstillfällena i Oskarshamns kommun är försörjda genom inpendlad 

arbetskraft. I takt med att närliggande arbetsmarknader binds samman genom förbättrade 

kommunikationer och så kallad regionförstoring har även utpendlingen ökat, men den uppgår 

till mindre än hälften av inpendlingen (figur 2).  

 

 

                                                           
4
 Se t ex Oskarshamns kommun. Näringslivsanalys 2007-2012 (Bisnode) samt Nulägesanalys av 

Oskarshamns kommun, SKB rapport R-06-114 
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Figur 2: In-/utpendling samt in-/utflyttning till/från Oskarshamns kommun. Källa SCB 

 

 

 

De till synes stabila kurvorna över in-och utflyttningen till kommunen (figur 2) döljer 

väsentliga förändringar som inträffat på senare år. För det första har flyttnettot gentemot 

övriga riket, dvs. inrikes flyttnetto, försvagats påtagligt och har de senaste fem åren inneburit 

ett underskott om i genomsnitt 130 individer per år. Något som delvis beror att de stora 

årskullarna från början av 1990-talet kommit in i de mest flyttbenägna åldrarna, med flytt bl.a. 

till utbildning på annan ort. För det andra har istället flyttnettot gentemot utlandet, dvs. 

invandringsnettot, stärkts avsevärt och i genomsnitt uppgått till drygt 150 individer per år de 

senaste fem åren (figur 3). Under 2016 har mer än 550 individer från andra länder bosatt sig 

i Oskarshamns kommun. 

 

Figur 3: Befolkningsutveckling, per förändringskomponent. Källa: SCB 
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Den ökade invandringen har haft stor betydelse för kommunens befolkningstillväxt. Även 

födelsenettot (antalet födda minus antalet avlidna) har stärkts något och närmat sig noll från 

att tidigare legat klart på minus, men beror mer på årsvisa svängningar än en trendmässig 

förstärkning. I takt med att den stora gruppen fyrtiotalister närmar sig medellivslängden 

kommer dödstalen successivt att stiga. 1990-talisternas familjebildning kan i viss mån 

kompensera för detta genom fler födda barn, men sammantaget är vi nu inne i en 

demografiskt utmanande period av åldrande befolkning som kommunen delar med övriga 

riket och västvärlden i stort. 

 

Tabell 1: Flyttningar till/från Oskarshamns kommun, medeltal per år 2010-2015. Källa: SCB 

 

Kommun Inflyttning från Utflyttning till Flyttnetto 

Utlandet 237 78 159 

Mönsterås 107 101 6 

Högsby 75 50 25 

Kalmar 64 100 -36 

Hultsfred 45 24 21 

Västervik 41 44 -3 

Stockholm 38 54 -16 

Linköping 30 43 -13 

Växjö 22 29 -7 

Göteborg 21 37 -16 

Jönköping 18 21 -3 

Norrköping 16 24 -8 

Malmö 15 28 -13 

Vimmerby 14 18 -4 

Gotland 14 12 2 

Karlskrona 13 16 -3 

Nybro 11 14 -3 

Uppsala 10 13 -3 

Lund 9 13 -4 

 

STORA SKILLNADER MELLAN STAD OCH LAND 

Invånarna i Oskarshamns kommun är koncentrerade till staden, som hyser ca 70 % av 

befolkningen (figur 4). Lägger man till det närmaste omlandet uppgår andelen till 76 %, dvs. 

mer än tre fjärdedelar. Resterande fjärdedel är förhållandevis jämnt fördelad över 

Påskallabygden, Misterhultsbygden där Figeholm och Fårbo ingår, och Kristdalabygden (6-9 

% vardera), medan Bockarabygden har en mindre andel (2 %). 
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Figur 4: Folkmängd 2014-12-31, per delområde. Källa: SCB 

 

 
 

Befolkningstillväxten är än mer koncentrerad till Oskarshamns stad, som tillsammans med 

omlandet är de enda kommundelar som ökat sin befolkning 2000-2014 (figur 5). 

Landsbygderna har genomgående minskat sin befolkning, framför allt Misterhultsbygden 

som både har den största numerära och den största procentuella minskningen. 

Påskallabygden, som är den kommundel som ligger närmast Kalmar, har klarat sig bättre än 

de västra och nordliga bygderna. Det sker med andra ord en omfördelning av kommunens 

befolkning till framför allt staden, men i relativa termer även till den södra kommundelen. 

 

Figur 5: Befolkningsförändring 2000-2014, per delområde. Källa: SCB 

 
 

Skillnaderna i utveckling mellan olika kommundelar speglas även i befolkningens 

sammansättning. Barnfamiljerna är överrepresenterade i och kring staden, men 

underrepresenterade i inlandet och kommunens norra delar (figur 6). Ungdomar och unga 

vuxna har en stark dragning mot staden, framför allt dess centrala delar, när de väl flyttar 

hemifrån. De äldre generationerna har däremot en överrepresentation på landsbygden. 

Sammantaget innebär det att den demografiska obalansen är starkare på landsbygden och i 

de mindre tätorterna än i staden vilket också återspeglas på bostadsmarknaden, med 

starkare efterfrågan i och kring staden än i övriga kommunen. 
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Figur 6: Åldersstruktur 2014-12-31, per delområde. Källa: SCB

 

 

Omstruktureringen av kommunbefolkningen mot en högre andel boende i centralorten är i 

linje med urbaniseringstrenden i Sverige och resten av världen. Att en större del av 

befolkningen bor i städerna kan ge samhällsekonomiska fördelar genom effektivare 

produktions-, konsumtions- och försörjningssystem (energi, kommunikationer, vatten, 

avlopp). Samtidigt undermineras serviceunderlaget i de mindre orterna och på landsbygden, 

vilket påverkar förutsättningarna för bland annat kollektivtrafik, skola, omsorg och nyttjandet 

av det befintliga bostadskapitalet.  

 

KVINNOR OCH MÄN 

I Oskarshamns kommun är fördelningen kvinnor-män ungefär som riksgenomsnittet med en 

något större andel män än kvinnor. Den genomsnittliga åldern är ca två år högre än den i 

riket för både kvinnor och män. Kvinnors inkomst i kommunen är ca 72 % av männens
5
, och 

ligger lägre än riksgenomsnittet. Männens inkomst är högre än genomsnittsinkomsten för 

män i Sverige. Kvinnor är i högre grad ensamstående föräldrar. 

Lägre inkomster innebär att kvinnor har en sämre ställning/sämre möjligheter på 

bostadsmarknaden. Framför allt ensamstående kvinnor med barn har svårt på dagens 

bostadsmarknad, viktigt att kunna erbjuda billigare boenden i centrala lägen. 

MINSKAT ANTAL TILLFÄLLIGT BOENDE 

Uppgraderingen av reaktorerna vid Oskarshamns kärnkraftverk har under ett antal år 

inneburit ett stort inflöde av tillfällig arbetskraft, entreprenörer och leverantörer till 

kommunen.
6
 Som mest har det rört sig om ett par tusen personer som tillfälligt, men under 

längre period, vistats i kommunen. Såväl hyres- som bostadsrätter har i betydande 

omfattning hyrts ut, direkt eller indirekt, till den tillfälliga arbetskraften.  

 

Uppgraderingen av kärnkraftverket är dock i sitt slutskede och från och med 2016 är det 

främst den årliga revisionen som genererar ett inflöde av tillfällig arbetskraft, ca 500-600 

personer. Revisionen är dock begränsad till några veckor på sommaren och ger sällan några 

större avtryck på den ordinarie bostadsmarknaden. Samtidigt kan SKB:s planerade bygg-

nation av inkapslingsanläggning, förväntas generera ett inflöde under 2020-talet. 

Investeringen i inkapslingsanläggning är dock mindre än OKG:s uppgraderingsprojekt, samt 

                                                           
5
 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=0882&region2=00 2017-

08-16  
6
 Faktauppgifter kring detta baseras på intervju med Anders Österberg, Informationschef OKG 
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spridd över relativt lång tid, vilket torde ge en jämförelsevis lägre volym tillfällig arbetskraft 

som vistas i kommunen i samband med projektet.
7
 

 

Den långväga, kontinuerliga arbetspendlingen till kommunen ligger på 300-500 individer som 

har sin stadigvarande arbetsplats i kommunen men är folkbokförda på annan ort på minst två 

timmars tidsavstånd.
8
 Sådana långpendlare har ofta någon form av övernattningsboende på 

arbetsorten och bidrar mer permanent till en ökad efterfrågan på den lokala 

bostadsmarknaden.
9
 

 

Sammantaget innebär det att den lokala efterfrågan på bostäder i dagsläget späds på med 

500-1 000 individer utöver den folkbokförda befolkningen, vilket kan förväntas minska till 

under 500 när uppgraderingen av kärnkraftverket slutförts. Efter 2020 kan antalet stiga igen 

under byggnationen av inkapslingsanläggningen, men i mer begränsad omfattning än vid 

uppgraderingen av OKG.  

 

Framför allt bland mindre, privata hyresvärdar är uthyrning till företag/inrest arbetskraft 

vanligt förekommande och bidrar till en starkare hyresmarknad. Byggebo har få möblerade 

lägenheter och därmed ganska få hyresgäster från målgruppen.
10

 Uthyrningen till tillfällig 

arbetskraft konkurrerar med behoven bland permanent bosatta och kan försvåra för t ex 

unga och nyinflyttade att hitta lämpligt boende. Situationen för de sistnämnda bör således 

förbättras kommande år, i takt med minskningen av tillfällig arbetskraft som vistas i 

kommunen.  

 

Tillfällig arbetskraft och långpendlare är något som behöver beaktas i kommunens 

bostadsförsörjning, men bör inte förväxlas med långsiktig efterfrågan. Samtidigt som det är 

angeläget att motverka undanträngning av exempelvis ungdomar som söker eget boende i 

kommunen bör man undvika uppbyggande av permanent kapacitet som överstiger det 

långsiktiga behovet. Mer flexibla, temporära lösningar är att föredra, företrädesvis i 

anslutning till byggplatsen eller genom hotell/stugbyar och privata stugägare/rumsuthyrare. 

 

FLER FLYKTINGAR OCH ASYLSÖKANDE  

De senaste årens starka flyktingtillströmning har satt stor press på Migrationsverket att få 

fram tillräckligt med boende för asylsökande, så även i Kalmar län. Semesteranläggningar 

och tillfälliga lösningar som baracker/modulbostäder har allt mer fått tas i anspråk vid sidan 

av hyresbostäder, gamla äldreboenden och liknande i områden och orter med 

bostadsöverskott.
11

 

 

I januari 2017 började Migrationsverket avveckla tillfälliga asylboenden i kommunen och 

antalet flyktingar minskar från 1 100 under hösten 2016 och beräknas vara ca 200 i slutet av 

mars 2017. Dessa bor i lägenheter i bostadsområden i Kristineberg, Påskallavik och 

Kristdala.
12

 Asylsökande är inte folkbokförda i kommunen och syns således inte i 

befolkningsstatistiken, men innebär likväl ett tillskott i efterfrågan på boende. Efterfrågan från 

Migrationsverket kan förväntas bestå i närtid men är beroende av den geopolitiska 

utvecklingen och utformningen av den nationella invandrarpolitiken. 

 

                                                           
7
 Källa: SKB 

8
 Källa: SCB 

9
 Se t ex Veckopendling – en översiktsstudie. Tillväxtanalys rapport 2010:14 

10
 Enligt uppgift från företaget 

11
 Migrationsverket 

12
 http://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/nyinflyttad-nyanland-flykting/fakta-flyktingar-och-

asylsokande-i-oskarshamns-kommun/ 2017-03-03 
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Kommunen förhandlar med Länsstyrelsen varje år om hur många individer med permanent 

uppehållstillstånd som ska tas. Avtalet för 2016 är 50 individer och för 2017 65 individer
13

. 

Utöver det tillkommer också de som själva väljer att bosätta sig i kommunen. Flyktingarna 

ligger alltså bakom en väsentlig del av befolkningstillväxten i kommunen. I Oskarshamn 

samarbetar kommunen både med Byggebo och privata hyresvärdar gällande bostäder till 

flyktingar.
14

 

 

Ca 50 ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare tas om hand av 

Oskarshamns kommun (februari 2017)
15

 Många är asylsökande och väntar fortfarande på 

beslut om uppehållstillstånd. De yngre barnen placeras i möjligaste mån i familjehem. De 

äldre bor oftast i större HVB-boenden med personal på plats. 

 

HEMLÖSHET INTE UTBRETT 

Någon egentlig hemlöshet i termer av uteliggare existerar inte bland Oskarshamns invånare. 

Däremot finns, som på andra håll i länet och landet, ett antal individer i avsaknad av egen 

bostad, med olika typer av tillfälliga boendelösningar genom kompisar, bekanta, familj och 

släktingar eller genom kommunens försorg. Även om det förekommer missbruk och psykisk 

ohälsa i gruppen består den främst av ekonomiskt svaga hushåll. Köp av bostad eller 

förstahandskontrakt inte är då inte möjligt.
16

  

 

Små förändringar i bostadsutbudet 
Kommunen har ett stort behov av både hyres- och bostadsrätter. Bostadsutbudet i 

Oskarshamns kommun har genomgått små förändringar de senaste decennierna och är idag 

13 157 bostäder
17

, något fler småhus än flerbostadshus, vilket innebär en högre andel 

småhus jämfört med riket som helhet. Till denna siffra kommer också 1995 fritidshus. 

Kommunägda Byggebos bestånd på 2 299 lägenheter utgör ungefär 17 % av det totala 

bostadsutbudet, ca 40 procent av lägenheterna och omkring 47 % av hyresrätterna i 

kommunen.
18

  

SMÅHUS DOMINERAR 

61 % av Oskarshamnarna bor i privatägda småhus, 22 % bor i hyreslägenheter och ca 10 % 

i bostadsrätter. Detta innebär att i varje småhus bor det omkring 2,4 personer och i varje 

hyres- och bostadsrätt bor det 1,4 personer.  

 

Drygt 14 procent eller lite mer än 3 700 individer bor i Byggebos hyreslägenheter, 

motsvarande i genomsnitt 1,5 invånare per lägenhet, vilket innebär en hög andel 

ensamhushåll jämfört med riket som helhet. Samma gäller för de ca 20 procent av 

kommunbefolkningen eller dryga 5 100 invånare som bor i privatägda hyresbostäder eller 

bostadsrätt (tabell 2). Något förenklat kan man slå fast att familjer och medelålders par till 

övervägande del bor i småhus i Oskarshamns kommun, medan yngre och äldre i högre grad 

bor i lägenhet. 

 

                                                           
13

 Oskarshamns kommun 
14

 Oskarshamns kommun 
15

 http://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/nyinflyttad-nyanland-flykting/fakta-flyktingar-och-

asylsokande-i-oskarshamns-kommun/ 2017-03-03 
16

 Oskarshamns kommun 
17

 Boverket (2016) Var byggdes det? – en kartläggning av kommunernas bostadsbyggande 2005-2015. 

Rapport 2016:25 
18

 SCB, Byggebo 
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Nyproduktionen av bostäder har uppgått till knappt 20 i genomsnitt per år eller totalt 223 för 

åren 2000-2013, varav merparten småhus i eller i närheten av huvudorten (figur 4). Vid 

årsskiftet 2016-2017 fanns drygt 50 lediga villatomter till försäljning via kommunen.
 19

 

Nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus stod i början av 1990-talet för en stor del av 

bostadstillskottet, men under åren 2000-2016 har endast 41 nya lägenheter tillkommit
20

. 

Rivningen av Gröna Huset i Kristineberg 2013-2014 har samtidigt inneburit att 57 bostäder 

försvunnit från den lokala hyresbostadsbostadsmarknaden.
21

 

 

Fritidshusbeståndet har ökat med 127 värderingsenheter
22

 2000-2013 enligt 

fastighetstaxeringen. Av de ca 1 450 fritidshus som idag finns i kommunen används 

emellertid 171 ”officiellt” för fastboende (en ökning med 25 sedan år 2000), dvs. hyser 

folkbokförd befolkning (drygt 300 individer) men är fortsatt kodade som fritidshus. Dessutom 

har 157 fritidshus kodats om till hus för permanentboende under perioden 2000-2013. Den 

”officiella” permanentningen av fritidshus har därmed uppgått till i genomsnitt 12 bostäder per 

år. Den totala permanentningen kan dock vara något större då det även finns de som bor 

mer eller mindre permanent i sitt fritidshus utan att folkbokföra sig i kommunen. I kommunen 

finns det omkring 700 småhus registrerade för permanentboende men som saknar 

folkbokförd befolkning, dvs. används för fritidsändamål eller står outnyttjade, företrädesvis på 

landsbygden.
23

 
 

Figur 4: Nyproduktion av bostäder, Oskarshamns kommun. Källa: SCB 

 

 

 

Av det totala bostadsbeståndet användes ca 87 procent för permanentboende och omkring 

13 procent för fritidsändamål, medan ett mindre men okänt antal hus stod oanvända eller inte 

längre var i brukbart skick. 

 

 

 

                                                           
19

 Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun 
20

 SCB 
21

 Gröna huset konsekvensanalys av Newsec och Sweco 2013-05-31 
22

 Värderingsenheter är ett bättre mått än taxeringsenheter, då en taxeringsenhet kan omfatta mer än 

en fritidsbostad. Enligt skatteverket ska all egendom inom en taxeringsenhet vara indelat i 

värderingsenheter. Ett bostadshus med tillhörande garage, förråd och andra mindre byggnader är 

exempel på en värderingsenhet. 
23

 SCB 

0

5

10

15

20

25

30

35

flerbostadshus småhus



BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, SEPTEMBER 2017 15 

Figur 5: Bostadsbeståndet i Oskarshamns kommun. Källa: SCB 

 

 
 

I relation till den folkbokförda befolkningen ger detta en nyckel om ca 2,05 boende per 

bostad i permanentbruk. Det är en större andel en- och tvåpersonshushåll i Oskarshamns än 

i Sverige som helhet vilket i Oskarshamns kommun beror på den åldrande befolkningen men 

även fler singelhushåll. Den genomsnittliga bostadsytan per invånare uppgår till 50 kvm i 

småhus och 47 kvm i flerbostadshus.
24

 

 

HYRESMARKNADEN OCH ÄGARMARKNADEN 

Antalet vakanser (outhyrda lägenheter) inom Byggebos bostadsbestånd har minskat från 179 

år 2006 till endast en vid senaste bokslutet, vilket indikerar en stark efterfrågan på den lokala 

hyresmarknaden. Rivningen av Gröna huset i Kristineberg samt försäljningen av alla 

hyresfastigheter utanför Oskarshamns stad verkar ha eliminerat det strukturella överskott 

som tidigare fanns. Under 2016 var det cirka 450 avflyttningar vilket innebär en 

kundomsättning på ca 18 %. 

 

Trots att priserna på andrahandsmarknaden av bostadrätter har höjts under de senare åren 

till ca 10 582 kr/kvm
25

 ligger de fortfarande under priserna i Kalmar län (17 163kr/kvm) samt 

långt under kostnaden för nyproduktion (ca 20 000 kr/ kvm utanför storstadsområdena).
26

 

 

Prisnivåerna för villor varierar i sin tur starkt mellan kommunens olika delar, med de högsta 

priserna i Oskarshamns tätort. Snittpriset på villor i kommunen var 2015 ca 1 578 000 kronor 

vilket är något högre än snittpriset i länet (1 409 000 kronor) men fortfarande lägre än 

snittpriset i hela riket (2 567 000 kronor).
27

 

 

Det begränsade utbudet av lediga bostäder tillsammans med strukturellt svaga 

förutsättningar för nyproduktion är ett hinder i kommunens utveckling och beredskap att 

hantera behov och möjliggöra tillväxt. Även om faktorer som minskad tillfällig arbetskraft i 

                                                           
24

 SCB 
25

 Mäklarstatistik.se 2016-11-18 
26

 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-

bebyggelse/Byggnadskostnader/Priser-for-nyproducerade-bostader/7329/7336/29543/  
27
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kommunen kan frigöra en del bostäder i närtid, behövs en ökad nyproduktion av bostäder för 

att möjliggöra den tillväxt kommunen eftersträvar. Marknadsmässig efterfrågan finns främst i 

centrala lägen men det är svårt att få ihop fastighetsekonomin i nya projekt, varför viss 

försiktighet iakttas. En betydande del av fortsatt efterfrågan påverkas därtill av kommunens 

agerande, framför allt vad gäller flyktingmottagande och särskilt boende. 

 

 

Figur 6: Vakanser (outhyrda lägenheter) inom Byggebo. Källa: Byggebo  

 

 

 

 

Tabell 3: Byggebos bostadsbestånd 2016-12-31. Källa: Byggebo 

 

Område 
1 rok 
eller 

mindre 
2 rok 3 rok 

4 rok 
eller 

större 

Totalt  

antal lgh 

Centrala Oskarshamn 199 541 170 65 975 

Södertorn 1 102 135 33 271 

Kristinebergsområdet 242 405 268 138 1 053 

Summa 442 1048 573 236 2299 
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4. Befolkningsscenarier 
De senaste åren har befolkningsökningen i riket varit snabb och 10-miljonersstrecket 

passerades under 2016. Nästa miljongräns, 11 miljoner, uppnås år 2025. Sedan dröjer det 

ytterligare 17 år innan folkmängden år 2042 passerar 12 miljoner. I slutet av 

prognosperioden, år 2060, väntas befolkningen i Sverige vara nära 13 miljoner.
28

 

Storstadsregionerna förväntas fortsätta dominera befolkningstillväxten, men även 

universitets- och högskoleorterna beräknas öka sina befolkningsandelar. Till skillnad från 

tidigare decennium förväntas därtill regionala och sekundära centra, dvs. något mindre 

städer som Oskarshamn, gå från befolkningsminskning eller stagnation till svag ökning.  

Andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt – en utveckling som blir kännbar i alla regioner och 

kommuner, men framför allt de med svag befolkningsutveckling. Invandringen förväntas 

fortsatt vara stark och kommer i många län, regioner och kommuner att vara avgörande för 

en positiv befolkningstillväxt. För många av de mindre regionerna och kommunerna kommer 

dödstalen att i hög grad överstiga födelsetalen pga. gångna års utflyttning av ungdomar och 

unga vuxna. Den svaga befolkningsutvecklingen blir i dessa kommuner självgenererande 

och mycket svår att vända. 

I detta kapitel presenteras tre befolkningsscenarier som grund för Oskarshamns strategiska 

beredskap vad gäller bostadsförsörjning. Det är dock scenarier det handlar om, en prognos 

tenderar lätt att bli föråldrad när t ex flyttningsbenägenheten bland unga vuxna förändras 

eller invandringen ökar/minskar jämfört med tidigare observerat beteende respektive nivåer. 

Just dessa två exempel har varit aktuella för Oskarshamn i de senaste årens 

befolkningsutveckling, som varit starkare än vad som tidigare förväntades. 

Att istället scenariomässigt resonera kring alternativa utvecklingsvägar och vilka 

konsekvenser de får för kommunens bostadsförsörjning är ett bättre sätt att hantera den 

osäkerhet som råder och det faktum att framtiden också är beroende av vilka beslut som tas 

lokalt. Även om befolkningsutvecklingen till stor del styrs av strukturella faktorer och trender 

utanför den enskilda kommunens kontroll, finns också en nära koppling till i vilken grad lokala 

aktörer skapar förutsättningar och rum för befolkningstillväxt. 

Utan inflyttning inga nya bostäder, men utan nya bostäder heller ingen inflyttning. Lite 

förenklat, men ungefär så ser det ut på många mindre och strukturellt eftersatta 

bostadsmarknader i Sverige, där befolkningstillväxten och bostadsbyggandet under många 

år koncentrerats till i första hand de större städerna. Så har också paradoxen uppstått att en 

kommun som Oskarshamn både präglas av begynnande bostadsbrist, främst relaterat till 

hyresmarknaden, och låga marknadsvärden som gör det svårt att räkna hem nyproduktion.  

För Oskarshamns kommun är det möjligt att identifiera utvecklingsvägar som för 

befolkningskurvan både uppåt, neråt och rakt fram. Allt beroende på omständigheter. Precis 

som i tidigare bostadsförsörjningsprogram presenteras därför scenarier som speglar hela 

detta tänkbara utfallsrum och benämns fortsatt Scenario 30/30 (tillväxtscenario), Scenario 

Noll (stagnationsscenario) och Scenario Bakåt (nedgångsscenario). Tidsperspektivet är dock 

denna gång förlängt till 2050, som underlag till den långsiktiga planeringen, men med 

avstämning år 2030 för den mer dagsaktuella planeringen att ta hänsyn till, inte minst i 

pågående revidering av kommunens översiktsplan. Den förväntade utfasningen av befintliga 

reaktorer vid OKG finns därmed också med i bilden. 

Beräkningsunderlaget har därtill uppdaterats med de senaste årens utveckling, vilket innebär 

att den på senare år ökade nettoinvandringen och minskade utflyttningsbenägenheten bland 

unga vuxna beaktas och får genomslag på bland annat kommande års familjebildning och 

barnafödande. Det innebär också att befolkningsvärden för 2030 i de olika scenarierna faller 

                                                           
28

 SCB befolkningsprognos 2016-2060 
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ut med viss diskrepans för olika åldersgrupper jämfört vad som angetts i 2011 års 

bostadsförsörjningsprogram. Att scenarierna uppdateras med hänsyn till senast tillgängliga 

information är nödvändigt även om det kan te sig märkligt att samma scenario nu ger ett 

delvis annorlunda utfall till 2030. Men, förändras utgångsläget förändras i viss mån även 

grunden för scenarierna och den logik de är uppbyggda på. Det är också ett av skälen till att 

denna revidering behöver ske. 

 

Scenario 30/30 
Scenario 30/30 speglar en möjlig utveckling där kommunen uppnår ca 30 000 invånare till 

2030 och därefter fortsätter växa till ca 33 000 invånare år 2050. Detta är även den vision 

kommunen arbetar efter. 

 

Figur 8: Befolkningsutveckling enligt Scenario 30/30 

 

DRIVKRAFTER 

De demografiska drivkrafterna bakom Scenario 30/30 bygger på följande antaganden: 

 

 Hög nettoinvandring, framför allt i närtid, till följd av internationella oroshärdar, en 

generös inhemsk flyktingpolitik och ett aktivt ställningstagande från kommunen att 

bidra till denna genom flyktingmottagande. Detta förutsätter dock att det går att få fram 

bostäder, vilket är en betydande utmaning då det är ont om bostäder i kommunen. 

Även om den direkta flyktinginvandringen dämpas så småningom antas efterföljande 

anhöriginvandring hålla nettoinvandringen på fortsatt hög nivå i jämförelse med 

perioden 2000-2015.  

 En väsentligt ökad inrikes inflyttning och därmed balanserad inrikes flyttnetto för 

kommunen som är motiverad av ersättningsrekryteringar och kompetensbrist på en 

fortsatt stark lokal arbetsmarknad (även beaktat utfasning av befintliga reaktorer vid 

OKG, framför allt under den senare delen av perioden). Detta behöver ske i kombination 

med framgångsrik exploatering av inre hamnen, förtätning av innerstaden samt andra 

bostadsutvecklingsprojekt i kommunen.  

 Ökat barnafödande i spåren av 1990-talisternas familjebildning, den ökade invandringen 

och inflyttningen till kommunen. En växande befolkning ger i detta avseende en positiv 

spiral och födelsetal som med allt fler invånare i familjebildande ålder successivt stiger 

till omkring 350 per år, att jämföra med 264 i snitt per år 2000-2015.  

 En generellt minskad åldersrelaterad utflyttningsbenägenhet med tio procent jämfört 

2000-2015, motiverad av den växande kommunens möjligheter och spirande 

framtidstro.  
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 Samma åldersspecifika dödsrisker som kännetecknat kommunen 2000-2015, dvs. här 

antas inte några stora förändringar ske trots att man kan argumentera för en stigande 

medelålder även framöver, inte minst i perspektivet 2050. Frågan hänger nära samman 

med folksjukdomarnas utbredning, forskningens och sjukvårdens framsteg, 

utvecklandet av antibiotikaresistens, eventuella pandemier och en mängd andra 

svårbedömda faktorer. Mest troligt är att konstanthållandet av dödsrisker innebär att 

antalet äldre i befolkningen underskattas något på längre sikt.  

 

Figur 9: Befolkningsscenariots komponenter, årsmedelvärden 

 

KONSEKVENSER 

Scenariot innebär en befolkningstillväxt i alla åldersgrupper, men med tonvikt på barnfamiljer, 

dvs. åldersgrupperna 0-18 år och 30-49 år. I förlängningen (efter 2030) innebär detta att 

även gruppen 19-29 samt 50-69 år kommer att växa. Antalet invånare 70 år eller äldre 

utvecklas däremot mer stabilt, vilket innebär att de som träder in i vuxenlivet (åldrarna 19-29 

år) på längre sikt närmar sig nivåerna för de som lämnar de yrkesaktiva åldrarna. 

Sammantaget stärks den yrkesaktiva befolkningen avsevärt, framför allt efter 2030, vilket 

banar väg för en stark lokalekonomisk utveckling. 

Figur 10: Åldersfördelning enligt Scenario 30/30 

 

 

Befolkningsökningen, med tillhörande åldersfördelning, kan i grova drag översättas till ett 

behov av drygt 1 500 nya bostäder till 2030 och nästan lika många till 2030-2050. Detta 

motsvarar en utbyggnadstakt om 75-100 bostäder per år, där det högre värdet gäller för 

perioden fram till 2030, vilket är i nivå med utbyggnaden i slutet av 1970-talet eller 

inledningen av 1990-talet. Efterfrågeökningen kan inledningsvis väntas ligga främst på 

småhus – i staden såväl som attraktiva orter längs E22/kusten – för den växande gruppen 
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barnfamiljer. Därtill större lägenheter i flerbostadshus och enklare, delvis temporära, former 

av boenden för att hantera flyktingtillströmningen. Till 2030 fortsätter även behovet av 

anpassade bostäder för äldre att öka, medan behovet av ungdoms-/förstaboende ökar först 

efter 2030.  

 

Scenario Noll 
Scenario Noll speglar en utveckling där kommunen långsiktigt bibehåller ungefär sin 

nuvarande befolkning, även om svängningar kan, och förväntas, ske längs vägen. Detta är 

även vad som förväntas enligt SCB:s befolkningsprognos för kommunen. 

 

Figur 11: Befolkningsutveckling enligt Scenario Noll 

 

 

DRIVKRAFTER 

De demografiska drivkrafterna bakom Scenario Noll bygger på följande antaganden: 

 

 Fortsatt hög invandring kommande femårsperiod, men dämpad därefter pga. ansträngd 

bostadssituation.  Anhöriginvandring bidrar till att hålla uppe värdena efter 2020.  

 Viss ökning (+5% jämfört snittet 2000-2015) av inrikes inflyttning till kommunen 

motiverad av ersättningsrekryteringar och kompetensbrist på en fortsatt stark 

arbetsmarknad (även beaktat utfasning av befintliga reaktorer vid OKG, framför allt 

under den senare delen av perioden). I kombination med framgångsrik exploatering av 

inre hamnen och förtätning av staden, som stärker Oskarshamns erbjudande på den 

regionala bostadsmarknaden. 

 Ökat barnafödande i spåren av 1990-talisternas familjebildning, den ökade invandringen 

och inflyttningen till kommunen. Ger under en tioårs period (2015-2025) födelsetal som 

genom allt fler invånare i familjebildande ålder stiger med som mest ett drygt tiotal per 

år i jämförelse med referensperioden 2000-2015.  

 Oförändrad åldersrelaterad utflyttningsbenägenhet, vilket dock periodvis innebär viss 

ökning av antalet utflyttade pga. fler invånare i flyttbenägna åldrar. 

 Samma åldersspecifika dödsrisker som kännetecknat kommunen 2000-2015, dvs. här 

antas inte några stora förändringar ske trots att man kan argumentera för en stigande 

medelålder även framöver, inte minst i perspektivet 2050. Frågan hänger nära samman 

med folksjukdomarnas utbredning, forskningens och sjukvårdens framsteg, 

utvecklandet av antibiotikaresistens, eventuella pandemier och en mängd andra 

svårbedömda faktorer. Mest troligt är emellertid att konstanthållandet av dödsrisker 

innebär att antalet äldre i befolkningen underskattas något på längre sikt.  
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Figur 12: Befolkningsscenariots komponenter, årsmedelvärden 

 

KONSEKVENSER 

Scenariot innebär en stabilisering av befolkningsutvecklingen i alla åldersgrupper. Viss 

ökning sker av antalet barn 0-18 år innan 2030, till följd av 90-talisternas familjebildning. 

Även åldersgruppen 70+ ökar något till 2030 för att därefter stabiliseras på historiskt hög 

nivå. I åldrarna 50-69 år fortsätter minskningen några år till i takt med att 40-talisterna lämnar 

åldersgruppen. Utflödet från yrkesaktiva åldrar fortsätter överstiga inflödet och kommunen får 

sammantaget något färre invånare i arbetsför ålder, vilket begränsar den lokala ekonomins 

utveckling. 

Figur 13: Åldersfördelning enligt Scenario Noll 

 

Befolkningsutvecklingen innebär ett ökat behov av bostäder, uppskattningsvis 400-500, till 

2030 pga. en fortsatt minskning av antalet boende per hushåll (fler små hushåll), 

invandringen och 90-talisternas hushålls-/familjebildning. På längre sikt är det mer tveksamt 

om fler bostäder behövs i kommunen i Scenario Noll. Omflyttningen från land till stad samt 

omvandling av bostadshus till fritidshus spelar dock in i sammanhanget och talar för viss 

nyproduktion i huvudorten, ungefär på den nivå som varit sedan mitten av 1990-talet d.v.s. 

10-20 bostäder per år, företrädesvis småhus. Samtidigt kan behovet av bostäder för tillfällig 

arbetskraft förväntas minska framöver, vilket torde frigöra viss kapacitet och därmed minska 

behovet av nyproduktion.  
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Scenario Bakåt 
Scenario Bakåt speglar en utveckling där kommunen pga. industriell nedläggning, främst 

kopplad till OKG med nedläggning av O1 redan 2020 samt O2 och O3 mer planenligt framåt 

2035-2045, går in i en ny nedgångsfas som innebär en successiv befolkningsminskning om 

ca 3 000 individer till 2050.  

 

Figur 14: Befolkningsutveckling enligt Scenario Bakåt 

 

 

DRIVKRAFTER 

De demografiska drivkrafterna bakom Scenario Bakåt bygger på följande antaganden: 

 

 Efter år av exceptionellt hög och växande invandring till Sverige antas pendeln svänga 

och medföra väsentligt minskade flyktingströmmar, så även till Oskarshamn. I takt med 

en allmänt försämrad utveckling pga. industriell nedläggning ökar dock 

flyktingmottagandet på nytt framåt 2025, då ledig kapacitet uppstår inom kommunens 

bostadsbestånd. Sammantaget innebär det över en längre period oförändrad invandring 

jämfört 2000-2015. 

 En något minskad inrikes inflyttning (-2 %) till kommunen till följd av en svagare 

arbetsmarknad, framför allt inom industrin som inte längre rekryterar i samma 

omfattning från högskoleorterna.  

 Initialt oförändrat barnafödande, men efter 2020 inleds en svagt nedåtgående trend 

pga. försvagat flyttnetto och minskad befolkning i familjebildande ålder.  

 En periodvis (2020-2024 samt 2035-2045) ökad åldersrelaterad utflyttningsbenägenhet 

med 5-10% till följd av industriell nedläggning. Däremellan samma 

utflyttningsbenägenhet som 2000-2015. 

 Samma åldersspecifika dödsrisker som kännetecknat kommunen 2000-2015, dvs. här 

antas inte några stora förändringar ske trots att man kan argumentera för en stigande 

medelålder även framöver, inte minst i perspektivet 2050. Frågan hänger nära samman 

med folksjukdomarnas utbredning, forskningens och sjukvårdens framsteg, 

utvecklandet av antibiotikaresistens, eventuella pandemier och en mängd andra 

svårbedömda faktorer. Mest troligt är emellertid att konstanthållandet av dödsrisker 

innebär att antalet äldre i befolkningen underskattas något på längre sikt.  
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Figur 15: Befolkningsscenariots komponenter, årsmedelvärden 

 

KONSEKVENSER 

Scenariot innebär en minskning i alla åldersgrupper förutom gruppen 70+ i perspektivet 

2030. Nedgången 2015-2030 blir enligt scenariot mer dramatiskt än den 1995-2010, till följd 

av att unga familjer i högre grad väljer att inte bosätta sig i Oskarshamn alternativt flyttar från 

kommunen i takt med försämrade karriär- och försörjningsmöjligheter. Därmed försvinner 

även köpkraft från lokala näringar, vilket ytterligare spär på nedgången, försvårar för unga att 

etablera sig på arbetsmarknaden och ökar deras utflyttningsbenägenhet. Nedgången 

fortsätter efter 2030, men i något lägre takt. 

 

Figur 16: Åldersfördelning enligt Scenario Bakåt 

 

 

Befolkningsminskningen medför fallande priser på den lokala bostadsmarknaden, vilket i viss 

mån bidrar till att dämpa nedgångstakten men inte i någon avgörande mening. Ett stort 

överskott på bostäder uppstår, med vakanser framför allt i mindre populära områden. 

Marknaden för fritidsbostäder suger upp en del av överskottet på småhus, men totalt sett 

kommer hundratals bostäder stå som obehövliga och sannolikt behöva rivas.  
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5. Handlingsplan 
Befolkningsscenarierna pekar på ett möjligt utfallsrum som för 
Oskarshamns kommun innebär ett omfattande behov av nyproduktion 
av bostäder eller ett överskott på befintliga bostäder. Det mest 
sannolika är dock en utveckling någonstans mellan dessa ytterligheter. 
Inom detta utfallsrum finns därtill särskilda behov att beakta.  

Kommunens mål för utvecklingen av bostadsbeståndet är att tillgodose 
behov och möjliggöra tillväxt. Riktlinjer för detta utvecklas i det 
efterföljande. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
Oavsett vilket befolkningsscenario som realiseras behöver Oskarshamns kommun strategier 

för att hantera behov och möjliggöra tillväxt. Det räcker inte med att reaktivt planera för en 

utbyggnad i takt med efterfrågan/befolkningsutvecklingen, utan vidta proaktiva åtgärder för 

att möjliggöra en önskad utveckling möjlig. Vikten av att marknadsföra befintlig planlagd 

mark för bostäder kan inte underskattas. Risken är annars stor att nuvarande moment 22 

mellan befolknings- och bostadsutveckling fortsätter råda. För att möta det ökade behovet av 

bostäder i scenario 3030 så behövs det byggas omkring 115 bostäder per år och för scenario 

noll mellan 30-40 bostäder per år.  

Kommunens möjliga verktyg för att aktivt driva bostadsförsörjningspolitik är framför allt 

följande: 

 upprätthållande av hög planberedskap 

 kommunalt markinnehav och en aktiv markpolitik 

 allmännyttiga bostadsföretaget (Byggebo) 

 kommunal bostadsförmedling 

 samverkan med fastighetsägare/fastighetsutvecklare 

 

Kommunen har ett ansvar för samtliga invånares bostadsförsörjning men särskilt för vissa 

grupper som ungdomar och unga vuxna, studenter, personer med funktionsnedsättning, 

äldre, asylsökande, ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och andra 

nyanlända, kvinnor i behov av skyddat boende samt ekonomiskt svaga grupper på 

bostadsmarknaden. Bostadsanpassningsbidrag och anvisning av bostäder genom 

kommunens försorg är exempel på åtgärder som knyter an specifikt till dessa grupper.  

Förutom de ovanstående verktygen tillkommer de mer generella insatser kommunen kan 

vidta för en god livsmiljö, sådant som har med bland annat sysselsättning, service, 

tillgänglighet att göra, samt marknadsföring av densamma. En god livsmiljö har betydelse för 

befolkningsutvecklingen och därmed efterfrågan på bostäder i kommunen 

I det efterföljande anges riktlinjer och prioriterade åtgärder för kommunens 

bostadsförsörjning. 

HÖG PLANBEREDSKAP 

Planprocesser är tidskrävande varför det är väsentligt med god framförhållning i planfrågor. 

Kommunen behöver kontinuerligt upprätthålla en god planberedskap och kunna erbjuda ett 

brett och marknadsanpassat utbud av tomter till olika typer av intressenter.  

Den strategiska planberedskapen får betecknas som god i och med pågående revidering av 

kommunens översiktsplan från 2003 samt den fördjupade översiktsplanen för staden som 

antogs år 2014. Översiktsplaneringen tar höjd för kommunens vision 30/30, vilket är en 
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nödvändighet för att möjliggöra tillväxt. Angeläget är också att översiktsplaneringen tar ett 

helhetsgrepp över kommunens framtida markanvändning och ger en tydlig vision om hur 

bygderna och orterna ska utvecklas i relation till befolkningsutveckling och efterfrågan på 

bostäder. 

Vad gäller planberedskapen finns redan byggklara tomter för såväl småhus som 

flerbostadshus samt ett omfattande expansionsutrymme i och med detaljplaneringen av inre 

hamnen. Det finns gott om planlagd mark för bostäder i både Oskarshamns stad och i de 

omkringliggande orterna (se kartor s.33-39). Med pågående planläggning kommer 

planberedskapen öka med ytterligare 700 bostäder. Det är angeläget att i strategiskt 

utpekade områden kontinuerligt kunna anvisa nya områden för bostäder med 

fastighetsekonomisk bärkraft och attraktivitet med avseende på de målgrupper som aviseras. 

I första hand finns behov och potential kopplat till staden och närliggande kustområden, men 

i varierande grad beroende av befolkningsscenario.  

Därtill krävs ett lyhört och proaktivt förhållningssätt och flexibilitet i hanteringen av ärenden. 

Med den storstadsorientering som präglar svensk bostadsproduktion behöver en kommun 

som Oskarshamn utveckla nya grepp i relation till såväl marknadsaktörer (byggherrar, 

investerare, fastighetsutvecklare) som de interna mark- och exploateringsprocesserna. 

Flexibilitet och anpassning till förutsättningarna i enskilda bostadsprojekt är ofta nödvändigt 

för att nybyggnation ska komma till stånd.  

Prioriterade åtgärder: 

 Färdigställande av reviderad översiktsplan för kommunen. 

 Slutförd detaljplanering och aktiv marknadsföring av inre hamnen.  

 Planering för förtätning och frigörande av attraktiv mark för boendeändamål i centralt 

läge. 

 Planering för ny småhusbebyggelse i sådan takt att tomtbrist inte uppstår i 

efterfrågade lägen.  

 Kontinuerligt föra en aktiv dialog med marknadsaktörer och ge dem insyn och 

inflytande i planprocessen.  

AKTIV MARKPOLITIK 

Markpolitik omfattar åtgärder som knyter an till kommunens förvärv och anvisning/avyttring 

av exploaterbar mark samt exploateringsavtal som del av plangenomförande. Åtgärderna 

inom markpolitiken påverkar kommunens nettokostnader för samhällsbyggandet. Det är 

därför angeläget att utveckla väl avvägda riktlinjer kring hur kommunen bör agera i detta 

avseende. 

Det primära målet i kommunens markpolitik är att säkerställa ett tomtutbud som möter 

efterfrågan samt möjliggör en samhällsstruktur där kommunen och privata aktörer kan 

tillhandahålla fungerande, kvalitativ och kostnadseffektiv service till invånarna (och 

företagen). Kommunen har idag ett stort markinnehav i tätorten och i de mindre orterna, 

vilket underlättas vid planläggning. 

Kommunen ska vara innovativ och proaktiv i förhållande till privata byggherrar och erbjuda 

prisvärd mark i attraktiva lägen samt söka kreativa lösningar för markanvisning och 

exploateringsavtal som underlättar realisering av angelägna projekt eller projekthelheter, t ex 

med avseende på olika målgrupper. Angeläget i sådant sammanhang är att inte förbise det 

egna bostadsbolaget, Byggebo, som potentiell exploatör. Dessutom bör vikt läggas vid att 

marknadsföra planlagd mark. 
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Prioriterade åtgärder: 

 Utveckla en prissättningsmodell för inre hamnen som stimulerar exploatering i enlighet 

med plan. Kontakta jämförbara kommuner för identifiering av alternativa 

tillvägagångssätt. 

 Fortsätta att årligen uppdatera kommunens tomtkö för att ha en aktuell bild av 

efterfrågan och utbudet av tomter. 

 Arbeta strategiskt med markförvärv. Se över kommunens markinnehav i förhållande till 

den strategiska planeringen. Vidta åtgärder (inköp, avyttring) vid behov. 

 Marknadsföra befintlig planlagd mark 

BYGGEBO EN NYCKELAKTÖR 

Byggebo är den dominerande aktören på den lokala bostadsmarknaden och har som sådan 

en nyckelroll i bostadsförsörjningen. Detta slås även fast i kommunens ägardirektiv: 

”Ändamålet med bolaget är att vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag för att främja 

bostadsförsörjningen i Oskarshamns kommun. Verksamheten i bolaget syftar till att skapa 

nytta för hyresgäster, kommunen och kommuninvånarna. Bolagets verksamhet ska präglas 

av socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen. Bolaget ska planera för 30 nya 

lägenheter per år varav en del ska vara anpassade för äldre och människor med 

funktionsnedsättning”
29

 

Oskarshamns kommun har som ägare ålagt Byggebo att planera för 30 nya bostäder per år.  

En historiskt hög uthyrningsgrad inom Byggebos bostadsbestånd är fördelaktig ur ekonomisk 

synvinkel, men är samtidigt en indikation på bostadsbrist. Höga produktionskostnader är ett 

hinder för allmännyttan att expandera bostadsstocken, då nya lägenheter är svårare att hyra 

ut till följd av att hyresnivåerna hamnar minst 30-40% högre än de i det befintliga 

bostadsbeståndet.
30

 Samtidigt gör låga andrahandsvärden på bostads- och äganderätterna 

hyresboendet mer attraktivt. Kravet på 15 % egenfinansiering vid köp samt nationella påbud 

om amorteringskrav och minskade ränteavdrag verkar också i denna riktning. Med en 

soliditet på endast ca 13,6  %
31

 har bolaget emellertid begränsad ekonomisk kapacitet att 

genomföra nysatsningar om inte delar av det befintliga beståndet samtidigt avyttras till 

åtminstone bokfört värde.  

Sedan 2009 har Byggebo satsat ca 210 miljoner kronor på underhåll, framförallt av 

fastighetsbevarande karaktär och underhållsbehoven är fortsatt stora. Byggebo har under 

2015 sålt samtliga fastigheter i ytterområdena och har koncentrerat sitt fastighetsbestånd till 

centralorten. För första gången på många år bygger Byggebo nya bostäder och på 

Mejeriplan beräknas 57 hyreslägenheter stå klara under 2018.
32

 

Sett till förmåga att bära de hyror som blir aktuella är det mer inkomststarka grupper 

nyproduktionen vänder sig till, vilket ställer krav på lägets attraktivitet och lägenheternas 

standard. Genom de flyttkedjor som uppstår gynnar det emellertid även andra grupper på 

den lokala bostadsmarknaden.  

För den långsiktiga utvecklingen är det avgörande att Byggebo bidrar till skapandet av 

utrymme för tillväxt. Tröskeln verkar vara än högre för privata fastighetsbolag/exploatörer att 

bygga nytt. Erfarenheten från andra kommuner i landet är därtill att lyckade nysatsningar från 
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 Ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB, fastställd av Kf 2014-02-10 (reviderat 2016-04-11) 
30

 Enligt bedömning av Byggebos VD, Benoni Ingelsjö 
31

 Årsredovisning 2016 för Byggebo 
32

 Byggebo, Årsredovisning 2015 
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det kommunala bostadsbolagets sida kan bidra till att öka intresset även från andra 

investerare.  

KOMMUNAL BOSTADSFÖRMEDLING INTE AKTUELLT 

Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska kommunen anordna 

aktualitetsbostadsförmedling. Kommunen får bestämma avgiften, som får tas ut högst ett år i 

taget, och grunderna för hur den ska tas ut. Lägenheter förmedlas i turordning efter kötid, 

men detta hindrar inte att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga för kön fördelas 

enligt ett förturssystem, t ex med avseende på socialt utsatta grupper.  

 

Kommunal bostadsförmedling var för några decennier sedan vanligt förekommande i 

Sverige. De började försvinna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, delvis av 

ideologiska skäl men också för att de fungerade dåligt, bl. a för att privata fastighetsägarna 

helst ville fördela sina bostäder på egen hand.
33

 Frågan väcks nu åter på flera håll i landet. 

Argumenten är främsta att skapa överblick av utbudet genom en gemensam marknadsplats 

och göra det lättare att söka bostad, särskilt för nyinflyttade.
34

 Därtill övervägs olika 

förturssystem i en del kommuner, som medel att åtgärda sociala problem med koppling till 

bostadsförsörjningen. 

 

Oskarshamn har idag ingen kommunal bostadskö, utan förmedlingen av hyresbostäder sköts 

av fastighetsägarna själva, direkt eller via olika internetbaserade kanaler. Då Byggebo står 

för en stor del av hyresrätterna i kommunen är vinsterna små med en bostadsförmedling i 

kommunens regi. Som kommunägt bolag kan Byggebo också, som noterats, åläggas att 

bidra till utvecklingsmässiga och sociala mål vid sidan av de strikt verksamhetsrelaterade. 

Det finns därför inget avgörande skäl att i nuläget införa kommunal bostadsförmedling som 

verktyg i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

STÄRKT SAMVERKAN MED PRIVATA FASTIGHETSÄGARE/-UTVECKLARE 

Som noterats har intresset bland privata fastighetsägare och fastighetsutvecklare att 

investera i Oskarshamns bostadsmarknad varit begränsat under förhållandevis lång tid. En 

svag befolkningsutveckling och låg prisbild i förhållande till produktionskostnad är de främsta 

orsakerna till detta, men också byggherrarnas starka fokus på rikets större städer. Exempel 

från andra kommuner visar dock att det går att bygga nytt med lönsamhet på mindre 

marknader, men att det sällan är storbolagen som är ledande i sådan utveckling.
35

 

Det är angeläget för kommunen att utveckla relationer till fler byggintressenter och förvaltare, 

inte minst regionala, som kan och vill bidra till bostadsförsörjningen i Oskarshamns kommun. 

En öppen planprocess i nära dialog med exploatörerna, projekt som inre hamnen och en 

aktiv markpolitik är viktiga verktyg i skapandet av investerarintresse och bör användas till 

detta. Det krävs en nära och affärsmässig dialog med enskilda aktörer. Kompetens för detta 

bör knytas till kommunförvaltningen, med mandat att driva dessa frågor för kommunens 

räkning.  

Prioriterade åtgärder: 

Knyta relevant kompetens till kommunförvaltningen, med mandat att företräda 

kommunen i nära och affärsmässig dialog med privata fastighetsägare/-utvecklare, i 

syfte att skapa investerarintresse och bredda kapitalbasen på den lokala 

bostadsmarknaden.  

                                                           
33

 Se t ex Lagrådsremiss gällande Kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 21 september 2000 samt 

SOU 2007:014 Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder – ur ett dubbelt användarperspektiv 
34

 Här kan t ex Uppsala kommun nämnas som exempel, som i juni 2015 inrättade samordnad 

kommunal bostadsförmedling 
35

 Se t ex Credentias nyproduktion av bostadsrätter i Östhammars kommun 
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INSATSER FÖR GOD LIVSMILJÖ 

Vart vi flyttar och var och hur vi bor varierar i livets olika skeden och livssituationer.
36

 Såväl 

män som kvinnor flyttar i genomsnitt omkring tio gånger i sitt liv. Vanligaste skälet till flyttning 

är flytt från föräldrahemmet, familjebildning eller separation, dvs. byte till större/mindre 

bostad på grund av förändring i hushållsstorleken. Dessa flyttningar sker som regel över 

kortare avstånd – vanligtvis inom samma pendlingsregion. När det gäller flyttningar över 

längre avstånd är de två viktigaste bakomliggande faktorerna flytt till studier eller till arbete.   

Andra faktorer som värderas vid beslut om boende är närhet till släkt och vänner, utbud av 

handel, service, kultur, nöje och restauranger, tillgång till viss typ av boende, 

kommunikationer, fritidsaktiviteter, närhet till kust, bad och grönstrukturer etc. Sådana 

faktorer behöver ha en viss kvalitets- eller utbudsnivå för att man ska vilja bo på, eller flytta 

till en viss plats, men som i sig sällan är tillräckligt för att locka till långväga flytt. Det är inte 

nödvändigtvis bara den egna kommunens utbud som räknas, utan vad som finns inom rimligt 

räckhåll. Genom regionförstoring kan erbjudandet breddas och tilltala fler. Huvuddelen av 

den kommunala verksamheten kan räknas till den här typen av faktorer – man förväntar sig 

en välhållen kommun med bra skolor, omsorg med mera men bosätter sig sällan enbart av 

det skälet. Vid inomregionala flyttningar, som står för merparten av flyttströmmarna, kan det 

däremot ha större betydelse, tillsammans med boendeutbud och bostadspriser, pendlingstid 

och pendlingskostnader etc.  

Vilken tyngd boendemiljö respektive arbetsmarknad har för olika kommuners flyttmönster 

varierar starkt. Studier tyder på att en kommun i viss mån kan kompensera en mindre 

attraktiv boendemiljö med en mer attraktiv arbetsmarknad och vice versa.
37

 

Likaså är boendemiljöns attraktivitet ett mångfacetterat begrepp, men det är tydligt att 

möjligheterna att ha en meningsfull fritid är ett viktigt inslag. Att fritiden spelar en central roll i 

de flesta människors vardag bekräftas av olika studier.
38

 Våra möjligheter att använda fritiden 

på önskvärt vis kommer troligen att få en ökad betydelse för var vi kommer att vilja bo. 

Föreningslivet fyller därför en viktig roll i kommuner som Oskarshamn, med begränsade 

möjligheter att utveckla storstadens kommersiella utbud.  

Olika boende- och livsstilskoncept (seniorboende, ungdomsboende, ekoboende, hästgårdar 

m m) har med den tilltagande individualiseringen i samhället fått ett allt större genomslag på 

utvecklingen. Det mesta talar för en fortsättning på denna utveckling, där kommuner i allt 

högre grad behöver målgruppsanpassa sina boendestrategier. Samtidigt bör man minnas att 

det stora flertalet främst söker ett helt vanligt, funktionellt och prisvärt boende.
39

 

Prioriterade åtgärder/verktyg: 

 En välhållen kommun med bra skolor, omsorg, kommunikationer, handel och service 

med mera. Särskilt fokus bör läggas på servicenivån i de mindre orterna och på 

landsbygden, i kommunens verksamhet men även genom de möjligheter som ges av 

EU:s strukturfonder (landsbygdsprogrammet m m) och Mervärdesprogrammet 

(bredbandssatsningen m m). I staden är centrumomvandlingen i fokus och av stor 

betydelse för en livskraftig och attraktiv stad, liksom utvecklingen av inre hamnen med 

flera områden. 

                                                           
36

 Se t ex Till och från Västra Götaland. En rapport om flyttströmmar. Rapport 2010:1, Västra 

Götalandsregionen samt SOU 2007:35 Flyttning och pendling i Sverige, bilaga 3 till 

Långtidsutredningen 2008 
37

 Se t ex Boendeflyttare och jobbflyttare – orsaker och drivkrafter till nya flyttmönster i det 

postindustriella samhället, ITPS rapport 2004:10 
38

 Se t ex Fritid 2006-07, Levnadsförhållanden rapport 118, SCB 2009  
39

 Se t ex Botrender, Tyréns 2012, Omvärldsanalys demografi och bebyggelse, Tyréns 2013, Ungas 

syn på boende, SABO 2011, Internationella trender som påverkar samhällsplanering och 

samhällsutveckling i Sverige fram till 2050, Sweco 2012 
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 Mer Kalmarsund som strategi för breddat erbjudande genom regionförstoring och 

samarbete. 

 Föreningslyftet som medel att stödja och stärka tredje sektorns utveckling. 

 Attraktiva Oskarshamn som medel att utveckla och marknadsföra Oskarshamn. 

 

Särskilda grupper och behov 

UNGDOMAR OCH STUDENTER (FÖRSTAGÅNGSBOENDEN) 

Ungdomars och studenters behov av boende påverkas både av ungdomskullarnas storlek 

och av konjunkturen. Under finanskrisen 2008-2010 märkte Byggebo att framför allt 

ungdomar blev tvungna att lämna sina lägenheter och flytta tillbaka till föräldrahemmet. 

Bolaget märkte också att många som bodde i större lägenheter bytte ner sig till mindre av 

ekonomiska skäl.  

Med konjunkturåterhämtningen fick dessa ungdomar återigen jobb och framtidstro, vilket 

resulterade i att de sökt sig tillbaka till hyresmarknaden. Framför allt efterfrågas mindre 

lägenheter, vilket medfört brist på lediga sådana. Till detta bidrar även de stora årskullarna, 

det stora antalet tillfällig arbetskraft samt ett ökat antal flykting- och asylboenden i 

kommunen.  

Närmare 1 500 av Byggebos lägenhetsbestånd utgörs av 1:or och 2:or.
40

 Tidigare har 

Byggebo erbjudit ett antal studentlägenheter men dessa är idag nästan helt utfasade. 

Ungdomar har svårt att hitta eget boende eftersom de konkurrerar med andra grupper i 

samhället. 

Den tillfälliga arbetskraften har dock avtagit i antal, efterfrågan relaterad till asyl- och 

flyktingboende förväntas däremot vara fortsatt hög kommande år.
41

 Nyproducerade 

lägenheter är inte i första hand en lösning riktat till denna grupp, då hyrorna blir höga och 

ungdomar och studenter ofta har begränsade ekonomiska resurser. Nyproduktion av 

lägenheter ökar dock rörligheten i det totala bostadsbeståndet, vilket även gynnar ungdomar 

och studenter som grupp. Att få igång nyproduktionen av bostäder i kommunen, framför allt i 

centralorten, är därför av betydelse för ungdomars boendesituation, om än mer indirekt.  

FAMILJER 

För många (barn)familjer är boende i villa eller radhus ett naturligt val. Så även i 

Oskarshamn, där mer än hälften av bostadsutbudet i permanentbruk utgörs av småhus. 

Flertalet är dock byggda innan 1980 och mindre än dagens snittvilla vid nyproduktion.  

Genomsnittspriset för en villa i Oskarshamn är 1 578 000 kr vilket är högre än i 

grannkommunerna Mönsterås (1 092 000 kr), Högsby (469 000 kr), Hultsfred (554 000 kr), 

Vimmerby (1 043 000 Kr), och Västervik (1 391 000 kr). I länet är det endast Kalmar 

(2 212 000 kr) samt Ölandskommunerna Mörbylånga (1 877 000) och Borgholm (1 655 000 

kr) som genomsnittspriserna på småhus ämnade för permanentboende som är högre.
42

 

Prisnivåerna speglar tämligen väl skillnaderna i befolkningsutveckling inom länet, där 

tillväxten är koncentrerad till Kalmar men även spiller över på Öland. Låga villapriser är 

således ingen markör för boendeattraktivitet, men kan inom pendlingsområden ha betydelse 

för var man väljer att bo. Att Oskarshamn ligger högre i pris än kringliggande kommuner kan 
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 Byggebos Årsredovisning 2015 
41

 Enligt Migrationsverkets bedömningar under 2015. Ändringar i migrationspolitiken har dock inneburit 

ett väsentligt lägre flyktingmottagden under 2016 och åtagandet (kommuntalet) för Oskarshamn ligger 

för detta år på endast 50 – att jämföra med 163 mottagna under 2015. Källa: Migrationsverket 
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 http://www.scb.se/Statistik/BO/BO0501/2015A01/BO0501_2015A01_SM_BO41SM1601.pdf  

http://www.scb.se/Statistik/BO/BO0501/2015A01/BO0501_2015A01_SM_BO41SM1601.pdf
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exempelvis innebära att fler väljer att pendla till istället för att bosätta sig i kommunen.
43

 Dock 

har Oskarshamn haft ett positivt flyttnetto gentemot Mönsterås, Högsby och Hultsfred för 

åren 2004-2014.
44

 

Den svaga utvecklingen i kringliggande kommuner påverkar utvecklingen i Oskarshamn, 

som i viss mån får agera draglok men samtidigt behöver draghjälp för egen del. 

Regionförstoringsambitionen Mer Kalmarsund är en viktig pusselbit i detta sammanhang, 

men innebär också en konkurrens från Kalmar om de som vill bo mer centralt och har högre 

betalningsvilja. För perioden 2004-2014 har Oskarshamns kommun haft ett negativt flyttnetto 

om 33 individer per år gentemot Kalmar. 

Viktigt för kommunen är därför att i bred bemärkelse kontinuerligt utveckla den egna 

boendeattraktiviteten, planera för tomtmark i attraktiva lägen samt verka för nyproduktion 

som kan frigöra en del av det befintliga småhusbeståndet i centralorten. Detta gäller inte 

enbart för familjer som målgrupp, men för en kommun som Oskarshamn är de av stor 

betydelse för att balansera det underskott som ges av flyttrörelsen bland ungdomar i 

högskoleålder. Det är också värt att notera att en specialisering som arbetsort lätt kan uppstå 

i en regional rollfördelning, såsom exempelvis skett med industristaden Karlskoga på 30 

minuters avstånd från Örebro. Det är synnerligen angeläget för Oskarshamn som kommun 

att undvika en sådan situation, då den skulle underminera både kommunens skattekraft och 

attraktivitet. 

SENIORER 

Den åldrande befolkningen ställer krav på anpassning av det befintliga bostadsbeståndet, 

som i huvudsak är byggt innan 1980 och inte alltid anpassat till behoven bland äldre. 

Byggebos bestånd är tillgänglighetsanpassat till omkring 80 % sett till tillgång till hiss eller 

lägenheter i markplan. Däremot fyller en betydligt lägre andel av bolagets lägenheter dagens 

krav vad gäller mått på badrum etc.
45

 Det är dock inte ett lagkrav eller ekonomiskt försvarbart 

att bygga om hela det befintliga beståndet för att uppfylla dagens normer för nyproduktion. 

Istället handlar det om att med selektiva åtgärder anpassa beståndet till den växande 

efterfrågan som finns från målgruppen. 

Bostadsanpassningsbidrag är ett viktigt medel för att underlätta anpassning av privatägda 

bostäder, vilket underlättar för äldre att bo kvar i sina hem till gagn för deras livskvalitet likväl 

som samhällsekonomin. Hemtjänst och olika kommersiella eller tekniska lösningar som 

servicetjänster och hjälpmedel spelar också en viktig roll i detta avseende. De senaste åren 

har ca 250-280 bostadsanpassningsbidrag beviljats per år till en genomsnittlig kostnad kring 

13 000 kronor.
46

 Kommunen behöver fortsättningsvis budgetera för motsvarande efterfrågan 

kommande år. 

SÄRSKILT BOENDE  

Kommunen bör föra en aktiv dialog med fastighetsägare/-utvecklare i syfte att skapa olika 

typer av 55+, senior- eller trygghetsboende
47

, även om priserna på den lokala 

bostadsmarknaden gör det svårt för många medelålders och äldre att ”gå jämnt ut” vid byte 

från t ex villa till nyproducerad lägenhet. Sådana nyproducerade lägenheter skulle även bidra 

till en ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden, s.k. flyttkedjor, med fler befintliga 

småhus tillgängliga för exempelvis barnfamiljer.  
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 Källa: Mäklarstatistik 
44

 Källa: SCB 
45

 Källa: Byggebo 
46

 Kerstin Åbinger, Administrativ chef, Samhällsbyggnadskontoret 
47

 För äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad 

de kan få i sitt nuvarande hem. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad 

eller sjukvård. Däremot behöver bostäderna vara funktionellt utformade utifrån målgruppen samt har 

ofta gemensamhetslokaler för samvaro. 
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Ur ett bostadsperspektiv ska människor med särskilda behov behandlas på ett sådant sätt att 

varje persons individuella behov kan tillgodoses. I flera fall kan detta göras genom 

bostadsanpassningar i personens befintliga bostad och/eller hemtjänst, men i vissa fall krävs 

andra lösningar. Det är dock viktigt att komma ihåg de stora fördelar som kommer av att 

anpassa den befintliga bostaden. Dels ökar förutsättningarna för den enskilda individen att ta 

del av det vardagliga livet i samhället, dels besparas stora investeringskostnader för 

kommunen.  

 

När åtgärder i hemmet inte anses vara genomförbara eller önskvärda finns särskilt boende, 

bostäder med omvårdnad och service dygnet runt. Kommunens ansvar för äldreomsorgen 

regleras främst i socialtjänstlagen (SoL) men även lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagen ger rätt till 

hjälp i hemmet, särskilt boende och annat bistånd om man inte själv kan tillgodose sina 

behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. 

 

Inom kommunens äldreomsorg finns 24 platser för korttidsboende, 224 lägenheter i 

gruppboende och 57 lägenheter i trygghetsboende. Gruppboende för äldre finns i alla 

kommunens tätorter, men behöver anpassas utifrån målgruppen och de 

verksamhetsmässiga förutsättningarna. Det finns gruppboende med inriktning mot demens- 

rörelse- och psykiska handikapp. Det finns i dagsläget 70 lägenheter i LSS boenden (lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 18 lägenheter i särskilt boenden SoL 

(socialtjänstlagen) samt 2 korttidslägenheter. Totalt har kommunen således 374 platser i 

särskilt boende samt 30 platser i korttidsboende.
48

 

 

Kommunens bedömning är, mot bakgrund av rådande kötid till anvisning av bostad samt 

förväntad ökning av behov i takt med att fyrtiotalisterna går in i de vårdtunga åldrarna, att 

ytterligare ett femtiotal platser behöver tillkomma i kommunens äldreomsorg. Planering för 

detta pågår, och en utbyggnad av kommunens största äldreboende, Solbacka, förväntas 

preliminärt vara färdig under hösten 2020. Det finns en stark preferens för boende i 

centralorten inom målgruppen och ur kostnadssynpunkt är större enheter att föredra. En 

balanserad omstrukturering av utbudet är önskvärd då små, spridda enheter idag utgör ett 

problem. Centralisering kontra decentralisering är dock en återkommande fråga i 

äldreboende liksom i annan kommunal service. I kombination med kommunalekonomiska 

realiteter finns det därför starka skäl att se över och anpassa utbudet av särskilt boende med 

hänsyn till såväl kund- som producentperspektivet. 

ASYL- OCH FLYKTINGBOENDE 

Migrationsverket driver tre anläggningar för asylsökande i kommunen, med totalt drygt 200 

platser i Påskallavik, Oskarshamn/Kristineberg och Kristdala. Efterfrågan från 

Migrationsverket kan förväntas kvarstå på hög nivå i närtid, men brist på bostäder i 

centralorten innebär att expansion främst skett utanför denna. Länsstyrelsen noterar att detta 

kan innebära en försvårad etableringsprocess genom att avstånden blir längre till det 

samhälle där personens etableringsinsatser erbjuds. Likaså är ett boende nära andra av stor 

vikt för att känna tillhörighet och skapa möjlighet till en ömsesidig integration. 

 

Kommunen förhandlar med Länsstyrelsen varje år om hur många individer med permanent 

uppehållstillstånd som ska tas. Avtalet för 2016 var 50 individer och för 2017 55 individer. 
49

 

Därtill kommer de som ordnar boende på egen hand i kommunen utan att ha anvisats plats 

av Migrationsverket, även kallat EBO. I dag bor ca 340 nyanlända personer med permanent 

uppehållstillstånd.
50
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 Enligt uppgifter från kommunen 
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 Pia Malmberg-Kronvall, Flyktingsamordnare Oskarshamns kommun. 
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Ca 50 ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare tas om hand av 

Oskarshamns kommun (mars 2017)
51

. Många är asylsökande och väntar fortfarande på 

beslut om uppehållstillstånd.  

 

Kommunen samarbetar både med Byggebo och privata hyresvärdar gällande bostäder till 

flyktingar, men möts av samma problem som Migrationsverket vad gäller tillgång till lediga 

bostäder, framför allt i centralorten.
52

  

 

Ett arbete pågår från kommunens sida att få tillgång till ökad kapacitet av bostäder bland 

privata fastighetsägare. Dock utgör Byggebos bestånd fortsatt stommen i 

bostadsförsörjningen för målgruppen där den löpande omsättningen av lägenheter 

kontinuerligt frigör bostäder även om det är få lediga lägenheter.  

 
Idag finns ett stort behov av nya bostäder och behovet kommer att kvarstå under de 

kommande åren. Barn och ungdomar, både ensamkommande och de med familjer, blir äldre 

och behöver flytta till egna lägenheter. Det finns både män och barn som någonstans har 

familjer som har rätt att komma hit.  Antalet bostäder som behövs är svårt att beräkna i 

förhand eftersom det i förväg inte är möjligt att veta antalet nybosatta. Under årets första sex 

månader (2017) nybosatte sig 160 personer i kommunen, 40 av dessa blev anvisade. Under 

hösten känner kommunen idag till att ytterliga 13 individer kommer. Om man räknar med 

samma hushållsstorlek för dessa som för resten av befolkningen i kommunen så behövd det 

ca 115 lägenheter eller 72 småhus för enbart dessa 173 personer. 

Många nyanlända saknar bil eller så är det bara mannen i familjen som har körkort och 

tillgång till bil. Det innebär att nyanlända behöver bo centralt eller där det finns allmänna och 

dagliga kommunikationer med turer som passar tider för SFI, besök på AF och liknande. I 

dagsläget är det bara i de större yttertätorterna som detta i någon utsträckning fungerar. För 

att man ska kunna bo på landsbygden krävs att KLT har busslinjer eller åtminstone att 

närtrafik finns.
53

 

HEMLÖSHET 

Hemlöshet är, vid sidan av EU-migranterna, inte vanligt vare sig i Oskarshamns kommun 

eller i Kalmar län. Länsstyrelsen arbetar med frågan inom ramen för regeringens uppdrag att 

stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet. På kommunnivå 

hanteras de få fall som dyker upp utifrån de specifika förutsättningarna och det finns ett gott 

samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget kring detta. Det förekommer även att 

kommunen hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand med särskilda villkor.
54

 

 

EU-migranterna vistas lagligt i Sverige och så länge det råder stora sociala problem i 

ursprungsländerna och fri rörlighet inom EU kommer drivkrafterna för dessa att söka sig till 

unionens mer välbärgade länder att bestå. Eftersom gruppen inte regleras av svensk 

lagstiftning har det blivit vanligt att problemet kring deras uppehälle skjuts mellan 

kommunerna, vilket inte är en lösning. En lösning behöver åstadkommas på nationell och 

EU-nivå, men till dess är temporära lösningar nödvändiga för att begränsa mänskligt lidande 

och den friktion som annars uppstår gentemot samhället i övrigt.  
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 Källa: Oskarshamns kommun 
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 Intervju Pia Malmberg-Kronvall 2017-08-16 
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 Enligt uppgift från kommunen samt Byggebo 

http://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/servicecenter/nyinflyttad-nyanland-flykting/fakta-flyktingar-och-asylsokande-i-oskarshamns-kommun/
http://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/servicecenter/nyinflyttad-nyanland-flykting/fakta-flyktingar-och-asylsokande-i-oskarshamns-kommun/


BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, SEPTEMBER 2017 33 

KVINNOR I BEHOV AV SKYDDAT BOENDE 

För våldsutsatta kvinnor som behöver skyddat boende har kommunen tillgång till två 

jourlägenheter: en som delas med kvinnojouren och en för kvinnor med söner som är över 

12 år. Akut ordnar kommunen ett skyddat boende på egen hand eller genom det samarbete 

som finns mellan länsstyrelsen och kommunerna i länet. Samarbetet med Byggebo fungerar 

mycket bra. Om behov finns får stugor eller hotell användas. I andra hand är man hänvisade 

till privata aktörer i andra delar av landet till en hög dygnskostnad. Det finns önskemål om en 

kommun att samarbeta med, förslagsvis i norra delen av landet, då en del våldsutsatta måste 

flytta långt för att komma i säkerhet. 
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Bockara 
 

                      Obebyggd planlagd mark för bostäder 

 

   

 
  



BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, SEPTEMBER 2017 35 

Figeholm 
 

                      Obebyggd planlagd mark för bostäder 
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Kristdala 

 

                      Obebyggd planlagd mark för bostäder 

 

 

 
  



BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, SEPTEMBER 2017 37 

Misterhult 
 

                      Obebyggd planlagd mark för bostäder 
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Oskarshamn centrala och södra 
 

                      Obebyggd planlagd mark för bostäder 

 

 

 
  



BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM, SEPTEMBER 2017 39 

Oskarshamn norra 
 

                      Obebyggd planlagd mark för bostäder 
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Påskallavik / Emsfors 
 

                      Obebyggd planlagd mark för bostäder 

 

 

 
 


