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Sammanfattning 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjning innebär att kommunen ska ta fram riktlinjer 
för bostadsförsörjning i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder samt för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för bostadsförsörjningen samt kommunens egna mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Programmet innehåller även en 
analys av kommunens demografiska utveckling, efterfrågan på bostäder, bostadsbehov 
för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar. Avslutningsvis anges i programmet 
riktlinjer och handlingsplan för att nå uppsatta mål och tillgodose identifierat behov och 
efterfrågan. 
 
I programmet konstateras att kommunens befolkning har ökat de senaste åren efter att 
succesivt ha minskat under 1990-talet och det första årtiondet på 2000-talet. Under de 
senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på 
drygt 230 personer. Ökningen beror i stor utsträckning på inflyttning från utlandet men 
också på att det under de senaste åren har fötts något fler barn jämfört med antalet 
avlidna personer.  
 
Befolkningsutvecklingen har sett annorlunda ut i olika delar av kommunen. Mellan åren 
2000-2014 ökade centralortens befolkning medan befolkningen i kommunens övriga 
orter och på landsbygden minskade. Bilden har dock förändrats under de tre senaste 
åren då antalet invånare har ökar också i övriga orter och på landsbygden.  
 
Framtagen befolkningsprognos förutspår att befolkningen i kommunen kommer att öka 
med cirka 1 160 personer mellan åren 2016 och 2025. Enligt prognos väntas i synnerhet 
en ökad andel äldre i kommunen, men även antalet barn och skolungdomar samt 
förvärvsaktiva i åldrarna 25-39 förväntas öka.   
 
Befolkningsutvecklingen generar ett generellt byggbehov på cirka 500 bostäder fram till 
år 2025. Byggbehov uppstår mestadels i centralorten. Under programperioden finns 
behov av utbyggnad av platser i särskilt boende. Vidare finns det i kommunen en stor 
efterfrågan på billiga hyresrätter i olika storlekar. 
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1. Inledning 

Den 1 januari 2014 ändrades bostadsförsörjningslagen (SFS 2000:1383) vilket innebar ett 
tydliggörande av kommunens ansvar för bostadsförsörjningsfrågan. Varje kommun ska 
ha riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Bostadsförsörjningsprogrammet ska utgöra 
underlag för översiktsplaneringen.  
 
Kommunen har ett lagstadgat ansvar att ordna boende åt särskilda grupper. Förutom 
kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen har kommunen också ett generellt ansvar för 
bostadsförsörjningen enligt bostadsförsörjningslagen, vilket är en grundläggande 
förutsättning i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet sträcker sig mellan åren 2017-2025. Programmet ska 
revideras varje mandatperiod. I denna version är huvuddelen av statistikuppgifterna 
hämtat från 2015 och 2016 års siffror. Uppgifter om bostäder och hushåll i dokumentet 
är hämtade från SCB. 

1.1 Syfte 

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att med en plan för bostadsbyggandet 
säkerställa en genomtänkt bostadsutveckling i kommunen. Bostadsförsörjningsarbetet 
bör tillsammans med mark- och lokalförsörjningsprogram för näringsliv och 
samhällsservice ligga till grund för verksamhetsplanering och politiska beslut om 
planuppdrag.   

1.2 Metod  

Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram av en grupp tjänstemän från 
kommunledningsförvaltningen, tekniska kontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, 
socialförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Utöver dessa tjänstemän har 
representanter från Witalabostäder AB samt NUVAB ingått i arbetet med framtagandet 
av programmet. Gruppen har i sitt arbete varit i kontakt med privata intressenter såsom 
fastighetsägare och mäklare.  
 
Den politiska styrgruppen för strategisk planering har informerats om arbetet med 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
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2. Mål av betydelse för bostadsförsörjningen 

2.1 Nationella mål 

Miljömålet God bebyggd miljö  

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utveckas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.  

Nationella mål för boende och byggande 

Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 250 000 nya 
bostäder. Det övergripande målet 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 underlättas.  
 
Delmålet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.  
 
Delmål för byggande  

 Långsiktigt hållbara byggnadsverk.  

 Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv 
verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i 
byggande och förvaltning.  

 En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektor.  
 
Delmål för samhällsplanering  

 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar utveckling av städer, 
tätorter och landsbygd.  

 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. 

Mål för nyanländas etablering  

Målet är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Mottagandet är 
ojämnt fördelat mellan landets kommuner samtidigt som väntetiderna för att kunna 
bosätta sig i en kommun har ökat. För dem som beviljats uppehållstillstånd är bosättning 
i en kommun ett viktigt första led i processen för etablering på arbetsmarknaden.  

2.2 Regionala mål och dokument 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen stödjer kommunerna i arbetet med bostadsförsörjning. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län gör årligen analyser av hur bostadsmarknaden utvecklas i länet. I 
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uppdraget ska Länsstyrelsen bland annat redovisa hur kommunerna lever upp till kraven 
i lagen (SFS 2000:1383) om kommunernas ansvar att ordna bostäder. 
 
Läs mer om Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2016 under rubrik 4.2. 

Region Jönköpings län 

Region Jönköpings län har fastställt en regional utvecklingsstrategi (RUS). I strategin tar 
man upp viktiga faktorer för regionens attraktivitet där boendemiljöer och varierat 
bostadutbud särskilt omnämns. 

På regionens webbplats Utveckling i Jönköpings län konstaterar att ”För att Jönköpings 
län ska utvecklas och växa måste det finnas olika typer av bostäder – hyresrätter, 
bostadsrätter och småhus, både i tätorter och på landsbygden. I vårt län, liksom i nästan 
hela Sverige, är det akut brist på bostäder. Bostadsbristen ökar, samtidigt som det byggs 
för få bostäder. 

Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och länets kommuner har inlett ett samarbete för 
att ta fram regionala strukturbilder. Strukturbilderna blir viktiga underlag för beslut och 
planering av den lokala och regionala utvecklingen i Jönköpings län, kopplat till bland 
annat infrastruktur, boende, kompetensförsörjning och näringsliv”. 

Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020  

En Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020 har arbetats fram av 
Integrationsrådet som bildades i februari 2013, leds av landshövdingen, och består av 
representanter från organisationer, myndigheter och näringsliv i Jönköpings län. 

 
Ett av sex fokusområden i strategin behandlar bostäder. Fokusmålet är Tillgång till 
bostäder för utrikes födda och delmålen:  

 Fler insatser för att öka integration och delaktighet i segregerade områden  

 Ökad tillgång till bostäder för nyanlända i länet 

 Bättre förutsättningar för boende på och kommunikationer till landsbygden  

2.3 Kommunala mål 

Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 

Vetlanda kommuns vision är ”Vetlanda - här växer både människor och företag”. 

För att Vetlanda kommun ska kunna fullfölja sitt uppdrag och leva upp till visionen finns 
fem mål beslutade av kommunfullmäktige. Målen är indelade i fyra områden.  

 Attraktiv kommun  

 Välfärd  

 Samhällsbyggnad, näringsliv och miljö  

 Organisation och resurshushållning 
 
Under området Attraktiv kommun och målet ”Inflyttningen till Vetlanda kommun ska 
öka varje år” tas frågan om boende upp. I en beskrivning av målet framgår bland annat 
följande: 
 
”Vetlanda är en kommun där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig, 
verka och växa. Här finns det attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, bra 
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studiemöjligheter, ett dynamiskt näringsliv och närhet till natur- och kulturupplevelser. 
Stad och landsbygd samspelar i ett positivt utbyte som förstärker varandras positioner.  
 
Det är människorna som får Vetlanda att växa och utvecklas och vi bygger en kommun 
för våra medborgares bästa. Vägen till målet innebär exempelvis nybyggnad av 
bostäder, att fler mötesplatser skapas, att medborgardialogen stärks och att vi blir 
bättre på att marknadsföra oss.” 

Översiktsplan för Vetlanda kommun 

Översiktplanen är en viktig del i kommunens arbete med att nå de mål som kommunen 
tagit fram för olika områden. Gällande översiktsplan för Vetlanda kommun antogs 2010 
och aktualitetsprövades senast i februari 2017. I planen finns flera avsnitt som 
behandlar frågan om bostäder. Bland planeringsmålen finns mål om att det i kommunen 
ska finnas lägenheter i olika upplåtelseformer, att attraktiva tomter ska finnas både på 
landsbygden och i centralorten samt att tillgängligheten i boenden för äldre och 
funktionsnedsatta ska öka.  
 
I planeringsmålen i översiktsplanen står bland annat att Vetlanda kommun ska kunna 
möta den framtida efterfrågan på bostäder i centralorten samt att kommunen ska ha en 
blandad bebyggelse med goda förutsättningar för att cykla och gå till arbetsplats, skola 
med mera. Mål för boende utanför centralorten är bland annat att attraktiva tomter ska 
erbjudas i de mindre orterna. I planen pekas också lämpliga områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen ut. I avsnittet Utvecklingsområden i 
kommunens orter redovisas bland annat detaljplanelagda bostadsområden, förslag till 
framtida bostadsområden, utredningsområden samt omvandlingsområden. 
 
För samhällena Holsby, Sjunnen, Landsbro, Myresjö, Ramkvilla och Pauliström fanns 
tidigare områdesplaner. Dessa har inarbetats i kommunens översiktplan från 2010 och 
gäller inte längre.  

Centrumplan för Vetlanda tätort 

2014 beslutade kommunen om att anta en centrumplan för Vetlanda centralort. Planen 
är en fördjupning av översiktsplanen och redovisar hur kommunen vill ha det i Vetlanda 
centrum. Ambitionen och syftet med arbetet med att ta fram planen var att göra 
Vetlanda centrum mer attraktivt. Planen syftar också till att ange en långsiktig vision för 
hur Vetlanda centrum kan utvecklas för framtiden. 
 
I planen finns planeringsstrategier för bostäder som anger att det är viktigt att prioritera 
gårdsytor för utevistelse vid exploatering och förändring. I nya byggnader ska hiss 
installeras. Föreslagna exploateringsytor pekas i planen ut i kvarteren Vesslan, Norra 
Delfin, Spinnaren, Merkurius, Hygiea. 

Fördjupade översiktsplaner  

Fördjupade översiktsplaner finns för Ekenässjön och Vetlanda centralort. Arbetet med 
att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda centralort pågår och 
kommunfullmäktige förväntas anta planen under 2018. Arbete pågår även med en 
fördjupad översiktsplan för Landsbro, vilken beräknas vara klar i början på 2019.  
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3. Vetlanda kommuns förutsättningar  

3.1 Befolkningsutveckling 

Vetlanda kommun hade vid kommunsammanslagningen 1971 drygt 28 800 invånare. 
Årtiondena innan låg totalbefolkningen i det som blev storkommunen och pendlade 
mellan 28 500 och strax under 28 000 invånare. Under stora delar av 1980-talet 
minskade befolkningen årligen och låg 1987 på cirka 27 700 personer. I slutet av 
årtiondet och i början 1990-talet ökade kommunens befolkning och 1991 hade 
kommunen åter över 28 000 invånare.  
 
I och med lågkonjunkturen under början på 1990-talet började kommunens befolkning 
successivt att minska och fortsatte att göra så under det första årtiondet på 2000-talet. 
År 2012 hade kommunen strax under 26 300 invånare. Sedan 2013 har kommunens 
befolkning återigen ökat.  
 

 
Figur 1. Befolkningsutveckling i Vetlanda kommun 1969-2016 

Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig 
ökning på drygt 230 personer. Inflyttning från utlandet är den främsta orsaken till den 
totala befolkningsökningen. En annan orsak är att det under de senaste åren har fötts 
något fler barn jämfört med antalet avlidna personer.  
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Figur 2. Befolkningsförändringar 2002-2016 i Vetlanda kommun 

Under den tid som kommunen minskade sin befolkning totalt har utvecklingen i 
centralorten sett annorlunda ut. Vetlanda tätort har, med undantaget för slutet på 
1990-talet och de första åren på 2000-talet, ökat sin befolkning. Sedan år 2000 har 
centralortens befolkning ökat med 1 170 invånare medan övriga orter och landsbygden 
minskat med 270 respektive 280 personer. Under de tre senaste åren har trenden vänt 
och antalet invånare ökar både i de övriga orterna och på landsbygden. 
  

 
Figur 3. Befolkningsutveckling i centralorten, övriga orter och landsbygden 1983-2016 

Den faktiska befolkningsutveckling som skett sedan 1983 har inneburit att andelen 
personer i flera åldersklasser ökat i centralorten. Mest markant är ökningen i åldrarna 85 
år och äldre som sedan 1983 har ökat med totalt 350 personer. Denna åldersgrupp har 
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även ökat i våra övriga orter med cirka 180 personer. Andelen 65 år och äldre minskar 
på landsbygden medan den ökar i centralorten och övriga orter. 
 

 
Figur 4. Procentuell befolkningsutveckling i centralorten, övriga orter och landsbygden i olika 
åldersklasser 1983-2016 

Statistiken visar att kommunens befolkning idag utgörs av en större andel äldre än 
tidigare. Befolkningspyramiden nedan redovisar ökningen och minskningen per 
femårsklass från 1983 till idag. Den stora ökningen syns i de äldre åldersklasserna och 
för förvärvsaktiva över 45 år. Kommunen har samtidigt minskat i de lägre 
åldersklasserna med något undantag. 
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Figur 5. Befolkning 2016 jämfört med 1983 i Vetlanda kommun 

3.2 Befolkning 2016 

Vetlanda kommuns befolkning uppgick år 2016 till 27 241 personer, en ökning med 368 
personer jämfört med 2015. Den största befolkningsökningen i modern tid. Vid en 
jämförelse med övriga kommuner i länet hamnar Vetlanda på en sjätteplats i 
ökningstakt efter bland annat grannkommunerna Eksjö och Sävsjö. Cirka 500 fler män än 
kvinnor bor i kommunen. Det totala flyttnettot var +343. Flyttnettot mot utlander var  
+ 438 medan nettot mot länet och övriga riket var -95.  
 
Medelåldern i kommunen är 43 år jämfört med medelåldern i Jönköpings län som är 
41,5 år och i riket 41,2 år. Befolkningstätheten i kommunen ligger på 18,2 invånare/kvm, 
jämfört med 24,5 invånare/kvm för riket totalt.  

Befolkningssammansättning 

Kommunens befolkning består idag, grovt räknat, av 22 procent barn och skolungdomar, 
54 procent i arbetsför ålder och 23 procent äldre över 65 år.  
 
Av kommunens totala befolkning är drygt 3 900, motsvarande 14 procent, av de 
folkbokförda utrikesfödda. Detta kan jämföras med Jönköpings län där drygt 16 procent 
är födda utomlands. I riket i stort är motsvarande andel knappt 18 procent. Majoriteten, 
66 procent, av de utrikesfödda är i förvärvsaktiv åldern 18-64 år medan 14 procent är 65 
år eller äldre.  
 
Vid en jämförelse av kommunens totala befolkning i olika åldersklasser visar det sig att 
övriga orter i kommunen har en högre procentuell andel i åldrarna 0-6 år och 65 år och 
äldre än landsbygden och centralorten. Centralorten har högst andel i åldrarna 15-29 år 
medan landsbygden har högst andel i åldrarna 30-64 år jämfört med de två övriga 
områdena. 
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Figur 6. Procentuell fördelning av invånare i åldersklasser 2016 

Ser man till det faktiska antalet invånare i alla åldersgrupper dominerar centralorten där 
det bor 13 743 personer medan boende i övriga orter uppgår till 7 413 och landsbygden 
6 085 personer.  
 

 
Figur 7. Faktisk fördelning av antalet invånare i åldersklasser 2016 
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3.3 Hushållsutveckling 

Nationell hushållsutveckling 

Utvecklingen av antalet hushåll är centralt vid studier om bostadsmarknaden, och då 
särskilt för behovet av bostadsstorlekar. I Boverkets rapport Behov av bostadsbyggande 
(2015) redovisas en analys av hushållsutvecklingen i Sverige. Fram till år 1970 ökade 
antalet hushåll i landet i absoluta tal långsammare än folkmängden. Under 1970- och 
1980- talet var dock relationen den omvända, det vill säga att hushållstillskotten var 
större än folkökningen. Förklaringen till att antalet hushåll fortsatte att öka så snabbt, 
trots att befolkningstillväxten dämpades, är att den genomsnittliga hushållsstorleken 
minskade kraftigt mellan 1950 och 2000. Det genomsnittliga antalet boende per hushåll 
sjönk från 2,95 till 2,04 personer. Under denna femtioårsperiod har 
genomsnittshushållet minskat med nästan en hushållsmedlem. Efter 1996 har 
hushållstorleken varit relativt konstant.  
 
Det finns många orsaker till att hushållsstorleken kan minska. Bland dess kan följande 
sociodemografiska förändringar nämnas:  

 Minskad giftermålsfrekvens 

 Ökad skilsmässofrekvens 

 Färre barn inom äktenskapet 

 Växande andel äldre 

 Växande antal ungdomar som lämnar föräldrahemmet tidigt 

Av Boverkets rapport framgår att det är andelen enpersonshushåll som ökat mest på 
bekostnad av de större hushållsstorlekarna. År 1960 utgjorde enpersonshushållen 20 
procent av det totala antalet hushåll i riket. 2014 var motsvarande siffror 38 procent. 
Enpersonshushåll utgör sedan 1980 den vanligaste hushållstypen. En förklaring till det 
ökade antalet enpersonshushåll är att såväl antalet som andelen äldre har ökat kraftigt, 
och många av dessa hushåll består av endast en person. Andelen enpersonshushåll har 
dock varit nästan konstant sedan 1990-talets mitt, även om den sjunkit något på slutet. 
 
 

 Figur 8. Andel hushåll efter hushållstyp 1975-2014 
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När det gäller hushållsstorleken i sig är den särskilt intressant för bostadens storlek.  I en 
studie över behovet av antalet bostäder är det än mer relevant att titta på 
hushållsutvecklingen fördelad på antalet vuxna per hushåll. I tabellen nedan framgår 
utvecklingen för hushåll med en respektive två vuxna per hushåll. 

 
 
 
Av tabellen framgår att det år 2014 endast bodde en vuxen person i nästan vartannat 
svenskt hushåll, 48,5 procent. Av figuren kan det utläsas att situationen varit i stort sett 
oförändrad sedan mitten av 1990-talet.  

Hushållsutveckling i Vetlanda kommun 

Den 31 december 2016 fanns totalt 12 327 hushåll i kommunen. Totalbefolkningen var 
vid samma tid 27 241 personer, vilket motsvarar en genomsnittlig hushållsstorlek på 
2,21 personer per hushåll. Detta ligger något över riket totalt som år 2016 låg på 2,20. 
Utvecklingen i hushållsstorlek i Vetlanda kommun har varit jämförbar med den generella 
hushållsutvecklingen i Sverige över tid och visar en mindre ökning under de senaste 
åren. Det kan finnas olika anledningar till att hushållsstorleken ökar, ett uppdämt behov 
av fler bostäder kan bland annat visa sig genom att hushållen bor trängre med fler 
personer per bostad. 
 
Sedan 2013 har antalet personer i kommunen ökat med 822 och antalet hushåll med 
310. Under samma tid har antalet bostäder ökat med 328.  
 

År Totalbefolkning 
(förändring från 
föregående år) 

Antal hushåll 
(förändring från 
föregående år) 

Bostadsbestånd 
(förändring från 
föregående år) 

Genomsnittlig 
hushållsstorlek 

2013      26 419        12 017      12 468 2,20 

2014 26 647 (+228)  12 109   (+92) 12 471      (+3) 2,20 

2015 26 873 (+226) 12 216 (+107) 12 586 (+115) 2,20 

2016 27 241 (+368) 12 327 (+111) 12 796 (+210) 2,21 
Tabell 1. Förändringar i befolkning, hushåll och bostadsbestånd i Vetlanda kommun 
 

Figur 9. Hushåll efter antal vuxna 1975-2014  
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Vad gäller utvecklingen i hushållsstorlek framgår av tabellen nedan att det är i 
kategorierna små och stora hushåll som de stora förändringarna har skett. Mellan åren 
2013 och 2016 har antalet en- och tvåpersonshushåll ökat med 274 och hushåll med fler 
än sex personer har ökat med 63 hushåll. Av kommunens totala antal hushåll utgörs 
cirka 70 procent av en- eller tvåpersonshushåll. Om man istället ser till det totala antalet 
invånare bor drygt 47 procent av kommunens invånare i en- och tvåpersonshushåll. 

Tabell 2. Antal hushåll efter hushållsstorlek och år i Vetlanda kommun 

 
Andelen tvåpersonershushåll är högre i Vetlanda kommun än i riket i snitt medan 
situationen är den omvända vad gäller bland annat andelen enpersons- och 
trepersonshushåll. Under åren 2011 till 2015 har dock andelen hushåll med en person 
ökat mer i Vetlanda kommun än i länet och i riket i stort. Drygt 1500 av kommunens 
småhus var år 2015 enpersonshushåll.

 
Figur 10. Andel hushåll av samtliga hushåll i riket och Vetlanda kommun efter hushållsstorlek år 2015 
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  1 person 4 325 4 427 4 460 4 510 4 552 4 581 

2 personer 4 002 4 016 4 000 4 032 4 091 4 153 

3 personer 1 331 1 316 1 349 1 329 1 326 1 301 

4 personer 1 472 1 449 1 449 1 464 1 461 1 450 

5 personer 562 561 561 566 552 581 

6 personer 136 141 142 139 154 170 

7+ personer 58 55 56 69 80 91 

Uppgift saknas 0 0 0 0 0 0 

Samtliga hushåll 11 886 11 965 12 017 12 109 12 216 12 327 



16 
 

Boendeform 

Boendeformer för kommunens 12 327 hushåll, se tabell 1, framgår av tabellen nedan. 
Som förklaring till tabellen ska sägas att det saknas uppgifter för 321 hushåll och att 162 
hushåll finns klassade i kategorin övrigt boende.  

Tabell 3. Boendeformer för hushållen 2016 

Ungefär 70 procent av kommunens befolkning bor i småhus med äganderätt, vilket 
mosvarar ungefär 60 procent av kommunens hushåll. Detta är en betydligt högre siffra 
än riksgenomsnittet som ligger på strax under 50 procent för samma boendeform. 
Andelen av befolkningen boende i småhus med äganderätt är även högre i Vetlanda 
jämfört med övriga Höglandskommuner, Sävsjö undantaget, och befolkningsmässigt 
likvärdiga kommuner som Värnamo och Ljungby. 

 
Figur 11. Andel hushåll efter boendeform 2015. En specialbostad är en bostad avsedd för studerande vid 
universitet eller högskola, för äldre eller funktionshindrade eller för vissa väl avgränsade grupper. 

 
Andelen boende i flerbostadshus, bostadsrätt och hyresrätt, i Vetlanda är i sin tur 
betydligt lägre än riksgenomsnittet. Även vid en jämförelse med grannkommunerna och 
kommuner av samma befolkningsstorlek ligger andelen boende i bostadsrätter och 
hyresrätter på lägre nivåer. Undantaget är Sävsjö som har ett liknande bostadsbestånd 
som Vetlanda.  
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Kategori Småhus Flerbostadshus Specialbostad Övrigt 
boende 

Totalt per 
upplåtelseform  

Äganderätt 7 639 0 0 ? 7 639 

Bostadsrätt 72 595 0 ? 667 

Hyresrätt 261 2 970 307 ? 3 538 

Totalt antal 
hushåll 

7 972 3 565 307 162 
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Andelen av kommunens befolkning boende i småhus med äganderätt har sjunkit något 
under de senaste åren medan andelen som bor i hyresrätt har stigit. Detta är en trend 
som visar sig i samtliga åldersgrupper. Undantaget är människor i de äldre 
ålderskategorierna 70 år och äldre, där ett större antal bor i hus. Samtidigt har andelen 
äldre i samma ålderskategori boende i hyresrätt minskat. Samma sak gäller för 
åldersgruppen 24-29 år. Andelen boende i bostadsrätt och specialboende var i stort 
oförändrat mellan 2012 och 2015 i samtliga åldersgrupper.  

3.4 Bostadsbeståndet 

I texten används begreppet ”lägenhet” i samma betydelse som bostad oavsett om det 
handlar om småhus eller flerbostadshus. Med småhus menas friliggande en- och 
tvåbostadshus, radhus, parhus och kedjehus. Med flerbostadshus menas bostadshus 
innehållande tre eller fler lägenheter. 
 
Vetlanda kommuns bostadsbestånd bestod år 2016 av totalt 12 796 bostäder. Av dessa 
fanns 8 077 lägenheter i småhus, 4 026 i flerbostadshus och 477 specialbostäder. Drygt 
200 lägenheter fanns i kategorin övriga hus. Vad gäller upplåtelseformer i 
bostadsbeståndet redovisas det i tabellen nedan. 
 

Kategori Småhus Flerbostadshus Specialbostad Övriga hus 

Äganderätt 7 657 0 0 0 

Bostadsrätt 77 675 0 0 

Hyresrätt 340 3351 477 216 

Totalt 8 074
1
 4026 477 216 

Tabell 4. Bostadsbeståndet fördelat på upplåtelseformer 2016 

Vetlandas småhusbestånd består till hälften av hus byggda före 1930 samt hus uppförda 
under 1960- och 1970-talen. Halva kommunens bestånd av flerbostadhus byggdes i sin 
tur under perioden 1950-1970. Mellan åren 2001 och 2015 byggdes 148 lägenheter i 
flerbostadshus, vilket motsvarar ungefär 3,5 procent av det totala beståndet av 
flerbostadshus. Huvuddelen av dessa lägenheter uppfördes efter 2011.  
  
Storleksmässigt var flertalet av lägenheterna i flerbostadshus i kommunen år 2015 
medelstora, 51-100 kvadratmeter, totalt 3 177 lägenheter eller drygt 70 procent. Antalet 
mindre lägenheter upp till 50 kvadratmeter uppgick 2015 till 668 stycken, varav cirka 
hälften var mindre än 40 kvadratmeter.    

Allmännyttan 

Vetlanda kommuns allmännyttiga bostadsbolag Witalabostäder äger ungefär 750 av det 
totala antalet hyresrätter i flerbostadshus i kommunen. Utöver hyresrätter i 
flerbostadshus äger allmännyttan också ett 50-tal hyresrätter i småhus och 151 
specialbostäder. Allmännyttans bestånd på i dagsläget totalt 914 lägenheter är 

                                                           
1
 För tre småhus saknas uppgift. 
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geografiskt fördelat på 782 lägenheter i centralorten och 132 i ytterområdena. Det stora 
beståndet finns i lägenheter upp till 3 rum och kök.  

3.5 Nyproduktion 

Enligt SCB:s siffror har det sedan 1991 byggts 647 lägenheter i flerbostadshus och 518 
småhus i kommunen. Detta motsvarar 25 lägenheter och 19 småhus per år. För Vetlanda 
tätorts del har det under innevarande översiktsplaneperiod, FÖP 1993, byggts nya 
villaområden i Storegården, Gillessalen, Västra Hult, Gökgatan, Mellangårdsbacken och 
Himlabackarna 1, totalt cirka 170 nya villatomter. Under innevarande FÖP-period, 1994 
till 2014, har det i kommunen byggts 314 lägenheter i flerbostadshus och cirka 280 
lägenheter i småhus, större delen färdigställdes efter år 2004.  
 
Under 2015 färdigställdes 49 nya lägenheter i kommunen. Flera planer för 
bostadsändamål har sedan 2015 vunnit laga kraft och planläggning pågår för närvarande 
för ett antal större bostadsprojekt.   
 
Witalabostäder har under de senaste åren, 2015, byggt 16 nya lägenheter, vilket innebär 
det första nytillskottet av lägenheter i allmännyttan på 22 år. Witalabostäder har utöver 
det cirka 160 nya lägenheter på gång de närmsta åren.   
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4 Analys 

4.1 Demografisk utveckling 

Under avsnitt 3.1 har den historiska befolkningsutvecklingen beskrivits fram till och med 
2016. Detta avsnitt behandlar den förväntade utvecklingen fram till år 2025. 

Befolkningsprognos 2016-2025 

Kommunen gör årligen en prognos över befolkningsutvecklingen. Under 2016 togs en 
befolkningsprognos fram för åren 2016-2025. En prognos bygger på uppgifter om hur 
kommunens befolkningsutveckling har sett ut tidigare och antagande om framtiden. 
Prognosen utgår från den befolkning som bor i kommunen vid ett givet tillfälle i detta 
fall år 2015. Därefter görs beräkningar av antalet födda, döda, in- och utflyttade.  
 
I en prognos finns en rad osäkerhetsfaktorer och för vissa åldrar är osäkerheten speciellt 
stor. I de åldrar där omflyttning sker kan utvecklingen vara svår att förutse. En 
osäkerhetsfaktor som tillkommit under senare år är inflyttningen från utlandet. Andra 
faktorer som det är svårt att ta hänsyn till i en prognos är till exempel arbetslöshet, 
bostadsmarknad och konjunkturläge.  

  

 
Figur 12. Befolkning 2002-2015 samt prognos 2016-2025 

Prognosen förutspår att befolkningen i kommunen mellan 2016 och 2025 ökar med cirka 
1 160 personer.  
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

263 245 238 164 58 55 41 37 31 25 
Tabell 5. Befolkningsförändringar 2015-2025  

Antalet födda överstiger 300 barn per år fram till 2020 för att därefter succesivt minska. 
Inflyttningen till kommunen överstiger utflyttningen under samtliga år. Inflyttning är 
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som störst under de första fyra åren för att trappa av under slutet av perioden. Antalet 
barn och skolungdomar, förvärvsaktiva i åldrarna 25-39 år samt äldre förväntas öka. En 
minskning sker i åldrarna 20-24 år samt 40-59 år. 
 

Ålder 2015 2025 Förändring 

0 300 284 -16 

1-5 1 579 1 572 -7 

6 325 346 21 

7-15 2 712 3 320 608 

16-18 961 1 091 130 

19 304 305 1 

20-24 1 635 1 311 -324 

25-39 4 254 4 783 529 

40-59 6 832 6 438 -394 

60-64 1 706 1 743 37 

65-79 4 476 4 604 128 

80-84 857 1 181 324 

85-89 599 655 56 

90-94 264 298 34 

95-w 69 99 30 

Summa 26 873 28 030 1 157 
Tabell 6. Befolkningsförändring i olika åldersklasser mellan åren 2015 och 2025 

Delområdesprognoser 

I samband med att en befolkningsprognos för hela kommunen tas fram görs även en 
prognos för kommunens olika delområden. Kommunen är uppdelad i 35 olika områden. 
Dessa områden består dels av landsbygdsområden, dels av tätorter och mindre orter. 
Den så kallade delområdesprognosen redovisar den förväntade befolkningsutvecklingen 
fem år framåt.  
 
Antagandena i 2016 års prognos bygger på att vissa delar av kommunens olika områden 
ökar medan andra områden i princip ligger kvar på samma folkmängd eller minskar 
något. Störst ökning sker i centralorten där befolkningen förväntas öka med 900 
personer fram till 2020. Även tätorterna Landsbro och Pauliström ökar. Områden på 
landsbygden som antas öka är landsbygdsområdena runt Bäckseda, Vetlanda och i 
Näsby. 
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4.2 Efterfrågan på bostäder 

Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2016 

På uppdrag av regeringen analyserar Länsstyrelsen i Jönköpings län årligen utvecklingen 
på bostadsmarknaden i länet enligt förordningen (SFS 2011:1160). Den regionala 
analysen syftar bland annat till att stärka och stötta kommunernas arbete med 
boendeplanering och riktlinjer för bostadsförsörjning främst genom att redovisa 
kommunen i ett regionalt perspektiv.  

 
Varje år genomför Boverket i samverkan med Länsstyrelserna en bostadsmarknadsenkät 
i Sveriges kommuner. Länsstyrelserna ansvarar för kontakten med kommunerna i 
samband med undersökningen och kvalitetssäkrar kommunernas svar. Svaren från 
bostadsmarknadsenkäten i Jönköpings län utgör underlag till bostadsmarknadsanalysen.  

 
I bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2016 görs bland annat följande 
sammanfattande slutsatser: 

Bostadsbristen ökar i länet 

I 2016 års bostadsmarknadsenkät uppger samtliga kommuner att det råder underskott 
på bostadsmarknaden. Det är en stor förändring från 2014 och det råder nu bostadsbrist 
i hela länet. Kommunerna tror inte längre att situationen på bostadsmarknaden kommer 
att vara bättre om fem år. Detta kan ses som en indikation på att det arbete som görs är 
otillräckligt eller att kommunerna saknar förutsättningar att påverka situationen. 

Det byggs för få bostäder 

Trots att bostadsbyggandet har ökat i Sverige ökar det inte i Jönköpings län och antalet 
nya bostäder kommer inte heller i år upp i det beräknade nybyggnadsbehovet för länet 
på 906 bostäder per år. Som en konsekvens av den låga nybyggnadstakten ökar 
underskottet på bostäder stadigt då bostadsbeståndet inte utvecklas i takt med 
befolkningsökningen. Med en ökande brist på bostäder blir det allt svårare för olika 
grupper som redan har det svårt på bostadsmarknaden att ordna ett boende. 

Efterfrågan Vetlanda kommun 

Vetlanda kommuns bedömning i Bostadsmarknadsenkäten i Jönköpings län 2017 är att 
det för närvarande finns ett underskott på bostäder i kommunen som helhet. I 
centralorten samt i vissa mindre orter i kommunen är det obalans (underskott på 
bostäder) på bostadsmarknaden medan den är i balans i andra mindre orter. 
Underskottet på bostäder i kommunen som helhet bedöms se likadant ut om tre år. I 
dagsläget råder det balans gällande särskilt boende för äldre, men det förutspås ett 
underskott inom 2-3 år då kommunens äldre befolkning ökar. Nybyggnation av särskilda 
boendeformer för äldre är planerad.  
 
Underskott på bostäder finns även gällande bostäder för personer med 
funktionsnedsättning i behov av särskilt boende. För ungdomar likväl som för nyanlända 
råder det idag obalans (underskott på bostäder) på bostadsmarknaden, vilket beror på 
att det generellt finns få lediga bostäder, i synnerhet hyreslägenheter, i kommunen. 
Kommunen har startat upp ett bostadsmarknadsprojekt som syftar till att inventera 
bostadsmarknaden och identifiera hinder för bosättning av nyanlända. Målet är att få 
tillgång till fler bostäder för bosättningsanvisningar samt att arbeta bort hinder där 
lediga bostäder finns. 
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Enligt lokala fastighetsmäklare är rotationen på bostadsmarknaden i kommunen idag 
låg, antalet objekt som ligger ute är betydligt mindre än för ett par år sedan. Störst tryck 
på bostäder finns i centralorten inklusive Bäckseda. Även de mindre orterna i 
kommunen har fått ett uppsving då det idag endast finns några få hus ute till försäljning 
jämfört med en situation för några år sedan då 7-8 objekt samtidigt fanns ute i 
samhällena. Angående bostadsrätter i flerbostadshus pågår idag flera projekt som 
väntas tillgodose stora delar av behovet av denna typ av boendeform närmsta tiden.  
 
Vetlanda kommun har en formell tomtkö där intresserade kan anmäla sig. När det sker 
tomtutdelning för ett område får de som är med i tomtkön välja tomt i tur och ordning 
efter vilken plats de har i kön. I april 2017 stod ett trettiotal intressenter i kommunens 
tomtkö.  
 
Witalabostäder, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, förvaltar hyresrätter i 
kommunen. Allmännyttan äger drygt 20 procent av det totala beståndet av hyresrätter i 
kommunen. Detta är en förhållandevis låg andel lägenheter i allmännyttan jämfört med 
övriga Höglandskommuner och andra kommuner med likvärdig folkmängd. 
Witalabostäder har ett kösystem där bostadskön i dagsläget är ungefär dubbelt som lång 
som bostadsbeståndet. Trycket på bostadskön är stort och kön växer varje månad. 
Personer som fått arbete i kommunen och som bor utom pendlingsavstånd har förtur i 
kön. Det är svårt att utan vidare åtgärder tillgodose bostadsbehovet enbart genom 
nyproduktion då hyror i nyproducerade lägenheter tenderar att bli för höga för hushåll 
med svag betalningsförmåga. 
 
Witalabostäder upplever att det finns efterfrågan på hyreslägenheter i alla storlekar. 
Störst efterfrågan på bostäder finns i centralorten. Det har under många år varit kö till 
specialbostäder och där väntas en fortsatt hög efterfrågan trots att det byggs fler 
specialbostäder i dagsläget. 
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4.3 Bostadsbehov för särskilda grupper 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska uppgifterna 
för kommunernas riktlinjer grundas på bland annat bostadsbehov för särskilda grupper. 
Med särskilda grupper avses de som av olika skäl har svårigheter att etablera sig på 
bostadsmarknaden. Enligt Boverket omfattar särskilda grupper äldre personer, 
ungdomar och unga vuxna, studenter, personer med funktionsnedsättning, nyanlända, 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar, hemlösa, kvinnor i behov av skyddat 
boende och personer med låg betalningsförmåga.  

Äldre personer 

Vård och omsorgsförvaltningen förespråkar en utbyggnad av knappt 40 platser i särskild 
boende för att klara det ökade behovet de närmaste 5-10 åren. Detta kan med fördel 
göras vid ombyggnationen av Tomasgården där det kommer bli 36 nya platser, beräknas 
vara klart 2019.  Utöver detta kommer det att krävas ytterligare bostäder för äldre, 
antingen i form av särskilt boende eller trygghetsboende, fram till 2025.  Det finns i 
dagsläget inga beslut om den framtida användningen av Vilans äldreboende. 

Personer med funktionsnedsättning 

Enligt vård och omsorgsförvaltningens inventering av framtida behov gällande bostäder 
med särskild service LSS finns behov av 5-10 platser i gruppbostad/servicebostad i 
nuläget. Utöver detta kommer det att finnas ytterligare behov av ett boende inom 10 år. 

Ungdomar, unga vuxna och studenter 

Socialförvaltningens familjesektion arbetar aktivt med s.k. hemmaplanslösningar för 
unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sin familj. På så sätt kan dyra 
institutionsplaceringar undvikas eller förkortas. Tanken är att rusta den unge för ett eget 
boende på kort sikt. Behovet är 2-4 små lägenheter. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett behov på 10-15 lägenheter till gymnasielever.  

Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar 

Inom sektionen för ensamkommande barn finns ett stort behov av små lägenheter de 
kommande åren, vilket beror på den höga inströmning som förelåg under 2015. 
Lägenheterna behövs både som utslussningslägenheter från förvaltningens egna HVB-
hem och som stadigvarande boende då ungdomen fyllt 21 år. Sektionen uppskattar ett 
behov på 75 små lägenheter.  
 
Nyanlända 
Vetlanda kommun har tidigare haft en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta 
emot 25 personer per år på bosättningsanvisning. Sedan mars 2016 gäller en ny 
lagstiftning, Bosättningslagen, som innebär att Regeringen beslutar om antalet 
bosättningsanvisningar till varje län. Länsstyrelsen i sin tur fördelar antalet anvisningar 
till kommunerna. Dessa personer måste kommunen lösa bostadsfrågan åt. Under 2017 
ska 29 personer anvisas bostad i Vetlanda kommun. Migrationsverkets prognoser utgår 
från att behovet av anvisningar minskar med ca 40 % till kommande år. En rimlig 
bedömning är att mellan 5 och 8 lägenheter per år kommer behövas för nyanlända som 
blir bosättningsanvisade.  
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De allra flesta nyanlända som flyttar till Vetlanda kommun, löser sitt bostadsbehov på 
egen hand. Ofta är lösningarna av tillfällig karaktär, som inneboende hos släkt och 
vänner. Trångboddheten hos den här gruppen är stor och många saknar eget kontrakt. 
Att uppskatta i siffror hur utbredd tångboddheten är hos kommunens nyanlända är 
svårt. Samma sak gäller förekomsten av osäkra upplåtelseformer. Socialförvaltningen 
uppger att det förekommer exempel på trångboddhet och oseriösa hyresvärdar. Dessa 
exempel kommer först i dagen då nyanlända tar kontakt med förvaltningen.  
 
Nyanlända är i allt väsentligt enbart hyrestagare. Eget ägande av en bostad är inte en 
möjlighet under de första åren i Sverige. Det finns ett behov om minst 50 lägenheter per 
år, i skiftande storlekar. 

Hemlösa, personer med låg betalningsförmåga och kvinnor i behov av skyddat boende 

Vuxensektionen tar dagligen emot personer som saknar bostad. Det kan handlar om 
personer som har separerat, personer som varit utsatta för våld i nära relationer, 
personer som fått uppehållstillstånd, unga vuxna, personer med psykiatrisk problematik, 
missbrukare, personer som tidigare vräkts från sina lägenheter med mera. Gemensamt 
är att bostadsbehov ofta uppstår snabbt.  
 
I de fall boende hotas av vräkning inleds ett arbete där socialförvaltningen tar kontakt 
med den eller de som riskerar att bli av med sin bostad. Förvaltningen erbjuder råd och 
stöd. Kontakt tas i vissa fall med hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar. Gäller 
vräkningshotet barnfamiljer kopplas socialförvaltningens familjesektion in. 
 
När det gäller missbruk och till viss del kännedom om psykisk ohälsa arbetar 
vuxensektionen med hemmaplanslösningar som insats i öppenvård för att den enskilde 
ska kunna behålla sitt boende. Detta så att inte den enskilde placeras på institution till 
höga kostnader med anledning av bostadslöshet. Den enskilde kan tillgodogöra sig 
vårdinsatser på hemmaplan först när boendet är ordnat.  
 
Våld i nära relationer kräver en lägenhet med skyddsaspekt, vid tillfällen kvinnojourens 
lägenheter är upptagen. Annars är det hotellvistelser på annan ort som gäller.  
 
Vuxensektionen har idag ett 15-tal lägenheter där personer bor på andrahandskontrakt, 
det finns också en jourlägenhet. Det sker en fortlöpande diskussion med Witalabostäder 
och andra hyresvärdar om att den enskilde ska få ta över kontraktet efter en period med 
god skötsamhet.  
 
Vuxensektionen ser i dagsläget ett behov av 50 lägenheter. Det är dock svårt att 
förutsäga behovet på sikt. Lägenheter i alla storlekar efterfrågas. Bostadskostnaden är 
en avgörande faktor för att ett hushåll ska kunna flytta in.  
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4.4 Marknadsförutsättningar 

Prisnivåer för småhus och bostadsrätter 

Priset på villor i Vetlanda kommun har från och med mars 2016 till och med februari 
2017 legat på 10 634 kronor per kvadratmeter med ett medelpris på villor på drygt  
1,3 miljoner enligt statistisk från Svensk Mäklarstatistik AB. Motsvarande siffror för villor 
i riket i stort låg under samma tidsperiod på 23 455 kronor per kvadratmeter med ett 
medelpris på villor på nästan 2,9 miljoner kronor. I grannkommunerna Eksjö och Nässjö 
har villapriserna legat på cirka 1,2–1,3 miljoner kronor under perioden mars 2016-
februari 2017, vilket är liknande nivåer som i Vetlanda kommun.  
 
Medelpriset på bostadsrätter i Vetlanda kommun låg under perioden mars 2016-
februari 2017 på 794 000 kronor respektive 10 387 kronor per kvadratmeter. 
Motsvarande siffror för bostadsrätter i riket i stort var 2,4 miljoner kronor respektive 
38 445 kronor per kvadratmeter. Medelpriset på bostadsrätter i Eksjö kommun under 
perioden mars 2016-februari 2017 låg på 636 000 kronor och i Nässjö kommun på 
710 000 kronor, det vill säga båda på en något lägre nivå än i Vetlanda kommun.(Källa: 
Svensk Mäklarstatistik AB).  

Hyresnivåer för hyresrätter 

Enligt SCB:s statistik låg medelhyran i hyreslägenhet i Vetlanda kommun år 2016 på 903 
kronor per kvadratmeter per år. Medianhyran i hyreslägenhet i Vetlanda kommun låg 
2016 i sin tur på 900 kronor per kvm och år. I Eksjö kommun var genomsnittshyran 860 
kronor per kvm per år och i Nässjö kommun 897 kronor per kvm år 2016, det vill säga 
något lägre än genomsnittet i Vetlanda kommun. Medelhyran i hyreslägenhet i länet låg 
2016 på 919 kronor per kvadratmeter och år.  

Inkomster och arbetsmarknadsläge 

Befolkningens inkomstnivåer indikerar tillsammans med situationen på 
arbetsmarknaden kommuninvånarnas efterfrågan på bostäder i olika kostnadsnivåer. Ju 
högre genomsnittsinkomsterna är och ju högre andel av befolkningen som 
förvärvsarbetar desto större andel av befolkningen kan förväntas efterfråga exempelvis 
nybyggda bostäder. 
 
I Vetlanda kommun var den genomsnittliga årsinkomsten per invånare 20 år och äldre år 
2015 totalt 266 500 kronor.  Motsvarande siffra för riket i helhet var 2015 totalt 290 300 
kronor. I december 2016 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd 6,1 procent i Vetlanda kommun enligt statistik från Arbetsförmedlingen. 
Motsvarande siffror för Jönköpings län var 6,5 procent och i riket 7,6 procent. 
Sysselsättningsgraden i Vetlanda kommun är således högre än genomsnittet i såväl länet 
som riket.  
 
Vetlanda kommun har i stort en något högre utpendling än inpendling. År 2015 uppgick 
inpendlingen till Vetlanda kommun till 2330 personer och utpendlingen till 2453 
personer. Störst pendlingsutbyte har Vetlanda kommunen med Sävsjö, Eksjö och Nässjö.  

Hushållsutveckling 

I Vetlanda fanns det den 31 december 2016 totalt 12 327 hushåll i kommunen, en 
ökning med 310 hushåll sedan 2013. Av kommunens totala antal hushåll utgörs ungefär 
70 % av en- eller tvåpersonshushåll. Detta motsvarar cirka 47 % av kommunens 
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befolkning. År 2015 var drygt 1500 av kommunens småhus enpersonshushåll. Den 
genomsnittliga hushållsstorleken i kommunen 2016 var 2,21 personer per hushåll. Detta 
är en minskning från 1975 då den genomsnittliga hushållsstorleken i kommunen låg på 
2,65 personer. Denna utveckling speglar den nationella och hushållsstorleken som har 
varit förhållandevis konstant sedan mitten av 1990-talet.   
 
Läs mer om hushållsutveckling under rubrik 3.3.  

Flyttkedjor 

Marknadens betalningsförmåga och betalningsvilja i relation till bostadspriserna är 
styrande för efterfrågan på bostäder. Alla som är i behov av bostäder har inte förmåga 
eller vilja att efterfråga nyproducerade bostäder. När nya bostäder byggs kan emellertid 
äldre och billigare bostäder bli tillgängliga genom uppkomsten av så kallade flyttkedjor.  
 
En flyttkedja skapas när äldre bostäder blir lediga då nya bostäder byggs. Flyttkedjan kan 
frigöra bostäder i flera led. Som exempel kan en flyttkedja uppstå när ett hushåll flyttar 
in i en ny bostads- eller hyresrätt och då efterlämnar sin äldre bostad i vilken ett annat 
hushåll, t.ex. en barnfamilj, flyttar in. Barnfamiljen har i sin tur lämnat en bostad som då 
blir ledig för nästa hushåll. Genom flyttkedjor frigörs på så sätt äldre bostäder som i 
regel är billigare än nyproducerad bostäder.   
 
För att skapa flyttkedjor är det enligt lokala fastighetsmäklare viktigt att det byggs 
marklägenheter och att befintliga bostäder i större utsträckning tillgänglighetsanpassas. 
Detta skulle kunna få fler äldre att flytta från hus till lägenhet, vilket frigör villor för till 
exempel barnfamiljer. Nyproduktion som exempelvis i kvarteret Spinnaren väntas kunna 
frigöra en del hus.   
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4.5 Byggnadsbehov och planberedskap 

Byggnadsbehov 

Inledning 
Det framtida behovet av bostäder styrs i grunden av två faktorer; förändring av det 
befintliga bostadsbeståndet och utvecklingen av antalet hushåll. Antalet hushåll avgörs i 
sin tur av befolkningsutvecklingen samt befolkningens åldersammansättning och 
hushållsbildning. Utöver detta finns andra faktorer av betydelse, exempelvis hur 
efterfrågan på bostäder förändras med människors värderingar och önskemål, det 
allmänna ekonomiska läget, räntenivåer, realinkomstnivåer med mera. I detta avsnitt 
görs en genomgång enbart utifrån demografiska förändringar och faktiskt byggbehov. 
 
Under rubriken ”Bostäder kontra hushåll” beräknas bostadsbyggnadsbehovet i Vetlanda 
kommun med två räkneexempel. I det första exemplet beräknas antalet hushåll utifrån 
förutsättningen att det genomsnittliga hushållet i kommunen är av samma storlek år 
2025 som det är idag. I det andra räkneexemplet görs utifrån befolkningsprognosen 
beräkningar av antalet hushåll med hjälp av hushållskvoter. Hushållskvoterna anger 
hushållsbildningen i olika åldersgrupper. I detta räkneexempel behöver man därför titta 
på vilka åldersgrupper som främst står för befolkningsökningen. Hushållskvoterna är 
länsspecifika och bygger på underlag från Boverket och SCB. Det finns osäkerheter i att 
applicera de länsspecifika hushållskvoterna på kommunen då det faktiska utfallet av 
antalet hushåll för 2016 är lägre än vad hushållskvoterna anger. Detta måste beaktas i 
det senare räkneexemplet för bostadsbyggnadsbehovet. 
 
Bostadsbehov 
Utgångspunkten för bedömningen av bostadsbehovet är att kommunens befolkning 
växer enligt framtagen prognos, det vill säga med 894 personer mellan 2016 och 2025. 
Totalt ska befolkningen enligt prognosen ligga på drygt 28 000 invånare år 2025. 
Kommunen har inga uttalade mål om befolkningstillväxt i siffror vilket gör att det är 
prognosen för antalet hushåll tillsammans med förändringar i befintligt bostadsbestånd 
som styr byggbehovet. Utöver denna utveckling behöver kommunen också ta höjd för 
en bostadsreserv som möjliggör rörlighet på bostadsmarknaden. Alla prognoser 
innehåller osäkerheter och det finns olika sätt för att uppskatta antalet hushåll i 
framtiden. Ett grundläggande antagande är i alla fall att ett hushåll behöver en bostad. 
 
Att bostäder byggs i en omfattning som motsvarar befolkningsökningen och 
hushållsutvecklingen innebär inte automatiskt att alla kan finna en bostad som 
motsvarar ens behov. Vissa människor begränsas av sin hushållsekonomi, av fysiska- 
eller psykiska funktionsnedsättningar, behov av tillgänglighet till en befintlig eller ny 
arbetsplats och så vidare. På liknande sätt ska det poängteras att bostadsbeståndet idag 
inte nödvändigtvis svarar upp mot befolkningens preferenser och behov vad gäller 
geografisk fördelning eller lägenhetsstorlekar. Den inflyttning till större 
befolkningscentrum som syns på nationell och global nivå märks även på lokal nivå, där 
det även inom kommunen sker en befolkningskoncentration. Prognosen tyder på att en 
sådan utveckling kommer att fortsätta framöver ungefär som den gjort under senare år.  
 
Bostäder kontra hushåll 
I Vetlanda kommun fanns år 2016 totalt 12 796 lägenheter i småhus, flerbostadshus, 
övriga hus eller specialbostäder medan antalet hushåll uppgick till 12 327. Det fanns 
alltså i lägenhetsregistret 469 fler bostäder än hushåll som är folkbokförda på en 
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lägenhet. Detta ”överskott” på bostäder ska inte ses som att det finns 469 lediga 
bostäder i kommunen. Det finns en rad olika anledningar till att bostäderna är fler än 
hushållen; bland annat finns eftersläpningar i inrapportering av lägenhetsnummer. 
Kommunen gör bedömningen att det faktiska antalet lediga lägenheter i kommunen är 
mycket litet.  
 
Som tidigare nämnts bör det i bostadsbeståndet finnas en bostadsreserv för att 
marknaden ska fungera. Boverket bedömer att en bostadsreserv om en procent av det 
totala antalet hushåll bör finnas. För Vetlandas kommuns del motsvarar en procent av 
antalet hushåll 2016 en bostadsreserv på 123 lägenheter.   
 
En uppskattning av det framtida antalet hushåll kan göras genom att beräkna att 
befolkningen ökar med ett visst antal personer och att den genomsnittliga 
hushållsstorleken i Vetlanda kommun är 2,21 personer även i framtiden. En 
prognosticerad befolkningsstorlek på totalt 28 030 invånare år 2025 motsvarar då 
uppskattningsvis 12 683 hushåll samma år, en ökning med 356 hushåll från 2016. 
Bostadsreserven för 2025 blir således 127 lägenheter. Enligt detta räkneexempel skulle 
det finnas ett behov av minst 483 bostäder fram till 2025. Under perioden 2017-2025 
motsvarar detta en byggnadstakt på cirka 54 bostäder per år. Huvuddelen av 
byggbehovet kommer dock ligga i början på perioden. Ser man till förändringen i antalet 
lägenheter påverkas beståndet inte nämnvärt av avgångar genom ombyggnation eller 
rivning, i alla fall inte negativt. Tidigare har allmännyttan haft lediga lägenheter, men 
sedan 2004 och framåt är denna bostadsreserv obetydlig. Bedömning är att 
bostadsreserven till stor del bör utgöras av hyresrätter.  
 
Ökningar i olika åldersgrupper genererar olika behov av en egen bostad, till exempel har 
barn inget behov av en egen bostad förrän dess att de når en ålder då de flyttar 
hemifrån. Av denna anledning används ofta hushållskvoter för att göra mer konkreta 
beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet. Hushållskvoter bygger på sannolikheten att 
människor bor tillsammans, vilket i sin tur innebär att en högre andel äldre genererar ett 
högre antal hushåll. Hushållskvoten är i sin tur beroende av bland annat hushållens 
ekonomi, preferenser och trender och kvoterna skiljer sig därför åt mellan olika län och 
mellan olika kommuner inom samma län. Boverket tog i samband med arbetet med en 
rikstäckande rapport om bostadsbyggnadsbehovet fram hushållskvoter på länsnivå. Vad 
gäller Vetlanda kommun visar det sig att det finns vissa diskrepanser i kvoterna då dessa 
i Vetlandas fall genererar ett högre antal hushåll än vad det faktiska utfallet var för 2016. 
Det är dock detta underlag som kommunen idag har att tillgå för att göra beräkningar på 
byggbehovet utifrån hushållskvoter. I fortsättningen bör kommunen köpa in 
kommunspecifika uppgifter för att kunna göra bättre beräkningar på byggbehovet. 
 
Genom att applicera hushållskvoterna till de prognostiserade befolkningsförändringarna 
i olika åldersklasser ges en bild av det förväntade antalet hushåll vid en viss tidpunkt i 
framtiden, i detta fall år 2025. Genom att tillämpa de framtagna hushållskvoterna för 
Jönköpings län på dagens befolkning skulle antalet hushåll i Vetlanda kommun år 2016 
vara 13 046 snarare än det faktiska antalet på 12 327. Det är här det finns en osäkerhet i 
beräkningarna vilket får genomslag i prognosen. Skillnaden mellan prognos enligt 
hushållskvoterna och faktiskt utfall är 719 hushåll. År 2025 skulle det förväntade antalet 
hushåll i kommunen utifrån kvoterna ligga på 13 468, en ökning med 422 hushåll från 
det uppskattade antalet hushåll i kommunen 2016 enligt hushållskvoterna. Utöver detta 
behövs en bostadsreserv på 135, vilket ger ett behov av 557 bostäder till år 2025 enligt 
detta räkneexempel. Med denna, om än osäkra beräkning, ges också en tydlig bild av att 
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det främst är de äldre hushållen som ökar, med en särskilt stor ökning i antalet hushåll i 
åldersklassen 80+.   
 

Ålder Antal individer 
2016 

Antal hushåll 
2016 

Antal individer 
2025 

Antal hushåll 
2025 

Förändring i 
antal hushåll 
2016-2025 

15-19 år 1 576 79 1 774 89 + 10 

20-24 år 1 574 613 1 311 511 -102 

25-34 år 2 998 1 679 3 021 1 692 +13 

35-44 år 2 965 1 898 3 307 2 116 +218 

45-54 år 3 601 2 269 3 102 1 954 -315 

55-64 år 3 327 2 296 3 536 2 440 +144 

65-69 år 1 757 931 1 537 815 -116 

70-74 år 1 646 1 086 1 544 1 019 -67 

75-79 år 1 146 756 1 521 1 044 +288 

80+ 1 799 1 439 2 235 1 788 +349 

Totalt 22 237 13 046 22 888 13 468 +422 
Tabell 7. Befolknings- och hushållsprognos i olika åldersklasser utifrån hushållskvoter till år 2025  

Bostadsbyggande bakåt i tiden 
Ett ytterligare sätt att få en bild av det förväntade bostadsbyggandet framöver är att 
titta på hur mycket nya bostäder det har byggts i kommunen bakåt i tiden. Som exempel 
används här bostadsbyggandet mellan 2000 och 2016. Under dessa 17 år byggdes det 
cirka 600 nya bostäder i kommunen, fördelat på 277 lägenheter i flerbostadshus och 316 
småhus. Detta motsvarar en byggnadstakt på ungefär 35 bostäder per år. Under samma 
period ökade befolkningen med 617 personer, från 26 624 till 27 241. 

Figur 13. Bostadsbyggandet jämfört med befolkningsförändringen i kommunen 1983-2016 
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Sammanfattning 
Det första räkneexemplet visar på ett bostadsbyggnadsbehov på totalt 483 bostäder 
fram till år 2025. Motsvarande siffra med det andra räkneexemplet är 557 bostäder. 
Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att bostadsbyggnadsbehovet, med 
osäkerhet inbyggd, ligger på runt 500 bostäder fram till år 2025. Det är i centralorten 
som det stora antalet nya bostäder behövs, då det är där befolkningsökningen i 
kommunen väntas vara som störst. Det är inte enbart det faktiska antalet personer och 
hushåll i kommunen som påverkar behov och efterfrågan på bostadsmarknaden utan 
även hushållens sammansättning och förändringar i denna. 
 
Åldersgruppen 25-44 år ökar, vilket bland annat beror på den stora gruppen födda 1988-
1992. En ökning i denna åldersgrupp innebär sannolikt en ökad efterfrågan på småhus, 
såväl nybyggda som begagnade, men även efterfrågan på lägenheter i attraktiva 
områden för barnfamiljer. Detta vägs i viss mån upp av en minskning av hushållen i 
åldrarna 45-54 år. Allra högst är tillväxten av äldre hushåll med personer 75 år och äldre. 
Hur den växande gruppen äldre väljer att bo kommer att påverka hela 
bostadsmarknaden. Boende för äldre är inte främst äldreboende utan bostäder på den 
ordinarie bostadsmarknaden som i högre grad behöver vara tillgänglighetsanpassade. 
 
Med ovanstående i åtanke kan det konstateras att kommunen behöver: 

 Erbjuda småhustomter inom centralorten.  

 Fler hyresrätter i ett varierat utbud som täcker såväl efterfrågan på attraktiva 
lägen som behovet av bostäder av enklare modell till rimliga kostnader. Även 
om nyproducerade lägenheter generellt är dyra så bidrar ett tillskott av 
hyreslägenheter till det totala utbudet.  

 Bygga bostäder som är attraktiva för människor över 70 år.  

 Tillgänglighetsanpassa en större andel av befintligt bostadsbestånd och se till att 
nyproducerade lägenheter utformas med god tillgänglighet.  

 Bygga specialbostäder i enlighet med aktuell behovsbedömning. 
 
Var bostäderna sedan ska byggas och av vem är en fråga som inte enbart bör styras av 
efterfrågan utan också av kommunens målsättningar att uppnå ett hållbart samhälle. Då 
har även faktorer som klimat- och miljöpåverkan, investerings- och driftskostnader, 
serviceunderlag, integration och andra sociala faktorer betydelse. 

Planberedskap  

Vetlanda centralort 
I centralorten finns planberedskap i form av antagna detaljplaner som ännu ej 
genomförts, eller där byggnation har påbörjats men ännu inte färdigställts, och 
pågående planarbete som beräknas slutföras inom perioden för detta 
bostadsförsörjningsprogram. Vidare finns en fördjupad översiktsplan för Vetlanda 
centrum från 2014 som pekar ut ett antal exploateringsytor inom centrumområdet. 
Diskussioner förs även om förtätning på ett antal platser som inte är utpekade i något 
plandokument. Den fördjupade översiktsplanen för hela tätorten från 1993 är utbyggd 
och kommer att ersättas med en ny, beräknat antagande under 2018. Nedan redovisas 
de områden som är aktuella för bostadsbebyggelse inom tätorten. Områden där 
lagakraftvunna detaljplaner finns redovisas först med beräknat färdigställandeår.  
 
 
  



31 
 

Område Planeringsskede Antal lägenheter Beräknat 
färdigställandeår 

Spinnaren Lagakraftvunnen 
detaljplan 

53 lägenheter i 
bostadsrätt 

2018 

Felsteget Lagakraftvunnen 
detaljplan 

45-50 lägenheter i 
hyresrätt 

2019 

Venus Lagakraftvunnen 
detaljplan 

7 lägenheter i radhus 2018 

Caroline 5 Lagakraftvunnen 
detaljplan 

16 lägenheter i radhus 2018 

Mohagen  Lagakraftvunnen 
detaljplan  

18 lägenheter i 
specialbostad 

2017 

Torvan Lagakraftvunnen 
detaljplan 

16 lägenheter 
upplåtelseform ej känd 

2018 

Hygiea Detaljplan påbörjad, 
beräknat antagande i 
augusti 2018 

150 lägenheter, 
skissförslag 
upplåtelseform ej känd 

 

Himlabackarna 3 Detaljplan påbörjad, 
beräknat lagakraft i 
mars 2018  

100-150 lägenheter, 
huvudsakligen småhus 

 

Skyttevallen Detaljplan påbörjad, 
beräknat lagakraft i 
oktober 2017 

96 lägenheter i 
hyresrätt, varav 36 
specialbostäder 

 

Vildvinet Detaljplanpåbörjad, 
beräknat antagande i 
oktober 2017  

48 lägenheter i 
hyresrätt 

 

Storegården 1:1 Detaljplan påbörjad, 
beräknat lagakraft i juni 
2018 

10-15 lägenheter, 
upplåtelseform ej känd 

 

Boken/Banken Planprogram påbörjat  50-60 lägenheter, 
skissförslag 
upplåtelseform ej känd 

 

Vesslan Utpekad i FÖP 40-50 lägenheter  

Norra Delfin Utpekad i FÖP 30-40 lägenheter  

Merkurius Utpekad i FÖP 20 lägenheter  

TOTALT  789 lägenheter
2
  

Tabell 8. Områden aktuella för bostadsbebyggelse inom centralorten. 

Kommunens mindre orter 
Efterfrågan på nya tomter är liten i de mindre orterna. Det finns många detaljplanerade 
tomter i de mindre orterna som funnits under lång tid utan att bli bebyggda. Ett försök 
har genomförts att sälja tomterna billigt för att uppmuntra byggande även utanför 
centralorten. Men försöket har hittills resulterat i få byggnationer.  
 
Nedan redovisas planberedskapen i kommunens mindre orter, se bilaga 1 för tillhörande 
kartbilder.  

                                                           
2
 Totalt antal lägenheter förutsatt att den högre potentialen byggs. 



32 
 

Ekenässjön 
I Ekenässjön finns en ny detaljplan för uppförande av flerbostadshusbebyggelse vid 
Stationsgatan. Det beräknas att 32 lägenheter kommer att uppföras på platsen. Utöver 
detta förs diskussioner om ny planläggning för radhusbebyggelse vid Allégatan. Sedan 
tidigare finns lediga tomter i den norra delen av samhället som är detaljplanelagda. I 
översiktsplanen finns ytterligare områden utpekade för framtida exploatering, varav ett 
utredningsområde som är privatägt. Dessa är ej detaljplanelagda. Invid södra stranden 
av Ekenässjön har ett område pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
 
Holsby-Sjunnen 
I samhällena finns några enstaka lediga tomter insprängda i befintliga bostadskvarter. 
Mellan de båda samhällena finns ett detaljplanelagt område för bostadsändamål och i 
västra delen av Holsby finns ytterligare ett område avsatt för bostadsändamål i 
översiktsplanen som ej är detaljplanelagt. Områdena är i kommunal ägo. 
 
Nye 
I Nye samhälle finns lediga tomter vid Persgårdsvägen/Kristinebergsvägen. Vidare finns 
äldre detaljplaner för bostadsändamål öster om skolan och längs Ekholmsvägen och 
Myrisbodavägen, samtliga på kommunal mark. Invid norra stranden av Karsnäsasjön har 
ett område pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 
 
Landsbro 
I Landsbro finns elva lediga tomter, varav fyra vid Skogsvägen och resten vid 
Näckrosvägen. Utöver detta finns framtida bostadsområden identifierade i 
översiktsplanen varav inget är detaljplanelagt. Samtliga områden finns i västra delen av 
samhället, varav ett ägs av kommunen. 
 
Myresjö 
I Myresjö samhälle finns ett tjugotal lediga tomter, varav det stora flertalet vid 
Nunnevägen. Direkt öster om Nunnevägen finns ytterligare ett område detaljplanelagt 
för bostadsändamål. I översiktsplanen redovisas ytterligare tre större områden för 
framtida bostadsbebyggelse, varav ett på kommunal mark. 
 
Björköby 
I Björköby finns lediga tomter vid Björkmossevägen och Hängbjörksvägen. Ytterligare två 
bostadsområden är planlagda i detaljplan/stadsplan från 1971. Områdena ägs av 
kommunen. 
 
Farstorp 
I Farstorp finns ett tiotal lediga tomter där gata och VA är utbyggt på kommunal mark. 
Utöver detta finns två mindre områden identifierade i översiktsplanen, båda i privat ägo. 
 
Ramkvilla 
I Ramkvilla finns tre lediga tomter på kommunal mark. Vidare finns ett större  
detaljplanlagt område för bostadsändamål, också det på kommunal mark. Invid norra 
stranden av sjöarna Klockesjön och Örken har områden pekats ut för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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Kvillsfors 
I Kvillsfors finns ett par lediga tomter samt ett i översiktsplanen redovisat framtida 
bostadsområde på kommunal mark i västra delen av samhället, ej detaljplanelagt. 
 
Pauliström 
I Pauliström finns fyra lediga tomter samt planberedskap genom detaljplan för framtida 
bostadsområde norr om Paulis Väg. Området är i kommunens ägo. Invid sjön Ramsen 
söder om samhället finns ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Skirö 
I Skirö finns ett område som är detaljplanelagt för bostadsändamål. Marken är 
privatägd. Invid norra och södra stranden av Skirösjön har områden pekats ut för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Korsberga 
I Korsberga finns fyra lediga tomter längs Badhusvägen. Norr därom finns ett större 
område på kommunal mark för framtida bostadsbebyggelse med byggnadsplan antagen 
1982. 
 
Skede  
Vid Dalervägen finns ett område med ett tiotal tomter med utbyggt VA och gata. Söder 
därom finns ytterligare ett område detaljplanelagt för bostäder. Båda områden finns på 
kommunal mark. 
 
Landsbygden 
I kommunens översiktsplan från 2010 står att människor ska ha möjlighet att bosätta sig 
i tätorter och samhällen såväl som på ren landsbygd. För att ytterligare uppmuntra 
byggande i de mindre orterna finns i översiktsplanen ett antal områden redovisade för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. Syftet med att redovisa områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera lokal och regional utveckling 
i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan 
ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. Utpekande av områden innebär inte att 
kommunen kommer att vara huvudinitiativtagare till att utveckla områdena. Utpekandet 
är snarare ett kommunalt ställningstagande om att vara positiv till lokala engagemang 
för bostadsbyggande och företagande inom områdena. Det bygger också på frivillighet 
från markägare för att disponera mark. Följande LIS-områden redovisas i 
översiktsplanen för bostäder och/eller turistföretag: 
 

Ort/område Syfte 

Näshult 1 Möjlighet att bygga bostäder 

Näshult 2 /Horseryd  Möjlighet att utveckla turistföretag 

Ramkvilla 1 Möjlighet att bygga bostäder och utvecklas turistföretag 

Ramkvilla 2 Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag 

Pauliström Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag 

Björköby/Kristinelund Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag 

Vetlanda/Östanå Möjlighet att utveckla turistföretag 

Ädelfors Möjlighet att utveckla turistföretag 

Stenberga Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag 

Skirö 1 Möjlighet att bygga bostäder 
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Skirö 2 Möjlighet att utveckla turistföretag 

Korsberga 1 Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag 

Korsberga 2 Möjlighet att bygga bostäder och utveckla turistföretag 

Nye Möjlighet att bygga bostäder 

Farstorp/Trollebo Möjlighet att utveckla turistföretag 

Ekenässjön Möjlighet att bygga bostäder 

Lindshammar Möjlighet att utveckla turistföretag 
 Tabell 9. LIS-områden utpekade i översiktsplanen från 2010. 

 
Sammanfattning planberedskap 
I centralorten är det viktigt att byggnation på områden med klara detaljplaner påbörjas 
och att kommunen fortsätter att planlägga nya områden så att planberedskapen svarar 
upp mot efterfrågan på bostäder. I Centrumplanen finns det identifierade 
exploateringsytor som kommunen bör prioritera för detaljplaneläggning. När den nya 
fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort är antagen är det viktigt att kommunen 
inleder arbetet med planläggning för minst ett nytt område för bland annat 
småhusbebyggelse. Av sammanställningen ovan framgår att kommunen har en god 
planberedskap i de mindre tätorterna. Möjligheten att påverka byggnationen i dessa 
orter är svår, men det är viktigt att kommunen arbetar för att göra orterna attraktiva 
och att marknadsföra möjligheterna som finns till ett bra boende i kommunens olika 
delar.   
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5 Riktlinjer och åtgärder 

5.1 Riktlinjer 

Riktlinjer för bostadsutveckling i Vetlanda kommun perioden 2017-2025 delas upp i 
riktlinjer för generellt bostadsutveckling respektive riktlinjer för särskilda grupper.  

Riktlinjer generell bostadsutveckling 

 Det bör under perioden 2017-2025 byggas cirka 500 lägenheter. Majoriteten av 
dessa bör vara lägenheter i flerbostadshus. Minst 50 lägenheter bör vara 
specialbostäder. Huvuddelen av bostäderna bör byggas i början av perioden.  

 Bostadsbyggandet ska vara varierat gällande upplåtelse former, storlekar, priser 
och hustyper. Hyresrätter ska prioriteras.  

 Bygg bostäder som är attraktiva för människor över 70 år.  

 Tillgänglighetsanpassa en större andel av befintligt bostadsbestånd och se till att 
nyproducerade lägenheter utformas med god tillgänglighet 

 I Vetlanda tätort ska det finns tomter i minst två detaljplanelagda områden för 
byggande av enbostadshus. 

 I övriga tätorter ska kommunen alltid erbjuda tomter för byggande av 
enbostadshus. 

 Bostadsbyggandet på landsbygden ska ge ett positivt bidrag till 
bostadsförsörjningen. 

 Vetlanda kommun ska ha ett nära samarbete med bostadsexploatörer.  

Riktlinjer försärskilda grupper 

 Ombyggnation av Tomasgården för att lösa 36 nya platser för särskilt boende. 

 Lägenheter till rimliga prisnivåer ska finnas i alla storlekar samt i olika 
bostadsområden.    

 Egna hyreskontrakt till enskilda.  

 Erbjuda sociala kontrakt där kommunen hyr i första hand med 
andrahandsuthyrning till enskilda med möjlighet till förstahandskontrakt vid 
skötsamhet.  

 Socialförvaltningens lägenheter ska i integrationssyfte finnas i olika 
bostadsområden.  

5.2 Kommunala verktyg 

Kommunen har flertalet verktyg som kan användas för att driva på och styra inriktningen 
av bostadsmarknaden. Nedstående verktyg fyller viktiga funktioner för genomförandet 
av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Kommunens markinnehav 

Kommunalt markinnehav är tillsammans med strategiska köp och försäljningar av mark 
viktiga verktyg för kommunen. Genom att äga mark som ska exploateras har kommunen 
möjlighet att påverka tilldelningen och innehållet i den mark som tilldelas. 

Avtal i samband med exploatering  

För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen avtal med 
aktuell byggherre. Genom dessa avtal har kommunen i viss mån möjlighet att styra 
förutsättningar för byggandet. Lagstiftningen, bland annat plan- och bygglagen, har dock 
begränsningar kring vad avtalen kan innehålla. 
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I projekt där kommunen inte själva äger marken krävs en aktiv dialog med byggherren 
för att medvetandegöra kommunens behov av olika typer av bostäder. 

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/planprogram 

Översiktsplanen är kommunens främsta instrument för den långsiktigt fysiska 
utvecklingen. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen 
har enligt plan och bygglagen skyldighet att ha en aktuell översiktsplan. 

Detaljplaner och planberedskap 

Kommunen får inom kommunen med detaljplaner reglera mark- och vattenområdens 
användning, bebyggelse och byggnadsverk enligt plan- och bygglagen.  Genom 
detaljplanernas innehåll samt genom prioritering av ärenden kan kommunen skapa 
förutsättningar för byggande av attraktiva bostäder. En detaljplan kan reglera volymer, 
utseende och användningssätt på byggnader. En detaljplan kan dock inte styra om 
byggnaden ska vara hyresrätt eller bostadsrätt eller om det ska vara seniorbostäder och 
så vidare. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har myndighetsansvar för detaljplaner.  
 
En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och en lyhördhet 
gentemot marknadens aktörer är eftersträvansvärt för att kunna styra 
bostadsbyggandet i önskad riktning. Vidare är det viktigt att våga prioritera mellan olika 
utbyggnadsplaner så att de planer som har bäst möjlighet att bli realiserade prioriteas.  

Bygglov 

Miljö- och byggnämnden har myndighetsansvar för bygglov. I bygglovet kan man reglera 
byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder. I bygglov går det 
inte att styra upplåtelseformer eller specialboenden. 

Allmännyttigt bostadsbolag 

Kommunen har möjlighet att genom ägardirektiv och politisk styrning till det 
allmännyttiga kommunala bostadsbolaget Witalabostäder påverka produktion och 
förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. 
 
Genom tätt samarbete med Witalabostäder kan kommunen påverka boende för grupper 
som kommunen har ett särskilt ansvar för. 
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5.3 Handlingsplan 

För att uppnå riktlinjerna behöver följande aktiviter ske. 
 

Aktivitet Utförare Beslutande Tidplan 

Kontinuerlig uppdatering av 
bostadsförsörjningsprogram
met 

Kommunlednings-
förvaltningen 

Kommunfullmäktige Varje 
mandatperiod 

Handlingsprogram som 
utvecklar arbetsätt och 
metoder för att nå 
programmets målsättningar 

Kommunlednings-
förvaltningen 

Kommunstyrelsen Efter det att 
detta 
program 
antagits. 

God framförhållning i 
översiktsplaneringen 
avseende ny bostadsmark 

Tekniska kontoret Kommunfullmäktige  Löpande 

Upprätta detaljplaner. 
Prioritera exploateringsytor 
utpekade i Centrumplanen 
och påbörja arbete med 
planläggning för minst ett 
nytt område för bland 
annat småhusbebyggelse.  

Tekniska kontoret Kommunfullmäktige Löpande 

Fortlöpande dialog med 
bostadsexploatörer 

Tekniska kontoret - Löpande 

Kommunen ska arbeta för 
att fler hyresrätter byggs i 
allmännyttans regi liksom 
genom privata initiativ.  

Witalabostäder 

Tekniska kontoret 

Kommunfullmäktige Löpande 

Marknadsföra utbudet av 
småhustomter i 
kommunens mindre orter 
och på landsbygden 
inklusive LIS-områden 

Tekniska kontoret Tekniska nämnden Löpande 

Ombyggnation av 
Tomasgården. 

Tekniska kontoret Kommunfullmäktige 2020 

Kontinuerlig revidering av 
befolkning- och 
hushållsprognoser 

Kommunlednings-
förvaltningen 

- Årligen 

Använda statistik om 
hushållskvoter anpassade 
efter Vetlanda kommun för 
beräkning av framtida 
byggbehov 

Kommunlednings-
förvaltningen 

- Årligen 
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Bilaga 1: Kartbilder planberedskap 

I kartorna nedan redovisas planberedskapen i kommunens mindre orter. Blåmarkerade 
områden anger de kommunala tomter som är lediga för bostadsändamål och där en 
detaljplan finns antagen. Röda områden är områden som redovisas som 
utbyggnadsområden i kommunens översiktsplan. Huruvida dessa områden är 
detaljplanerade eller inte kommenteras i de beskrivande texterna i avsnitt 4.5. För 
Ekenässjön redovisas också ett område där en ny detaljplan finns framtagen för nya 
bostäder, ljusblått område. Enskilda obebyggda tomter i samhällena redovisas inte.   
 
Ekenässjön 
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Holsby-Sjunnen 

 
Nye 
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Landsbro 

 
Myresjö 
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Björköby 

 
Farstorp 
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Ramkvilla 

 
Kvillsfors 
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Pauliström 

 
Skirö 
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Korsberga 

 
Skede 

 
 


