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Riktlinjer för bostadsförsörjning i Kalmar 
kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för bostadsförsörjning i Kalmar kommun.  

Bakgrund 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, Lag (2000:1383) ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska antas 
av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna 
för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommun-
fullmäktige.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer i samarbete med 
samhällsbyggnadskontoret och i samröre med Kalmar kommuns förvaltningar 
och kommunala bolag. Riktlinjerna skickades på remiss till relevanta instanser 
under tidsperioden 10 maj till 24 maj.  
 
Inkomna remissvar har beaktats i det nu reviderade bostadsförsörjnings-
programmet och de större ändringarna som skett följer nedan.  
 
Socialnämnden, samt Flykting och Integration inkom med flera förtydliganden 
gällande sina målgrupper vilka har inkluderats i det reviderade programmet. 
Södermöre kommundelsnämnd ville ersätta en ”levande landsbygd” med en 
”livskraftig landsbygd” vilket nu har skett.  
 
Länsstyrelsen efterfrågade en starkare koppling mellan nationella och regionala 
mål samt målen för bostadsförsörjning i Kalmar kommun. Detta har nu styrkts 
med att varje mål för bostadsförsörjning listats tillsammans med de nationella 
och regionala mål det specifika målet bidrar till. Länsstyrelsen önskade även se 
en redogörelse för hur riktlinjerna framtagits och hur man samarbetat med 
relevanta aktörer. Detta finns nu redovisat under det nya avsnittet 
”Arbetsprocess”.  Länsstyrelsen ville även se ett resonemang angående 
kvinnors och mäns olika positioner på bostadsmarknaden. I dokumentet 
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återfinns nu ett avsnitt som redogör för kvinnor och mäns olika utbildnings- 
och inkomstnivåer samt hur det påverkar deras förutsättningar på 
bostadsmarknaden.  
 
Däröver så har det även förtydligats att riktlinjerna i sin implementering 
kommer att genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Detta då riktlinjerna 
kommer att inkorporeras i Kalmar kommuns verksamhetsplan, där jämställd-
hetssäkrad verksamhet är ett mål. Slutligen hade Länsstyrelsen flera mindre 
redigeringsförslag till exempel gällande åtgärder, och förtydliganden av mål, 
vilket nu har tagits i beaktande i riktlinjerna.  
 
 
 
Sara Håkansson   
utredare   
 
 
 
Bilaga 
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Kalmar kommun 
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INLEDNING
Riktlinjernas syfte 
Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder 
för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur 
utgöra underlag för planläggning enligt plan- och 
bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset, 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om 
förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas 
och antas av kommunfullmäktige.

Utgångspunkter
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ha samma 
inriktning och ambitioner som regionala och nationella 
mål för bostadsbyggande. I framtagande av programmet 
har en rad nationella och regionala mål inventerats. De 
som är särskilt relevanta presenteras nedan. 

Nationella mål
Det övergripande målet för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet 
är att ge alla människor i landet en god livsmiljö, där 
en långsiktigt god hushållning med naturresurser och 
energi främjas och bostadsbyggande och ekonomisk 
utveckling underlättas. Regeringens målsättning är att det 
fram till år 2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder, 
i en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder 
som svarar mot behoven.1

Utöver detta finns det även 16 nationella 
miljökvalitetsmål med kopplingar till samhälls-
planering, samt 12 mål framtagna av Boverket på 
uppdrag av regeringen med en Vision för Sverige 
2025. Det finns även en rad andra nationella mål som 
har relevans för bostadsförsörjningen, exempelvis 
folkhälsomålen:

-Delaktighet och inflytande i samhället

-Ekonomisk och social trygghet

 1 ”Mål för boende och byggande” Regeringskansliet: http://bit.ly/2qrbHVR

Kalmar kommun är en kommun på frammarsch 
med en positiv befolkningsutveckling och med nya 
bostadsområden och infrastruktur som växer fram både 
i staden och på landsbygden. Kommunen har blivit en 
drivkraft i regionen och befolkningen har haft en stadig 
ökning de senaste åren, till följd utav främst inflyttningar 
från övriga länet och från utlandet, samt att det föds 
fler än vad det dör. Samtidigt har kommunen fått fart 
på byggandet och flera nya bostadsområden växer 
fram parallellt med satsningar såsom en ny bad och 
friskvårdsanläggning, ett nytt universitetsområde och 
etablerandet av eHälsomyndigheten.

Trots det aktiva byggandet så saknas det idag tillräckligt 
med bostäder för att tillgodose medborgarnas behov. 
Det råder till exempel en brist på små billiga hyresrätter 
och de som arbetar med de bostadssociala grupperna 
vittnar om de svårigheter man möter på en daglig basis i 
att finna tillräckligt med boenden. Många bor trångbott 
och då flera boende i kommunen inte är folkbokförda 
i kommunen, finns det ett större behov av bostäder än 
det statistiken visar. 

Idag är Kalmar kommun en drivkraft i regionen och 
då flera satsningar sker så är det viktigt att planera och 
möjliggöra för ett större antal bostäder, där det finns 
flexibilitet i systemet så att man kan komma i stånd till 
att bygga. Det krävs helt enkelt goda boendealternativ 
för att Kalmar ska kunna fortsätta vara en drivkraft och  
en plats där människor vill bo och verka och kan leva ett 
gott liv. För detta krävs en god bostadsförsörjning, vilket 
är en komplex fråga och en utmaning för kommunen. 
Det handlar om att planera för och genomföra projekt 
för nya bostäder, men också om att hjälpa dem som har 
svårt att ordna en bostad på egen hand. 

FÖRKORTNINGAR

HVB Hem för vård eller boende
KLT Kalmar läns trafik
LSS Lagen om stöd och service 
PBL Plan- och bygglagen
PUT Permanent uppehållstillstånd
RUS Regional utvecklingsstrategi
SAV Samverkan, arbete, välfärd
TUT Temporärt uppehållstillstånd

-Trygga och goda uppväxtvillkor

-Ökad fysisk aktivitet 

I riksdagens nationella strategi för att implementera 
barnkonventionen (prop. 1997/98:182) ställs krav på 
kommunen att utveckla barn och ungdomars inflytande 
och delaktighet i samhällsplaneringen. Barnperspektivet 
ska vara en tydlig del i det kommunala arbetet. Ett annat 
nationellt mål är att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i 
den fysiska planeringen. Goda boendemiljöer ska finnas 
för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund 
eller funktionsnedsättning. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma möjlighet att leva ett bra vardagsliv

med trygga och säkra boendemiljöer.

Regionala mål 
På en regional nivå så följer Kalmar län de nationella 
miljökvalitetsmålen med preciseringar och etappmål. 
Men har ett mer ambitiöst mål vad gäller fossilbränslefri 
region och har som mål att vara en fossilbränslefri 
region 2030.2 Vikten av att skydda miljön fastslås även 
i dokumentet ”Regional utvecklingsstrategi för 
Kalmar län 2012-2020”, som vidare uppmärksammar 
betydelsen av ökad inflyttning till regionen och att 
äldre har god levnadsstandard. För att arbeta mot en 
levande stad, såväl som en livskraftig landsbygd, finns 
flera regionala samarbeten i avseendet kollektivtrafik. 
Avsiktsförklaringen ”Mer Kalmarsund” syftar till att 
förbättra allmänna kommunikationer mellan Kalmar, 
Mönsterås och Oskarshamn kommun för att minska 
antalet arbetsmarknadsregioner från fyra till två, fram till 
år 2020. Kommunerna har även utryckt intresse att agera 
för en gemensam bostadsmarknad och därmed kunna 

För att säkerställa en god bostadsförsörjning har 
kommunen tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning, 
detta i enlighet med lag 2000:1383. Som underlag 
för riktlinjerna har kommunen analyserat lokala 
förutsättningar mot bakgrund av nationella och 
regionala mål, planer och program, samt trender i 
omvärlden. Baserat på detta underlag har fem mål tagits 
fram med fokus på: det antal nya bostäder som ska 
planeras för till och med 2018, ett fokus på hållbarhet, 
vikten av en livskraftig landsbygd och behovet av att 
motverka boendesegregation och att sätta medborgaren 
i centrum för bostadsplanering. Varje mål har ett eller 
flera delmål kopplat till sig med respektive åtgärder. 

Genom nära samverkan med olika byggaktörer och 
bostadsföretag är det kommunens förhoppning att 
planerandet av bostäder ska leda till att 2500 bostäder 
faktiskt byggs inom tidsramen, något som idag framstår 
som sannolikt med tanke på det antal byggprojekt som 
redan är igång. Det är dock inte enbart kommunen 
som har inflytande över den frågan. För att möjliggöra 
och underlätta för byggnation arbetar kommunen 
aktivt med planberedskap, ett fokus på samverkan och 
genomförande och har en bra grundförutsättning i att 
äga mycket mark.  
Kommunen arbetar även redan aktivt med att underlätta 
för särskilda grupper att få en bostad. Riktlinjerna 
kommer dock ytterligare förstärka detta arbete i 
och med att en handlingsplan kommer tas fram för 
att förbättra samarbetet mellan förvaltningar och 
kommunala bolag. Representanter som arbetar med de 
särskilda grupperna kommer även att få tillfälle att ge 
sina synpunkter under detaljplanerarbetet.

SAMMANFATTNING



6 72 ”Miljömål” Länsstyrelsen Kalmar Län: http://bit.ly/2oWQao7 
3 “Den attraktiva regionen – Pilotprojekt Mer Kalmarsund, Slutrapport”: http://bit.ly/2qDlHrs
4 ”Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 31 januari 2017”: http://bit.ly/2p4PwQB

erbjuda regionens breda utbud av olika boende- 
kvaliteter såväl i städerna som på landsbygden.3  
I januari 2017, godkände Landstingsstyrelsen ett 
förslaget trafikförsörjningsprogram att gå ut på 
remiss till länets samtliga kommuner och andra 
berörda intressenter och därefter slutligen antas av 
landstingsfullmäktige. Programmet syftar till att öka 
användandet, tillgängligheten och kundnöjdheten av 
kollektivtrafiken för att stärka regionen i sin helhet4 och 
att prioritera bostadsbyggande utefter vad som benämns 
som ”starka stråk”. Tillgängligheten till kollektivtrafik 
är centralt i kommunens detaljplaneringsarbete och tas 
i beaktande då detaljplaner prioriteras, samtidigt som 
en avvägning sker för att även säkerställa en livskraftig 
landsbygd. Detta innebär att samtidigt som man arbetar 
för en mer utbyggd och välanvänd kollektivtrafik, så 
hindras inte byggnation i de områden där kollektivtrafik 
i nuläget inte finns. 

På nästa sida presenteras målen för bostadsförsörjning i 
Kalmar kommun, samt hur de är kopplade till nationella 
och regionala mål. Detta innebär i praktiken att målen 
för bostadsförsörjning bidrar till att uppfylla de 
specifika nationella och regionala målen och är därmed 
sammanlänkade. Flera av kommunens mål bidrar till 
flera nationella och regionala mål, vi har därför listat 
de nationella och regionala mål som kommunens mål 
främst bidrar till. Det bör också nämnas att det i Kalmar 
kommuns verksamhetsplan fastslås att kommunens 
verksamhet ska jämställdhetssäkras, därför omnämns 
inte detta specifikt i tabellen, utan är gällande för 
hela arbetet. Senare i dokumentet redovisas Kalmar 
kommuns mål för bostadsförsörjning tillsammans med 
delmål och åtgärder.

Mål 1: Under tidsperioden 2016-2018 planeras 
för 2500 bostäder, varav 300 är småhus. 

-Regeringens målsättning är att det fram till år 2020  
ska byggas minst 250 000 nya bostäder, i en långsiktigt  
väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas  
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar  
mot behoven.
-Vision för Sverige 2025: Utveckla småorter och  
glesbygd hållbart.
-Vision för Sverige 2025: Skapa en hållbar livsmiljö 
i och kring staden.

Mål 2: Kalmar kommuns bostadsplanering och  
förvaltning av existerande byggnation genomförs 
med ett hållbarshetsperspektiv.

-Vision för Sverige 2025: Utveckla småorter och glesbygd 
hållbart.
-Vision för Sverige 2025: Skapa en hållbar livsmiljö i och  
kring staden.
-Vision för Sverige 2025: Bygg hållbart.
-Folkhälsopolitiska mål: Fysisk aktivitet.
-Folkhälsopolitiska mål: Barns och ungas uppväxtvillkor.
-Folkhälsopolitiska mål: Ekonomiska och sociala förut-
sättningar.
-Barnkonventionen, särskilt i avseende att barns bästa  
ska beaktas i alla åtgärder som rör dem, samt att åtgärder 
bör vidtas för att barn ska få en optimal fysisk, psykisk 
och social utveckling. 
-Miljökvalitetsmålen: begränsad klimatpåverkan, giftfri  
miljö, god bebyggd miljö. 
-Kalmar läns mål: fossilbränslefri region 2030.
-RUS 2012-2020: äldre har god levnadsstandard.
-Mer Kalmarsund: förbättrade kommunikationer.
-Trafikförsörjningsprogrammet: öka användandet,  
tillgängligheten och kundnöjdheten av kollektivtrafiken.

Mål 3: Kalmar kommuns detaljplanering  
möjliggör en livskraftig landsbygd. 

-Vision för Sverige 2025: Utveckla småorter och  
glesbygd hållbart.
-Vision för Sverige 2025: Bygg hållbart.
-Vision för Sverige 2025: Regional utveckling behöver  
utbyggd kollektivtrafik.

-Folkhälsopolitiska mål: Ekonomiska och sociala  
förutsättningar.
-Miljökvalitetsmålen: begränsad klimatpåverkan,  
giftfri miljö, god bebyggd miljö. 
-RUS 2012-2020: äldre har god levnadsstandard.
-Mer Kalmarsund: förbättrade kommunikationer.
-Trafikförsörjningsprogrammet: öka användandet,  
tillgängligheten och kundnöjdheten av kollektivtrafiken.

Mål 4: Kalmar kommun motverkar boendesegre-
gation genom att stimulera till ett allsidigt bo-
stadsbyggande i alla områden vad gäller upplåtel-
seformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, som 
motsvarar invånarnas behov. 

-Vision för Sverige 2025: Utveckla småorter och  
glesbygd hållbart.
-Folkhälsopolitiska mål: Barns och ungas uppväxtvillkor.
-Folkhälsopolitiska mål: Ekonomiska och sociala förut-
sättningar.
-Barnkonventionen, särskilt i avseende att åtgärder bör  
vidtas för att barn ska få en optimal fysisk, psykisk och  
social utveckling.
-RUS 2012-2020: äldre har god levnadsstandard.

Mål 5: Medborgaren står i centrum för  
bostadsplaneringen. 

-Vision för Sverige 2025: Utveckla småorter och  
glesbygd hållbart
-Vision för Sverige 2025: Skapa en hållbar livsmiljö 
 i och kring staden.
-Folkhälsopolitiska mål: Delaktighet och inflytande  
i samhället. 
-Barnkonventionen, särskilt i avseende att barn och  
ungdomar ska ha inflytande och delaktighet i  
samhällsplaneringen.
 

Kalmar kommuns mål för bostadsförsörjning 
ställt emot nationella och regionala mål
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Under tidsperioden 2016-2018 planeras för 
2500 bostäder, varav 300 är småhus.

1.1 Under tidsperioden 2016-2018 planeras för 2500 
bostäder, varav 300 är småhus.

Kalmar kommuns bostadsplanering och 
förvaltning av existerande byggnation 

genomförs med ett hållbarshetsperspektiv.

2.1 Behov av lokaler för skola, barnomsorg, 
vård, omsorg, socialt boende och mötesplatser 
i all produktion av bostäder kommer tidigt 
in i planprocessen och byggs ut i takt med 
bostadsbyggandet.

2.2 Kommunen utvecklar goda boendemiljöer för 
barn och unga med platser för rekreation, lek och 
aktivitet i takt med att bostadsbeståndet byggs ut. 
I det befintliga beståndet säkerställs att barn och 
unga har tillgång till aktivitetsytor efter lokala behov 
och önskemål.

2.3 Kommunens förvaltningar och kommunala 
bolag arbetar gemensamt i att tillgodose 
bostadsbehovet hos särskilda grupper. 

Kalmar kommuns detaljplanering möjliggör 
en livskraftig landsbygd.

3.1 Kalmar kommun arbetar tillsammans med 
Kalmar Läns Trafik (KLT) för att förbättra förbindelser 
mellan landsbygd och centralort.

3.2 Detaljplanearbetet verkar för en livskraftig 
landsbygd.

Kalmar kommun motverkar 
boendesegregation genom att stimulera till 

ett allsidigt bostadsbyggande i alla områden vad 
gäller upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och 
hustyper, som motsvarar invånarnas behov. 

4.1 Trycket på tomter för egnahemsbyggare 
varierar över tid och kommunen ska tillgodose 
att tomter finns där människor vill bo och där 
förändringstrycket är stort. Det är lika viktigt att det 
finns tillgängliga tomter i tomtkön i attraktiva lägen 
nära staden likväl som på landsbygden.

4.2 Kalmar kommun värnar hyresrätten och har en 
aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med 
olika upplåtelseformer till rimliga kostnader byggs.

Medborgaren står i centrum för 
bostadsplaneringen. 

5.1 Delaktighet, transparens och öppenhet är 
säkerställt vid planering av nya bostadsområden. Vid 
planering och produktion av större bostadsområden 
sker särskilda informationsinsatser och 
dialogaktiviteter i tidiga skeden.

5.2 Informationen om bostäder och hur man kan 
ansöka om att bygga sin egen bostad, samt var man 
kan vända sig om man inte uppfyller grundläggande 
krav för att få en egen bostad, är lättläst och finns  
på flera språk.

1

2

3

5

4

KALMAR KOMMUNS MÅL
Kalmar kommuns bostadsförsörjningsriktlinjer vilar på fem  
övergripande mål och tio delmål.

Arbetsprocess

Kommunledningskontoret tillsammans med samhällsbygg-
nadskontoret på Kalmar kommun har drivit arbetet med 
att ta fram riktlinjerna för bostadsförsörjning och har i 
denna process konsulterat med följande aktörer:
-Barn och ungdomsförvaltningen
-Flykting och integration, kommunledningskontoret
-Kalmarhem
-Samverkan, Arbete, Välfärdsgruppen (SAV), kommunled-
ningskontoret
-Kultur och fritidsförvaltningen 
-Omsorgsförvaltningen
-Serviceförvaltningen
-Socialförvaltningen
-Södermöre kommundel 

Riktlinjerna för bostadsförsörjning godkändes för remiss-
runda utav kommunstyrelsens planutskott den 9e maj och 
skickades ut på remissrunda till nämnderna för ovan-
nämnda instanser, samt: Borgholms kommun, Emma-
boda kommun, Kalmar Airport, Kalmar Energi, Kalmar 
Kommunbolag AB, Kalmar Vatten AB, Landstinget i 
Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar Län, Mönsterås kom-
mun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamn 
kommun, Regionförbundet i Kalmar län, Torsås kommun 
och Trafikverket. Inkomna yttranden har tagits till hänsyn i 
det reviderade programmet.
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Mål 1 Delmål Åtgärd Ansvarig

Mål 2 Delmål Åtgärd Ansvarig

Mål 4

Mål 5

Delmål

Delmål

Åtgärd

Åtgärd

Ansvar

Ansvar

Under tidsperioden 2016-
2018 planeras för 2500 bostä-
der, varav 300 är småhus.

Kalmar kommuns bostads-
planering och förvaltning 
av existerande byggnation 
genomförs med ett hållbars-
hetsperspektiv.

2.1 Behov av lokaler för skola, 
barnomsorg, vård, omsorg, 
socialt boende och mötes-
platser i all produktion av 
bostäder kommer tidigt in i 
planprocessen och byggs ut i 
takt med bostadsbyggandet.  

4.1 Trycket på tomter för 
egnahemsbyggare varierar 
över tid och kommunen ska 
tillgodose att tomter finns 
där människor vill bo och där 
förändringstrycket är stort. 
Det är lika viktigt att det finns 
tillgängliga tomter i tomtkön 
i attraktiva lägen nära staden 
likväl som på landsbygden.

4.2 Kalmar kommun värnar 
hyresrätten och har en  
aktiv markpolitik som bidrar 
till att goda bostäder med 
olika upplåtelseformer till 
rimliga kostnader byggs.

5.1 Delaktighet, trans-
parens och öppenhet är 
säkerställt vid planering av 
nya bostadsområden. Vid 
planering och produktion av 
större bostadsområden sker 
särskilda informationsinsatser 
och dialogaktiviteter i tidiga 
skeden.

Ta fram och implementera en 
handlingsplan för medbor-
gardialog. 

Försäkra att kommunen har 
en aktivt uppdaterad tomtkö.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samverkan Arbete Välfärds 
(SAV) - gruppen

Ta fram förslag på hur kommu-
nens detaljplaneprocess kan 
effektiviseras och göras mer 
transparent och flexibel.

Samhällsbyggnadskontoret

Ta fram en bostadsstrategi in-
för prioritering av detaljplaner.

Samhällsbyggnadskontoret

Bjud in en representant från 
varje berörd förvaltning till 
prioriteringen samt avstäm-
ning av detaljplaner, för input 
angående skola, barnomsorg, 
vård, omsorg, socialt boende 
och mötesplatser.

Utför en analys utav barns 
och ungas boendemiljö och 
tillgång till rekreation i början 
av varje detaljplan. 

Ta fram och implementera en 
handlingsplan för hur kom-
munens förvaltningar  och 
kommunala bolag bättre kan 
samarbeta för att tillgodose 
det bostadssociala behovet. 

1.1 Under tidsperioden 2016-
2018 planeras för 2500 bostä-
der, varav 300 är småhus.

Upprätthåll en god kommu-
nal plan- och markberedskap.

Kommunledningskontoret 
och  
samhällsbyggnadskontoret

Kommunledningskontoret 
och  
samhällsbyggnadskontoret

Identifiera tillsammans med 
”Flykting och Integration” 
och ”SAV-gruppen” den 
information som behöver 
översättas och kontraktera 
en översättare. 

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

5.2 Informationen om bostä-
der och hur man kan ansöka 
om att bygga sin egna bo-
stad, samt var man kan vända 
sig om man inte uppfyller 
grundläggande krav för att få 
en egen bostad, är lättläst och 
finns på flera språk. 

2.2 Kommunen utvecklar 
goda boendemiljöer för barn 
och unga med platser för 
rekreation, lek och aktivitet i 
takt med att bostadsbestån-
det byggs ut. I det befintliga 
beståndet säkerställs att barn 
och unga har tillgång till akti-
vitetsytor efter lokala behov 
och önskemål.

2.3 Kommunens förvaltningar 
och kommunala bolag arbe-
tar gemensamt i att tillgodose 
bostadsbehovet hos särskilda 
grupper. 

Kalmar kommun motverkar 
boendesegregation genom 
att stimulera till ett allsidigt 
bostadsbyggande i alla 
områden vad gäller upplåtel-
seformer, lägenhetsstorlekar 
och hustyper, som motsvarar 
invånarnas behov.

Medborgaren står i centrum 
för bostadsplaneringen.

GENOMFÖRANDESTRATEGI

Mål 3 Delmål Åtgärd Ansvar

Samhällsbyggnadskontoret

Samarbeta med KLT kring lin-
jesträckning och turtäthet för 
att underlätta resandet med 
kollektivtrafik i kommunen.

Kalmar kommuns detaljplane-
ring möjliggör en livskraftig 
landsbygd.

3.1 Kalmar kommun arbetar 
tillsammans med Kalmar Läns 
Trafik (KLT) för att förbättra 
förbindelser mellan lands-
bygd och centralort. 

3.2 Detaljplanearbetet verkar 
för en livskraftig landsbygd. 

Analysera hur relevanta de-
taljplaner främjar en levande 
landsbygd.

Samhällsbyggnadskontoret

Kalmar kommun ser positivt 
på bebyggelse även i lägen 
där kollektivtrafik saknas.

Samhällsbyggnadskontoret

Uppföljning 

Målen och delmålen i Bostadsförsörjningsriktlinjerna kommer att inkorporeras i 
Kalmar kommuns verksamhetsplan. Därmed kommer kontinuerlig uppföljning att ske 
under året med delårsrapporter på tertial basis, samt en större årsrapport. 
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Befolkningsutveckling

Kalmar kommun har sedan flera år tillbaka en positiv 
befolkningsutveckling. Under 2016 ökade kommunen 
med 867 personer eller 1,3 procent till 66 571 invånare. 
De senaste tre åren har tillväxten legat på över en 
procent per år vilket är högre än de tre tidigare åren 
2011-2013. Kalmar kommun har haft år med ökningar 
på över en procent tidigare men aldrig tidigare har det 
varit en ökning på över en procent tre år i rad. Snittet 
för den senaste 10-års perioden är 0,9 procent per år. 
En starkt bidragande orsak till ökningen de senaste 
åren är att betydligt fler flyttar till kommunen än från 
kommunen och det är främst flyttnettot mot övriga 
kommuner i länet samt utlandet som ökat. Förutom 
flyttningarna så växer Kalmar kommun därför att 
det föds fler än som dör. 2016 stod flyttnettot för 80 
procent av folkökningen och födelsenettot, att det föds 
fler än som dör, för 20 procent av folkökningen. 

Flyttmönster
Under flera år har flyttmönstret varit relativt stabilt även 
om antalet som flyttar varierat mellan åren. Cirka 4 000 
personer flyttar årligen till Kalmar kommun varav drygt 
en tredjedel kommer från andra kommuner i det egna 
länet. Utflyttningen på runt 3 500 sker främst till det egna 
länet, storstadskommunerna, samt till Karlskrona och 
Växjö. Till det kommer de 6 074 personer som flyttade 

DEN DEMOGRAFISKA  
UTVECKLINGEN OCH EFTER- 
FRÅGAN PÅ BOSTÄDER 

inom Kalmar kommun, 3 014 män och 3 060 kvinnor år 
2016. Det totala antalet flyttar inom kommunen (då man 
räknar antalet flyttar istället för antalet personer) var 6 
584, 3 286 män och 3 298 kvinnor.

Kalmar kommun har betydligt fler inflyttade än utflyttade 
från övriga Kalmar län och utlandet. Mot utlandet har 
bland annat invandringen från Syrien ökat kraftigt. 

Av länen i Sverige har Kalmar kommun liksom tidigare 
år det allra största överskottet mot Kalmar län. 2016 
hade vi 428 fler inflyttade än utflyttade mot länet. Efter 
Kalmar län var det Blekinge (+44) och Gotland (+15) 
som stod för de största flyttöverskotten 2016. För tredje 
året i rad hade Kalmar kommun 2016 fler inflyttade än 
utflyttade från samtliga kommuner i länet. De tre senaste 
åren är det främst flyttöverskottet mot de närliggande 
kommunerna Nybro och Mörbylånga som ökat. Vi har 
störst flyttunderskott det vill säga betydligt fler utflyttade 
än inflyttade från storstadslänen Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne och så har det varit i flera år. I år 
hade vi även stort underskott (-34) mot Jönköpings län.

In- och utflyttning sker framför allt bland yngre 
barn och i åldern 19–29 år då flyttbenägenheten är 
som störst. Över hälften av alla in- och utflyttade till 
kommunen är mellan 19 och 29 år. Kalmar kommun 
har ett flyttöverskott i åldrarna 0–24 år, speciellt i åldern 
19–24 har vi ett stort flyttöverskott. Flyttningarna 
i den här åldern är därför en viktig del av Kalmars 
befolkningsökning. Däremot har vi fler utflyttade än 
inflyttade i åldern 25–34 år. Speciellt i åldersgruppen 
25–29 år har vi och har länge haft betydligt fler ut- än 
inflyttade. Detta är ett mönster som är vanligt i många 
universitets- och högskolekommuner. De senaste 
åren har dock flyttunderskottet, till följd av en högre 
inflyttning, minskat i dessa åldrar och flyttöverskottet 
har ökat bland de yngre barnen och personer 35–50 år. 

Flyttmönstret ur ett åldersperspektiv är till stor del lika 
för kvinnor och män. Det finns dock vissa skillnader. 
För kvinnor i åldern 19–24 år skedde fler flyttar än för 
män i motsvarande åldrar. I åldrarna därefter fram till 
30-års åldern var förhållandet ungefär det omvända, 
männen genomförde fler flyttar än kvinnorna.

Utbildning- och 

inkomstnivåer 

Kvinnors och mäns förutsättningar på 
bostadsmarknaden skiljer sig åt. Kvinnor arbetar mer 
deltid, har oftare osäkra anställningar och lägre lön än 
män. Tre av fyra ensamstående föräldrar är dessutom 
kvinnor och de har i genomsnitt fler barn boende hos 
sig än ensamstående män. Kvinnor har därför ofta 
behov av större och dyrare bostäder än män, samtidigt 
som deras inkomster är lägre. Det innebär att kvinnor i 
flera fall har svårare att hävda sig på bostadsmarknaden 
och få sina bostadsbehov tillgodosedda. 

Kvinnor som grupp är generellt sett högre utbildade än 
män. En stor andel kvinnor utbildar sig inom områden 
som skola, vård och omsorg där lönerna generellt sett är 
lägre medan män i högre utsträckning utbildar sig inom 
områden som ger högre lön, till exempel teknik och 
tillverkning. Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor 
87 procent av mäns lön när lönerna är uppräknade till 
heltid. Under 2000-talet har dock skillnaderna i lön 
mellan kvinnor och män minskat. Inkomst beror inte 
bara på vilken lön man har utan hur mycket man arbetar. 
År 2014 arbetade 30 procent av de sysselsatta kvinnorna 
i Sverige deltid mot 11 procent av männen. Jämfört med 
år 2000 har andelen kvinnor som arbetar deltid minskat 
medan andelen män som arbetar deltid har ökat. Att 
kvinnor tar ut fler föräldrapenningdagar och dagar för 
vård av barn påverkar också inkomsten samt att kvinnor 
är oftare är borta från arbetet på grund av sjukdom. 

År 2015 var medianinkomsten i Kalmar kommun  
289 200 kronor. Det är lägre än riksgenomsnittet  
på 295 500 kronor. Männens medianinkomst är  

321 200 och kvinnornas 263 500 kronor. Det innebär 
att kvinnors medianinkomst var 82 procent av mäns 
medianinkomst. 

Medianinkomsten för kvinnor var högst vid 48 år och 
för män vid 51 år. Inkomstskillnaden är som minst 
vid 21 och 25 års ålder, då kvinnor har en inkomst 
som motsvarar 91 procent av männens inkomst, och 
som störst vid 23 respektive 65 års ålder då kvinnors 
medianinkomst var 71 procent av mäns inkomst.

Delar man in befolkningen i olika inkomstklasser 
framgår tydligt att det är större andel kvinnor i de lägre 
inkomstklasserna (med undantag för klassen 0 kronor) 
och större andel män i de högre inkomstklasserna. 
Drygt 24 procent av männen hade 2015 mellan 360 000 
kronor och 479 900 kronor i inkomst, mot cirka  
15 procent av kvinnorna. Av männen hade 15 procent 
en sammanräknad förvärvsinkomst på 480 000 eller  
mer medan 5 procent av kvinnorna hade det.

Åldersstrukturen idag  
och i framtiden

I Kalmar kommun bor något fler kvinnor än män, 
drygt 33 000 män och 33 500 kvinnor. Detta skiljer sig 
från riket och många kommuner där männen är fler än 
kvinnorna. Åldersfördelningen mellan kvinnor och män 
är relativt jämn i kommunen med en viss övervikt av 
kvinnor i åldern 19–23 och män i åldrarna därefter fram 
till 40-årsåldern. Över 75 år dominerar kvinnor vilket 
har att göra med att de lever längre än män. 0
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Jämfört med riket som helhet har Kalmar kommun en 
betydligt högre andel personer i åldern 19–29 år vilket 
hänger samman med den stora inflyttningen vi har i den 
här åldern och som bland annat härrör från studenterna. 
Mönstret är detsamma på flera universitets- och 
högskoleorter. Men även andra ungdomar än studenter 
dras till Kalmar som är den största kommunen i regionen. 
Andelen barn i skolåldern är däremot något lägre än i 
riket som helhet.

Kommunens befolkningsprognos för perioden 2017-2026, 
vilken baseras på en vision om 75 000 invånare 2025, 
redovisar en befolkningsökning med i snitt 940 personer 
eller 1,4 procent per år. Kalmar kommun har haft en 
stor folkökning de senaste åren och om den trenden 
håller i sig är skulle visionen kunna nås. Den ökande 
folkmängden innebär att antalet personer kommer 
att öka i de flesta åldersgrupper fram till år 2026. Det 
förväntas ske vissa förändringar av åldersstrukturen där 
andelen barn och ungdomar och äldre ökar sin andel  
av befolkningen något.

Barnen i förskoleålder fortsätter att öka i samma takt 
som tidigare år. Det innebär en ökning om 80 barn/
år. Ökningen är högre i början av perioden än i slutet. 
Under en tioårsperiod prognostiseras att antalet 
grundskoleelever ökar med närmare 2 000 personer eller 
28 procent. Underlaget för gymnasieskolan har minskat 
i flera år men 2016 vände utvecklingen och ungdomarna 
i gymnasieåder beräknas fortsätta öka under hela 
prognosperioden. De unga vuxna 19-24 år fortsätter 
att minska i antal några år till innan utvecklingen sakta 
vänder uppåt. Personer i arbetsför ålder ökar i antal 
men inte lika mycket som barnen och de äldre. De äldre 
pensionärerna 80+ ökar i antal under hela perioden. År 
2026 kommer de att vara över 1300 eller 37 procent fler 
än idag. En stor del av den ökningen sker efter 2020.

OMRÅDE
BEFOLKNING 
2012

BEFOLKNING 
2016

FÖRÄNDRING 
2012-2016

FÖRÄNDRING 
2012-2016 %

Kalmar stad 37 067 38 956 1 889 5,1

Hossmo (Rinkabyholm, Boholmarna, 
Dunö och Hossmo)

2 884 3 065 181 6,3

Förlösa-Kläckeberga (Lindsdal) 6 275 6 438 163 2,6

Dörby (Smedby) 3 836 4 025 189 4,9

Åby (Läckeby) 1 699 1 707 8 0,5

Ryssby (Rockneby och Skäggenäs) 2 456 2 630 174 7,1

Ljungby norra (Trekanten) 1 969 2 057 88 4,5

Ljungby södra (Ljungbyholm) 2 163 2 258 95 4,4

Mortorp (Tvärskog) 1 014 1 019 5 0,5

Hagby och  
Vassmolösa

2 680 2 757 77 2,9

Halltorp 594 611 17 2,9

Karlslunda (Påryd) 934 981 47 5,0

Hela Kalmar kommun 63 671 66 571 2 900 4,6

Utveckling i olika delar  
av kommunen
Befolkningen i kommunen är starkt koncentrerad 
till Kalmar stad. 59 procent av befolkningen bor 
där. Inkluderas även de närliggande orterna Smedby, 
Lindsdal, Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö bor 
drygt 75 procent i staden. Tätortsboendet har ökat i 
kommunen. 1960 bodde 79 procent av befolkningen 
i någon av kommunens tätorter mot 89 procent av 
befolkningen idag. Ökningen av folkmängden i tätorter 
var snabbast fram till 1970-talet. De senaste 30 åren har 
ökningen gått långsammare. 11 procent av befolkningen 
bor idag på mindre orter eller landsbygden.

Tätorterna har ökat sin befolkning med över 2 600 
personer eller 4,6 procent de senaste fem åren medan 
mindre orter och landsbygden under samma period har 
ökat sin befolkning med 350 personer. Det motsvarar en 
ökning på 4,8 procent.

Det finns tydliga skillnader i befolkningsutvecklingen 
mellan olika delar av kommunen. Starkast utveckling 
har Ryssby, framförallt Skäggnäshalvön, samt Hossmo 
(Rinkabyholm, Boholmarna och Dunö) haft. Men 
även Ljungby Norra (Trekanten) och Ljungby Södra 
(Ljungbyholm) och Karlslunda (Påryd) har haft en god 
befolkningsutveckling. Kalmar stad som den ser ut idag 
har haft en positiv tillväxt av befolkningen. Inom Kalmar 
finns dock stadsdelar både med bättre och med sämre 
tillväxt. En svagare utveckling ses i Åby och Mortorp.

Utvecklingen av  
antalet hushåll

Utvecklingen av hushåll är centralt när det gäller bostads-
försörjning. Det är hushåll och inte befolkning som 
efterfrågar bostäder. Idag har Kalmar kommun drygt  
31 300 hushåll mot 29 850 hushåll för drygt 5 år sedan  
(år 2011) och 21 700 hushåll 1975. Antalet hushåll har 
alltså ökat över tid. Antalet boende per hushåll sjönk 
succesivt i Kalmar under 1970- och 1980-talen från 
2,38 boende per hushåll 1975 till 2,11 personer per 
hushåll 1990. Under denna tid ökade antalet hushåll i 
kommunen i en betydligt snabbare takt än befolkningen. 
Förklaringen till detta är en förändrad åldersstruktur 
samt ändrade livsstilsmönster; där enpersonshushållet 
vunnit mark till förmån för hushåll med 3 personer 
eller fler. Idag är drygt 40 procent av alla hushåll 
enpersonshushåll mot 30 procent 1975. Samma 
utveckling har skett i Sverige som helhet. I brist på 
uppgifter mellan 1990 och 2011 då lägenhetsregistret 
kom, kan vi inte säga något om utvecklingen mellan 
1990 och 2011. Av uppgifter mellan 2011 och 2016 att 
döma verkar det som hushållssplittringen har stannat av. 
2016 bodde det i snitt 2,12 personer per hushåll.  

För att kunna förutse det framtida bostadsbyggnads-
behovet behöver man veta förändringar i antalet 
hushåll. Enligt Boverket härrör ungefär 90 procent 
av det framtida byggbehovet från det faktum att vi 
blir fler människor i samhället och på grund av detta 
bildas fler hushåll. Bostadsefterfrågan påverkas också 
av att befintliga hushåll splittras till exempel genom att 
ungdomar lämnar föräldrahemmet eller att par skiljer 
sig. Faktorer som innebär att åldersstrukturen förändras 
påverkar både behovet av bostäder och typ av bostäder 
som efterfrågas. Andra faktorer är det ekonomiska 
villkor, ränteläget, individuella preferenser med mera. 
För att kunna göra en bedömning av bostadsbehovet 
har vi gjort antagandet att ett hushåll har en bostad och 
att befintliga livsstilsmönster som påverkar hur vi bor är 
detsamma i framtiden.
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För att beräkna framtida utveckling av antalet 
hushåll uppdelat på ålder har vi gjort en så kallad 
hushållsprognos. Hushållsprognosen utgår från 
kommunens befolkningsprognos och så kallade 
hushållskvoter. Hushållskvoter beskriver benägenheten 
för vuxna att bo tillsammans och dela hushåll. Kvoterna 
som vi använt för att beräkna antalet hushåll avser ett snitt 
av förhållandena i Kalmar kommun åren 2012 -2016. Med 
ålder avses åldern på den äldsta personen i hushållet. 
Man ska ha i åtanke att hushållsprognosen ger bara ett 
kvantitativt mått på bostadsbehovet som inte behöver 
motsvara efterfrågan. Den säger inget om bostadens 
läge, upplåtelseform, utformning osv. Det är också 
viktigt att poängtera att hushållsprognosen är baserad 
på dem som är folkbokförda i kommunen och att 
det finns människor såsom studenter, personer med 
dubbla boenden och personer boende i servicebostäder 
som inte nödvändigtvis är skrivna i kommunen, men 
ändå bor där. Detta, i kombination med existerande 
trångboddhet och människor som vill flytta till 
kommunen men inte hittar bostad, innebär att det finns 
ett större behov av bostäder än antalet hushåll. 

År 2026 beräknas det finnas knappt 35 300 hushåll i 
kommunen. Hushållsökningen kommer att ligga på drygt 
380 hushåll per år i snitt eller totalt 3 800 hushåll fram till år 
2026. Det är en högre nivå än under perioden 2012-2016 
då ökningen i snitt legat på 290 hushåll per år.

Antalet hushåll med personer under 24 år förväntas 
minska ett par år till. Förklaringen till det är 
kommunens åldersstruktur, då de talrika tidiga 
90-talisterna växer ur denna åldersgrupp. Efter 2018 
ses en svag ökning i denna åldersgrupp.

Det innebär i stället en ganska stor ökning i 
åldersgruppen 25–64 år. Antalet hushåll med yngre äldre 
ökar kraftigit till strax efter 2020. Men därefter vänder 
utvecklingen och blir negativ. Antalet hushåll med 
personer 80+ ökar efter 2020 vilket ligger i samklang 
med kommunens befolkningsprognos.

Ungdomshushåll
Det finns knappt 11 400 personer i Kalmar kommun 
i åldern 19–29 år. De svarar för över hälften av 
inflyttningen och utflyttningen till och från kommunen. 

Det finns cirka 4 700 ungdomshushåll i Kalmar kommun. 
63 procent eller 2 950 av hushållen är ensamhushåll. 
Medan 75 procent av alla hushåll i åldern 19–24 är 
ensamhushåll är endast hälften av hushållen i åldern 
25–29 det. Bland de yngre ungdomarna, 19–24 år är det 
vanligare att kvinnorna än männen bor ensamma medan 
det i åldern 25–29 år är vanligare att män bor ensamma.

Inte oväntat bor störst andel ungdomar, 48 procent, i 
hyresrätt. Övrigt boende där studentboende är en stor 
del är den näst vanligaste boendeformen för hushåll i 

den här åldern, 21 procent tätt följt av bostadsrätt som 
20 procent av hushållen bor i. Det är ingen nämnvärd 
skillnad mellan hur stor andel av 19–24-åringarna och 
25–29-åringarna som bor i hyresrätt. Däremot är det en 
högre andel 25–29-åringar som bor i småhus jämfört 
med de yngre hushållen. Av 19–24 åringarna bor 33 
procent i övrig bostad det vill säga studentboende mot 
12 procent av 25–29-åringarna. 

Boendet följer livscykeln
Hur vi bor beror på hur gamla vi är och vilken fas av 
livscykeln vi befinner oss i. De flesta barn i Kalmar 
växer upp i småhus. Andelen barn som bor i småhus 
ökar med barnets ålder och nästan 70 procent av alla 
4–15 åringar bor i småhus med sina föräldrar. Men det 
innebär också att det alltså är 30 procent av barnen som 
inte bor i småhus. När barnen vuxit upp och lämnar 
föräldrahemmet i 20-årsåldern väljer de flesta att flytta 
till en lägenhet i hyresrätt och där stannar de flesta tills 
de passerat 30-årsåldern för att sedan börja återvända 
till småhuset. Föräldrarna bor vanligtvis kvar i villan 
när barnen flyttat ut även om en mindre del byter till 
flerbostadshus. Högre upp i åldrarna börjar andelen som 
bor i villa minska medan hyresrätten och bostadsrätten 
ökar. I 85-års åldern bor knappt 10 procent i ett särskilt 
boende för äldre. I övrigt är boendet i högre åldrar 
ganska jämt fördelat mellan de olika upplåtelseformerna 
hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. 

Det nuvarande 
bostadsbeståndet och 
planerat bostadsbyggande 
I Kalmar fanns drygt 33 800 bostäder vid årsskiftet 
2016/2017 (fördelningen av bostäder finns presenterade  
på sidorna 23-26). Skillnaden mellan nuvarande 
bostadsbestånd och antal hushåll är att hushållen är 
baserade på dem som är folkbokförda i kommunen och 
att det finns människor såsom studenter, personer med 
dubbla boenden och personer boende i servicebostäder 
som inte nödvändigtvis är skrivna i kommunen, men 
ändå bor där. Därav finns det fler bostäder än hushåll. 

Av antalet bostäder i Kalmar kommun vid årsskiftet 
2016/2017 var 42 procent hyresrätter, 37 procent 
äganderätter och 21 procent bostadsrätter. Av de  
14 245 hyresrätterna är drygt 2 480 specialbostäder, 
det vill säga bostäder avsatta för studenter, äldre eller 
funktionshindrade. Det finns också en kategori övriga 
specialbostäder som t.ex. omfattar utslussningsbostäder 
för personer som nyss släppts från kriminalvårdsanstalt.

Dagens bostadsbestånd består till största delen av 
småhus och flerbostadshus, 41 respektive 49 procent 
av bostäderna i kommun. En majoritet av småhusen, 
90 procent, är äganderätter. Av flerbostadshusen är 

61 procent hyresrätter och 39 procent bostadsrätter. 
En övervägande majoritet av specialbostäderna är 
hyresrätter (99,9) procent. 

Fördelningen mellan de olika delarna av kommunen 
skiljer sig mycket åt. Småhusen dominerar inte oväntat 
utanför Kalmar stad samt i flera av Kalmar stads 
ytterområden medan flerbostadshus generellt sett 
dominerar i de centrala delarna av staden. Ett undantag 
är Getingen som ligger relativt centralt men där över 
hälften av bostäderna är småhus. Hyresrätter finns i 
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samtliga tätorter i kommunen med undantag för Dunö 
medan bostadsrätter saknas på flertalet orter. 

De senaste åren har byggandet tagit fart i Kalmar 
och cirka 1 000 bostäder har färdigställts de senaste 
tre åren (2014–2016). Utav dessa är 48% hyresrätter, 
33% bostadsrätter och 19% äganderätter, samt  30% 
är småhus, 56% lägenheter i flerbostadshus och 14% 
special bostäder inklusive studentbostäder. 

Prognosen idag är att inom de närmaste nio åren (2017-
2025) kommer det byggas cirka 700-800 bostäder per 
år. Utav dessa kommer 10% vara småhus, 83% vara 
lägenheter i flerbostadshus och 7% vara special bostäder 
inklusive studenter. 62% kommer att vara hyresrätter, 
28% bostadsrätter och slutligen 9% äganderättar. 

Bostadsbehovet  
för särskilda grupper 

Det finns flera grupper på bostadsmarknaden som behöver 
extra uppmärksamhet och som kan möta hinder i att hitta 
en bostad. En vanlig försvårande omständighet för dessa 
grupper är att även om det produceras nya hyresrätter så 
är de ofta fortfarande för dyra för dem. Däremot kan de 
gagnas av de flyttkedjor som nybyggnation kan orsaka och 
där äldre billigare bostäder frigörs. Det bör nämnas att 
individer kan tillhöra flera grupper, man kan till exempel 
vara nyanländ samt ung, eller i behov av LSS etcetera.

Nyanlända
När en asylsökande fått tillstånd att stanna i Sverige 
övergår det benämningsmässigt från att vara asylsökande 

till att vara nyanländ. Länsstyrelsen ansvarar för 
förhandlingarna med kommunerna om bosättning av 
nyanlända och staten betalar sedan ut en ersättning 
till kommunen. För den nyanlända finns det två sätt 
att skaffa eget boende. Man kan få en anvisad bostad 
genom kommunen eller själv hitta boende.

För de som anvisas informeras ”Flykting och 
Integration” i Kalmar kommun två månader innan 
personen/familjen beräknas ankomma, om antalet 
personer i familjen och försöker då finna ett lämpligt 
boende. Detta görs genom goda kontakter med 
hyresvärdar och ett aktivt arbete för att försöka få 
privatpersoner att hyra ut bostäder till nyanlända. Då 
bostadsmarknaden är ansträngd är det mycket svårt för 
”Flykting och Integration” att hitta boenden. Situationen 
är även svår för dem som väljer att själva hitta boende 
och många väljer att bo hos vänner eller släktingar, vilket 
ofta resulterar i trångboddhet.

Nyanlända har inte egna hyreskontrakt utan hyr i 
andrahand av kommunen. Flykting & Integration 
administrerar idag ca 200 lägenheter vilka de indirekt är 
hyresvärd för. Detta beroende på att vissa hyresvärdar 
inte räknar etableringsersättningen som inkomst och 
hyresvärdar ofta kräver egen taxerad inkomst för eget 
kontrakt, samt långa bostadsköer. Systemet innebär 
att det kan ta lång tid innan en nyanländ får ett eget 
förhållande med hyresvärd vilket är grundläggande 
för integration. Detta medför också för kommunen 
en ganska omfattande administration med kontrakt, 
hyresfakturor, besiktningar, felanmälningar etcetera., 
förutom anskaffning av nya lägenheter och kontakter 
med hyresvärdar. 

Nyanländas möjligheter att i Kalmar få ett eget kontrakt 
är mycket begränsade. Att stå i bostadskö fungerar 
enbart hos ett fåtal hyresvärdar. För anvisade tjänar 
kommunen som garant genom att hyra upp lägenheter 
och sedan hyra ut dem i andra hand. Övriga nyanlända 
är hänvisade till andra hands marknaden med ibland 
svarta kontrakt. Nyanländas möjligheter att själva ordna 
lägenhet begränsas ofta genom språk, kunskaper, inget 
nätverk och där Flykting & Integration ofta får fungera 
som mellanhand och ibland bostadsförmedling.

Kalmar tog 2016 totalt emot 402 nyanlända, utav dessa 
var 114 anvisade, 56 anhöriga samt 232 egenbosatta. 
Under 2017 beräknas man ta emot 193 stycken 
kommunanvisade och ungefär lika många egenbosatta. 
Utöver dessa 193 personer kommer man även ta 
emot femton personer från Hultsfred, för att försöka 
underlätta för Hultsfred kommun där trycket av 
nyanlända varit väldigt högt. I antalet anvisade ingår 
även kvotflyktingar. 

Några prognoser för efter 2017 och framåt finns inte. 
Generellt kan sägas att på en nationell nivå sjunker 
antalet asylsökande, samtidigt som Sveriges regering har 
åtagit sig att höja antalet kvotflyktingar. 

Ensamkommande flyktingbarn 
Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande 
förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för 
att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. 
Dessa barn anvisas till kommunerna som har till 
uppgift att finna boende till dem. Dessa boendeformer 
är hem för vård eller boende (HVB), familjehem 
eller stödboende. Ensamkommande barn med 
permanent uppehållstillstånd (PUT) eller temporärt 
uppehållstillstånd (TUT) fortsätter att ligga under 
kommunens ansvar även då de fyller arton år. I maj 
2017 har Kalmar kommun ansvar för totalt 189 
ensamkommande barn varav 117 under asyl. 

Barn under 18 år bor i de flesta fall på HVB eller 
i familjehem, vissa barn över 16 år kan även bo i 
stödboende. Kalmar kommun har i dagsläget fyra HVB 
men planerar att avveckla två av dessa under hösten 

2017, detta främst i och med att ett stort antal barn 
fyller 18 år under 2017, sammanlagt 75 stycken samt det 
ändrade statliga ersättningssystemet.   

För de ungdomar som fortfarande väntar på 
beslut vid sin artonårsdag återgår ansvaret till 
Migrationsverket. Detta gäller även de ungdomar 
som under asylprocessen bedöms vara över 18 år och 
beslut om ny ålder vunnit laga kraft. Ensamkommande 
barn över 18 år med antingen TUT eller PUT och 
som har pågående gymnasiestudier erbjuds fortsatt 
insats från Socialförvaltningen i form av stödboende. 
Socialförvaltningen hyr lägenheter av Kalmarhem 
och andra hyresvärdar samt har tillgång till enstaka 
bostadrätter som de hyr ut åt ensamkommande 
ungdomar. De har också omvandlat före detta HVB-
hem till korridorsboende.  När ungdomarna fyller 21 bör 
de helst ha ett eget hyreskontrakt då Socialförvaltningen 
inte längre ska vara ansvarig för dem. Detta är dock inte 
möjligt i Kalmar kommun med rådande bostadsläge. Det 
är viktigt att få till bra flyttkedjor för att ungdomarna 
inte ska fastna på HVB eller stödboende när behov inte 
finns.

Ungdomar och studenter
Det är svårt för ungdomar att hitta en bostad i Kalmar 
och det finns ett behov av fler små billiga lägenheter. 
För de ungdomar som är behov av extra stöd och 
uppfyller vissa kriterier, finns möjligheten att söka 
hjälp med bostad via kommunens initiativ ”Ungbo”. 
”Ungbo” riktar sig till pojkar och flickor i åldern 16-21 
år och har tidigare främst varit inriktat på att assistera 
ensamkommande barn. Idag hjälper man även ungdomar 
som inte är ensamkommande och som har en anknytning 
till Kalmar. Denna grupp är dock färre i antal. Gruppen 
ensamkommande som behöver hjälp från ”Ungbo” 
ökar då många som kom till Sverige 2015 nu börjar bli 
redo för eget boende, medan gruppen ungdomar med 
anknytning till Kalmar är relativt konstant. ”Ungbo” 
bistår med lägenheter både från Socialförvaltningens 
bostadsrätter, såväl som från Kalmarhems och privata 
hyresvärdars bostadsbestånd. För de ungdomar som bor 
hos Kalmarhem kan de ta över lägenheten efter två år, 
förutsatt att de varit skötsamma. 
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För studenter på ser situationen annorlunda ut, då 
det finns en bostadsgaranti för studenter genom ett 
samarbete mellan Kalmar kommun, Kalmarhem och 
Linnéstudenterna. Det har fungerat väl med bostads-
garantin, men det är oftast en större utmaning att på 
hösten hitta tillräckligt med lägenheter till studenterna än 
under våren, då många blir klara med sina utbildningar.

Äldre 
Cirka 13 500 personer är 65 år eller äldre idag. Under de 
kommande åren fram till 2020 är det främst personer i 
åldrarna 65–79 år som ökar mest och blir 750 personer 
fler. Därefter ökar grupperna över 80 år. År 2026 
kommer hela gruppen att ha ökat till 15 300. 

Hälften av alla personer över 65 år i Kalmar kommun 
bor i småhus, 51 procent eller 6 700 personen medan 
knappt 4 700 eller 47 procent av hushållen gör det. 
Något färre knappt 4 400 hushåll bor i flerbostadshus. 
Fördelningen där är ganska jämt fördelad mellan 
hyres- och bostadsrätt med liten övervikt för boende i 
bostadsrätt.

Det sker förändringar i personers boendemönster 
vartefter de blir äldre. Andelen hushåll som bor i hyres- 
och bostadsrätt förändras inte så mycket (andelen i 
hyresrätt ökar något), däremot sjunker andelen som 
bor i småhus. Det är sammantaget ungefär 2 200 
färre hushåll som bor i småhus i åldrarna 80 år och 
däröver. Förändringen beror både på att äldre avlider 
och att många byter boendeform. Andelen boende i 
specialbostäder, till exempel vårdboenden, ökar.

Många äldre bor ensamma och andelen ökar ju högre upp 

i åldern man kommer. Av de cirka 9 500 äldrehushåll som 
finns i Kalmar kommun är knappt hälften ensamhushåll. 
Av hushållen 65–79 år är 42 procent ensamhushåll och av 
de 80 år och äldre är siffran uppe i 65 procent. Män bor 
ensamma i högre utsträckning än kvinnor upp till 55-
års åldern, därefter sker en förändring där det i stället är 
vanligare att kvinnor bor ensamma. Från och med 80-års 
åldern är de ensamboende i majoritet bland kvinnorna 
medan motsvarande för männen är i 90-års åldern. En 
majoritet av de som bor ensamma bor i flerbostadshus 
i antingen hyresrätt eller bostadsrätt. För samboende 
dominerar småhuset oavsett vilken ålder man befinner sig i. 
66 procent eller 2 500 hushåll i den gruppen bor i småhus.

Att äldrehushållen ökar kraftigt behöver inte 
nödvändigtvis leda till ett ökat nettobehov av bostäder 
då många äldre redan har en bostad. Däremot ett behov 
av förändrade boendeformer. 

Kommunens arbete med bostadsanpassning är 
därför otroligt viktigt för att äldre ska kunna bo kvar 
i sina hem längre. Trycket har ökat de senaste åren 
på bostadsanpassning och fler och fler får insatser 
genomförda som till exempel installerandet av hissar. 

De äldre i Kalmar kommun kan även få en plats på särskilt 
boende. I kommunen finns ca 570 platser på särskilt 
boende och majoriteten av de äldre får en plats på det 
boende de önskat. Då gruppen äldre ökar i kommunen 
finns en plan på att fram till år 2020 successivt öka antalet 
platser. I nuläget håller man på att ta fram underlag till en 
plan som ska sträcka sig fram till år 2030.

Våldsutsatta grupper 
För våldsutsatta grupper har socialförvaltningen idag 
två akutlägenheter som kan användas vid behov. Då 
det ofta finns en hotbild som gör att personen inte kan 
bo kvar i kommunen, har socialtjänsten även avtal med 
andra kommuner för boenden. Utöver akutlägenheterna 
finns även plats för fyra kvinnor samt deras eventuellt 
medföljande barn på Kvinnojouren. Kvinnojouren bör 
ses som en akut skyddslösning och kvinnorna bör inte 
vara kvar på kvinnojouren längre än cirka tre månader. 
Därefter behövs en mer permanent lösning i form av 
eget boende hittas. Denna grupp har dock ofta svårt att få 
egna hyreskontrakt, vilket bidrar till att det inte är ovanligt 
att personen återvänder till våldsutövaren. För att undvika 
att kvinnorna återvänder till färövaren, samt för att skapa 
plats på Kvinnojouren för att ta emot fler, vore en lösning 
att Kvinnojouren hade fem till tio hyreskontrakt att tillgå 
per år. 

Hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden

En hemlös person är den som saknar egen eller hyrd 
bostad och som inte bor stadigvarande inneboende utan 
är hänvisad till tillfälliga boendealternativ, som härbärge 
eller en tillvaro som uteliggare. I Kalmar kommun 
är det tio till femton personer varje månad som är 
akut hemlösa. Dessa assisteras av Socialförvaltningen 
som både arbetar reaktivt och uppsökande. I akuta 
fall ordnar man med plats på vandrarhem för de som 
saknar tak över huvudet. Något härbärge finns inte 
i Kalmar kommun, men man håller i nuläget på att 
utreda alternativa möjligheter för att möta den akuta 
hemlösheten i Kalmar. 

Att ta sig in på bostadsmarknaden är svårt för flera 
grupper, inklusive låginkomsttagare, såsom pensionärer, 
unga vuxna, personer med sjukersättning eller 
försörjningsstöd och de som är skuldsatta eller har 
blivit utmätta. Ett stort hinder för dem är att många 
hyresvärdar inte anser att bidrag räknas som inkomst. 
Kalmarhem har nyligen delvis frångått denna policy, 
vilket möjliggör för fler att få boende på egen hand. 

Vuxna färdigbehandlade personer placerade på HVB-
hem har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden på egen 
hand eller via tillhandahållande av andrahandskontrakt. 
Bostadssituationen gör att placeringarna blir längre 
än vad som behövs. Sedan 2014 är det i snitt ca 10 
personer/kvartal som befinner sig i denna situation.   

I nuläget har kommunen via Socialförvaltningen cirka 
100 andrahandskontrakt till individer som inte kvalar 
in på den reguljära bostadsmarknaden. Ambitionen 
är, förutsatt att individen klarar boendet på egenhand, 
att hen ska ta över kontraktet från hyresvärden efter 
tjugofyra månader. 

En viktig del i kommunens arbete är även att arbeta 
vräkningsförebyggande, genom bland annat att ha 
gott samarbete med hyresvärdar och att prioritera 
eventuella problem som uppstår. Man gör även sitt 
absolut ytterst för att undvika att vräka barn i linje med 
barnkonventionen.. Under 2016 vräktes inga barn i 
Kalmar kommun. 

Under 2017 utför Socialstyrelsen en kartläggning 
av hemlösheten i landet, vars resultat kommer att 
presenteras under november 2017. 
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LSS-bostäder
LSS-bostäder får sin förkortning från lagen om stöd 
och service till vissa funktionshundrade. Lagen reglerar 
insatser för särskilt stöd och service åt personer med 
varaktiga fysiska eller psykiska funktionshunder som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande. 

I Kalmar finns tre olika boendeformer inom  
LSS för vuxna:

•  Gruppbostad, erbjuds dem som har så stora 
behov av tillsyn och omvårdnad att det är 
nödvändigt att personal finns till hands dygnet 
runt. En gruppbostad består av ett mindre antal 
lägenheter som är samlade kring gemensamma 
utrymmen och med en fast personalgrupp.

• Servicebostad, består av ett antal lägenheter 
som har tillgång till gemensam service och en 
fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel 
anpassade efter individuella behov. De som bor 
här får det stöd som man behöver dygnet runt i 
den egna lägenheten.

• Annan särskilt anpassad bostad, innebär att en 
bostad beviljas som är anpassad för individuella 
behov. Ingen fast personalgrupp ingår.

Gemensamt för alla bostäder är att de ska vara 
fullvärdiga, det vill säga rum med inredning och 
utrustning för personlig hygien, rum eller avskiljbar del 
av rum för samvaro och sömn och vila, rum eller del av 
rum för matlagning etcetera. Det ska därmed vara riktiga 
lägenheter och storleken är oftast 1–2 rum och kök.

Kommunen har i dagsläget totalt 366 LSS-bostäder 
för vuxna fördelat på: 220 lägenheter i servicebostad 
(egen regi), 119 lägenheter i gruppbostad (egen regi), 
2 lägenheter i servicebostad från privata utförare, 16 
lägenheter i gruppbostad från privata utförare och 9 
särskilt anpassade bostäder. Utöver dessa bostäder finns 
även 21 korttidsplatser och 4 bostäder för barn och 
ungdomar. Antalet platser för vuxna är ej tillräckliga 
och för närvarande finns åtta beslut som ännu inte 

kunnat verkställas, samtidigt som nya bostadsbeslut 
tillkommer. Kommunen kan ha en framförhållning i sin 
planering utifrån vetskapen om vilka som sedan tidigare 
är kända inom dess barnverksamhet och vilka som går 
på gymnasiesärskolan. Dock går det inte att förutsäga 
personer som söker bostad i Kalmar kommun men 
som är skriven i annan kommun och inte sedan tidigare 
är kända för socialtjänsten, eller de enstaka personer 
som inte tidigare varit kända för Socialförvaltningen 
men som bor i kommunen. Då det oftast handlar 
om livslånga boenden för de flesta inom LSS så är 
omsättningen på platser inte så stor. Enstaka personer 
kan flytta till annan kommun eller skaffar egen bostad 
samt att någon avlider, men dessa platser räcker inte till 
för de nya besluten som tillkommer.

Det kommunala 
bostadsbolaget

Kalmarhem är kommunens allmännyttiga 
bostadsbolag och den största hyresvärden i Kalmar 
kommun med drygt 4 700 lägenheter, varav 1 134 
studentlägenheter och ca 19 000m2 kommersiella 
lokaler. Flera utav kommunens förvaltningar arbetar 
i nära samarbete med Kalmarhem för att tillgodose 
behovet av bostäder för kommunens invånare. 
Kalmarhem har även i sitt ägardirektiv ett fokus på 
särskilda grupper,  ”bolaget har ett speciellt ansvar 
för att ordna bostäder till studerande, liksom andra 
grupper med särskilda behov som t.ex. äldre och 
personer med funktionsnedsättningar. Det är också 
viktigt att bolaget fortsätter arbetet med att på olika 
sätt utveckla och stärka inflytandet för de boende.” 
Kalmarhem har nyligen genomfört vissa förändringar 
som bör underlätta för en del grupper att själva kunna 
hyra sin bostad. Till exempel väljer man idag att inte 
särskilja på inkomst från arbetsgivare och bidrag, 
vilket möjliggör för bidragstagare att kunna få ett 
förstahandskontrakt direkt från Kalmarhem. 

Kalmarhem visar även viss flexibilitet med 
”tvåårskravet”, vilket innebär att en ensamkommande 
ungdom måste ha bott i deras lägenhet i två år för att 

ta över ett förstahandskontrakt. Idag räcker det med 
att ungdomen har haft självständigt boende under två 
år och att socialförvaltningen kan intyga att ungdomen 
varit skötsam under den perioden.  

Marknadsförutsättningar
Kalmar kommun har satsat hårt på att vara en växande 
och attraktiv kommun. Detta märks inte enbart på 
den positiva befolkningsutvecklingen, utan på de 
många projekt och satsningar som sker, såväl i staden 
som på landsbygden. I norra staden har man till 
exempel beviljat bygglov för cirka 700 bostäder och 
planerat för etablerandet av Kalmars nya bad och 
friskvårdsanläggning och för nytt företagsetablerande 
av högteknologisk industri. I Kalmar innerstad planeras 
nya bostäder efter KLT:s kollektivtrafikstråk och i 
alla Kalmars närförorter pågår detaljplansarbete och 
utbyggnad av bostadsområden där villabebyggelse 
blandas med flerbostadshus. I hamnen byggs det nya 
universitetsområdet. 

Att Kalmar är attraktivt att investera i märks bland 
annat på fastighetsmarknaden, där nationella och lokala 
aktörer samexisterar. Men även på Landstingets satsning 
på Kalmar som studieort för läkarutbildningen vid 
Linköpings universitet, tillsammans med Linköping 
Universitet, Landsstinget i Östergötland och 
Linnéuniversitetet. 

I Kalmar satsas det även på kultur och miljöer för ett 
rikt socialt och rekreativt liv. Den långa kuststräckan 
med tillhörande skärgård och närheten till vattnet 
och grönområden gör Kalmar en bra plats att bo på. 
2020 kommer dessutom Kalmars nya kulturcentrum 
på Tullslätten stå klart. Som besöksmål har Kalmar 
kommun de senaste åren haft en klart positiv utveckling 
och ”Destination Kalmar” är idag ett av Sveriges mest 
attraktiva besöksmål.

Kommunens satsningar på kommunikation har gett 
goda resultat. Idag har Kalmar en centralt belägen 

flygplats med avgångar bland annat till både Bromma 
och Arlanda. Tåget sammankopplar Kalmar med 
storstadsregionerna och förslaget på införandet av 
superbussar skulle ytterligare stärka kommunikationen i 
regionen. Den senaste mätningen visar dessutom att ca 
70% av hushållen har fiberanslutning. 

De goda kommunikationerna underlättar också en 
större arbetsmarknad. Idag ingår Kalmar kommun i 
en arbetsmarknadsregion som består av kommunerna 
Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm och 
Mörbylånga. Regionen har drygt 130 000 invånare, 
där Kalmar kommun är motorn och som har ökat sin 
befolkning en längre tid. Mörbylånga har också haft ett 
antal år av tillväxt men det är inte förrän de senaste året 
som samtliga kommuner i regionen haft tillväxt. 58 500 
personer har sitt arbete i regionen som domineras av 
branscherna vård och omsorg, tillverkning, handel och 
utbildning.
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