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1 Inledning 

En väl fungerande bostadsmarknad är en viktig grundförutsättning för stadens tillväxt 

och välfärd. Enligt lag ska kommunen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa goda 

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

ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Tranemo 

kommun har en vision och kommunövergripande mål – Lev livet på den gröna sidan! 

Ambitionen är att Tranemo kommun skall erbjuda ett boende i en naturskön kommun i 

storstadens närhet. I Tranemo kommun skall det finnas ett boende som passar alla – 

oavsett om man vill bo i en större ort, på landsbygden eller sjönära.   

Planerna för bostadsbyggandet i Tranemo kommun sammanfattas per tätort i 

bostadsförsörjningsplanen. Tätorterna i Tranemo kommun är Tranemo, Limmared, 

Länghem, Dalstorp, Ambjörnarp, Ljungsarp, Nittorp, Uddebo och Grimsås. 

Tillförlitligheten i bedömningen av färdigställande bostäder är störst i början av 

planeringsperioden. Därefter ökar osäkerheten och är mer beroende av 

konjunkturförändringar, planeringsprocessen och markägarens vilja till exploatering.  

1.1 Syfte 

Bostadsförsörjningsplanen syftar till att underlätta kommande beslut om investeringar, 

budgetstrategier och andra nödvändiga beslut för att samordna kommunens fysiska 

utveckling och befolkningstillväxt i enlighet med översiktsplanens inriktning. 

Riktlinjerna i bostadsförsörjningsplanen anger inriktningen för Tranemo kommuns 

bostadsförsörjning och ställningstagande för att uppnå målen. 

1.2 Bakgrund 

I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) meddelas att varje kommun 

ska planera för och ange riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 

planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 

förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas under varje 

mandatperiod. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska särskilt grundas på en analys av den 

demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska minst 

innehålla: 

 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 

• Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och  

• Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
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Kommunen har planmonopol och kommunen kan genom sin planering ge marknaden de 

förutsättningar och ramar som den behöver för att fungera på ett effektivt sätt. Därför är 

det viktigt att kommunens process och ställningstaganden blir synliga och tydliga. 

Kraven på kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen är nu tydligare. Varje 

kommun ska i riktlinjer antagna från och med 2014 redovisa vilka hänsyn de har tagit till 

nationella och regionala mål, och till andra planer och program som har betydelse för 

bostadsförsörjningen. Det regionala perspektivet ska finnas med i riktlinjerna. 

Länsstyrelsen och andra regionala organ ska också ha möjlighet att yttra sig över 

kommunens planering av bostadsförsörjningen. Om en kommuns riktlinjer inte 

motsvarar kraven kan regeringen förelägga kommunen att arbeta fram nya. Detta 

förtydligades i reglerna om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning (Lag 2000:1383) 

som ändrades från den 1 januari 2014 (Lag 2013:866). 

 

Riktlinjerna ska också vara underlag för kommunerna i deras uppgift att främja 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i sitt arbete med planläggning. 

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes den 1 januari 2014 in i plan- 

och bygglagen (2010:900) som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja. 

Planering för bostadsförsörjning handlar om att analysera och bedöma behovet av 

bostäder utifrån den befolkning som finns i kommunen. Stämmer utbudet av bostäder 

och boendeformer med dagens behov? Kommer utbudet att svara upp mot den framtida 

efterfrågan? Kommunerna behöver kunskap för att kunna planera vad som behöver 

byggas nytt och veta vilka anpassningar de behöver göra i sitt befintliga bestånd. 

Kommunen styr inte ensidigt över utvecklingen på bostadsmarknaden. Den behöver ske 

i samverkan med andra aktörer, som fastighetsägare och byggherrar. Kommunens roll är 

bland annat att kontinuerligt analysera läget på bostadsmarknaden och skapa 

förutsättningar för den önskade utvecklingen. En väl förankrad bostadspolitisk strategi 

är viktig för att kunna fatta snabba beslut när det behövs. Därför är det viktigt att ta fram 

kunskap även i kommuner där det inte är aktuellt med någon utbyggnad för tillfället. 

Den dagen någon visar intresse för att bygga bostäder bör kommunen vara beredd och 

ha en klar uppfattning om vilken inriktning som är lämplig för kommunens utveckling. 

1.3 Mål och inriktning 

Bostadsförsörjningsplanen utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och 

utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Planens mål är att eftersträva en balans 

mellan tillgång och efterfrågan för hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och tomter för 

eget byggande. Planen visar planerade expansionsområden, hur många bostäder som 

planeras byggas under perioden samt boendeform. Det ger information och tydliggör 

kommunens planer för den egna organisationen, allmänheten och exploatörer på 

bostadsmarknaden. 

 

Bostadsförsörjningsplanen tar avstamp i att invånarantalet skall öka med 0,5 % jämfört 

med föregående år. De framtida stationssamhällena i Länghem och Grimsås med snabba 

kommunikationer till målorter som Borås och Värnamo är en av anledningarna till att 

inflyttningen till kommunen ökar.  
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Bostadsförsörjningsplanen ska ta höjd för en stor efterfrågan, både från kommunens 

invånare och från intresserade som vill flytta till kommunen. Planen har tagits fram 

utifrån områden i kommunen där detaljplan redan är upprättad och områden där 

planarbete pågår eller är nära förestående.  

2 Visioner och mål 

2.1 Nationella visioner och mål 

Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 250 000 nya 

bostäder. Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader 

där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

 

Delmålet för byggandet är: 

 

• 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 fastighetssektorn. 

 

Delmålet för samhällsplaneringen är: 

 

• 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. 

 

Övergripande nationellt mål för samhällsbyggnad, bostadsmarknad, byggande och 

lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en, ur social 

synpunkt, god livsmiljö där en långsiktig god hushållning med naturresurser och energi 

främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Genom 

bostadsförsörjningsplanen och övrig planering arbetar kommunen för en god livsmiljö ur 

social synpunkt. Prioritering av nybyggnation i anslutning till kollektivtrafikstråk och 

gång- och cykelvägar är en del i detta, liksom att medborgardeltagandet är en viktig del i 

planeringen av nya bostäder samt förändringar i det befintliga bostadsbeståndet. 
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2.2 Regionala visioner och mål 

Tranemo kommun tillhör Västra Götalandsregionen varför en bostadsförsörjningsplan 

behöver ta fasta på de regionala mål, visioner och program som anger inritningen för 

regionens utveckling.  

 

Vision Västra Götaland – Det goda livet är en vision för territoriet Västra Götaland. Det 

centrala inslaget i visionen är Det goda livet. Det definieras enligt följande: 

 

• En god hälsa  

• Arbete och utbildning  

• Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet   

• En god miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet  

• Möta behoven hos barn och ungdomar 

• Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv 

 

Visionen anger att boende- och livsmiljöer har hög kvalitet och människor har 

delaktighet i samhällslivet. 

 

Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 har tagits fram med 

grund i det ansvar regering och riksdag gett regionen att samordna och driva det 

regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Strategin sätter ramarna för tillväxt- och 

utvecklingsarbetet i Västra Götaland till år 2020. Strategin utgör det huvudsakliga 

verktyget för samarbete och för att i samverkan i Västra Götaland genomföra Vision 

Västra Götaland, och för att kanalisera resurser för tillväxt och utveckling från lokala, 

regionala, nationella aktörer och från EU. Strategin utgör Västra Götalands regionala 

utvecklingsprogram (RUP), enligt förordning 2007:713 om regionalt tillväxtarbete. 

Strategin anger vikten av att skapa en regional framtidsbild som stödjer hållbar 

utveckling i Västra Götaland. Denna framtidsbild bör innehålla lösningar på 

kollektivtrafikförsörjning /.../  minska boendesegregationen i våra större städer. 

2.3 Kommunens visioner och mål 

Kommunfullmäktige beslutade under 2014 om en vision för hur kommunen ska se ut, 

vara och upplevas. Visionen lyder: 

 

”Tranemo kommun är vårt naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en naturskön kommun i 

storstadens närhet. Här finns ett boende som passar alla – oavsett om man vill bo i en större ort, 

på landsbygden eller sjönära.  

 

Vi bor i ett samhälle som jobbar för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart, där vi 

känner oss friska och trygga i en bra välfärd. Hos oss är mångkulturen en tillgång eftersom vårt 

samhälle är öppet och generöst.  
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Tranemo kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Kulturupplevelser är en viktig del av livet 

och fritiden är rik och varierad. Med stolthet lyfter vi fram våra kulturskatter och turistmål.  

 

Kommunen, föreningarna och näringslivet har utvecklat en nära samverkan där ideella krafter och 

goda idéer tas tillvara – på det området är Tranemo kommun bland de bästa i Sverige.  

 

Välutbyggda kommunikationer skapar möjligheter för medborgare. Det är enkelt och stimulerande 

att driva företag i Tranemo kommun där grogrunden finns för ett växande näringsliv.  

 

I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Vi verkar för en stark känsla av samhörighet. Vi 

skapar mötesplatser som möjliggör inflytande och delaktighet i hela kommunen.  

Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.” 

2.3.1 Tranemo kommuns Strategiska plan 

Strategisk plan beskriver ett antal högt prioriterade områden av betydelse för 

kommunens utveckling i ett flerårigt perspektiv.  

Den är en konkretisering av visionen och ska ge ledning till verksamheten, peka ut 

handlingsriktningar, prioriterade områden och långsiktiga mål, men går inte in på hur 

man praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta dokument i mera 

detaljerade skrivningar som ska ligga till grund för planering och uppföljning. 

Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl finns för undantag, t.ex. 

kommunens vision. Därefter krävs en revidering och ett nytt beslut om dokumentet ska 

fortsätta gälla. Tranemo kommuns Strategiska plan anger följande gällande bostäder:  

 

Kommunens möjlighet att erbjuda attraktiva boenden är en viktig tillväxtfaktor. Närhet till skolor, 

service, kultur, tysta områden, grönområden, bad och friluftsliv är faktorer som har stor betydelse 

för boendets kvalitéer. Attraktiva boendemiljöer skapas genom att bostäder planeras på ett sådant 

sätt att de ovan nämnda faktorerna finns tillgängliga för alla. I denna planering måste långsiktig 

hållbarhet vara vägledande. I takt med demografiska förändringar krävs fler alternativa 

boendemöjligheter. En varierad bostadsförsörjning ska kunna erbjudas i hela kommunen, där 

efterfrågan finns. 

 

Tranemo kommun ska verka för att det finns boenden för alla i livets olika skeenden samt vara en 

föregångare till miljövänligt byggande och boende. Vi bör sträva efter att erbjuda attraktiva 

boendemiljöer. 

 

Boendeplaneringen skall bidra till ett inkluderande samhälle och motverka socialt skiktade 

områden.  

2.3.2 Översiktsplan för Tranemo kommun 

Tranemo kommuns översiktsplan (ÖP 2009), är ett strategiskt dokument som bland annat 

visar kommunens vilja över var bostäder skall byggas. Översiktsplanen skapar 

förutsättningar för och ger möjligheter att genomföra bostadsbyggnation.  
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Tranemo kommun består av ett antal orter med olika karaktär och styrkor. Gemensamt 

erbjuder alla dessa orter och dess invånare ett starkt och livfullt samhälle och ett 

konkurrerande näringsliv. Det nätverk av vägar som sammanbinder orterna gör det 

möjligt att bostäder, näringsliv, service och sociala aktiviteter kan ses som resurser, inte 

bara för den enskilda orten utan också för de närliggande samhällena. Detta är en av 

hörnstenarna för Tranemo kommuns framgångsrika företag och över 200 föreningar. Den 

viktigaste resursen är dock människorna i de respektive orterna och deras strävan att 

utveckla den egna orten. Utgångspunkten i ÖP 2009 är att planera ett samhälle som är 

hållbart ekonomiskt, socialt kulturellt och miljömässigt. Förslagen till åtgärderna i 

orterna syftar till att påverka utvecklingen i denna riktning, både för orterna och för 

kommunen i sin helhet.  

 

Den viktigaste generella åtgärden är att styra utvecklingen i samhällena Tranemo och 

Limmared, till att fungera som samverkande huvudort för Tranemo kommun och på så 

sätt få en attraktiv och stark centralort.  

 

Den andra generella åtgärden är att stimulera utvecklingen av geografiskt tydliga och 

hållbara centrumplatser för varje ort. Nya bostäder för äldre, service och allmänna 

kommunikationer bör med fördel placeras tillsammans i dessa centrumplatser. 

Trygghetsboende kan alternativt utvecklas på platser med befintlig boendeservice för 

äldre och funktionshindrade. Ytterligare bör nya bostäder byggas i anslutning till 

befintlig bebyggelse i områden som fortfarande har möjlighet att förtätas. För att studera 

och planera orternas utveckling föreslås att fördjupade översiktsplaner löpande tas fram 

för de större samhällena. 

 

Under rubriken ”Boende” i översiktsplanen kan man utläsa följande: 

 

• En stark och attraktiv centralort är nödvändig för hela kommunens utveckling. 

Tranemo och Limmared ska vara kommunens centralort. På sikt är det därför 

viktigt att Tranemo och Limmared växer samman till en stark centralort som har en 

tillräcklig stor befolkning för att uthålligt behålla service och allmänna 

kommunikationer och bli till en ”trivsam småstad”.  

• Kommunen ska behålla och bidra till att utveckla en levande landsbygd. 

Möjligheterna för boende och arbete ska underlättas. Landsbygdsfrågorna ska ges 

stor tyngd vid planering och beslutsfattande.  

• Tranemo kommun har en stor resurs i sina många sjöar. Därför vill Tranemo 

kommun erbjuda sjönära boende. Alla strandnära områden i anslutning till 

tätorterna ska dock värderas med hänsyn till deras förutsättningar för växt- och 

djurlivet, tillgänglighet och funktion för allmänheten och sjönära ny bebyggelse.  

• Tillgången på attraktiva tomter för bostäder ska ökas. Tillgången av tomter för 

villor, flerfamiljshus och andra boendeformer ska alltid vara god.  

• Tranemo kommun har två dominerande upplåtelseformer idag, äganderätt för villor 

och hyresrätter inom lägenhetsbeståndet. Ett varierat byggande förutsätter fler 
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alternativa upplåtelseformer. Kommunen ska stimulera varierande 

upplåtelseformer. Detta underlättas genom samverkan mellan kommunen, 

Tranemobostäder och övriga aktörer inom byggsektorn. 

• Samhällsbyggandet ska ha inriktningen att både personer som har full rörlighet eller 

någon form av funktionsnedsättning ska kunna leva och använda den byggda 

miljön. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta på lika villkor.  

• Med en ökande andel äldre i befolkningen är det viktigt att öka tillgången på 

anpassade bostäder för att möta behovet från äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Tranemo kommun ska underlätta byggandet av 

seniorboende, trygghetsboende och andra boendeformer anpassade för dessa 

grupper.  

• På grund av att många funktionsnedsättningar kommer med stigande ålder, kan vi 

förvänta oss fler personer med behov av anpassningar för att underlätta boendet. 

Det är viktigt att underlätta kvarboende och möjligheten till vård i hemmet. 

Boendefrågan behöver också lösas för personer som av någon anledning har svårt 

att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden.  

3 Bostadsmarknaden i Sverige – ett kortfattat sammandrag 

Det finns drygt 4,5 miljoner permanentbostäder i Sverige enligt Statistiska centralbyråns 

beräkningar (år 2013). Av dessa är 44 procent småhus och 56 procent lägenheter i 

flerbostadshus. Knappt 37 procent av bostäderna upplåts med hyresrätt, 41 procent med 

äganderätt och 22 procent ägs av bostadsrättsföreningar. Av hyresbostäderna ägs 51 

procent av privata fastighetsägare, knappt 48 procent av kommunala 

bostadsverksamheter (allmännyttan) och resterande del, cirka 1 procent, av andra 

offentliga ägare.  

 

Bostadsmarknaden i Sverige utgörs av flera olika boendeformer; hyresrätt, kooperativ 

hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Drygt två tredjedelar av befolkningen (16-84 år) bor 

i bostad med bostadsrätt eller med äganderätt. Med äganderätt avses egnahem och 

ägarlägenheter. Med bostadsrätt avses den rätt som en medlem i en bostadsrättsförening 

har på grund av att föreningen upplåter en lägenhet med bostadsrätt till medlemmen.  

På många tillväxtorter ökar befolkningen snabbare än antalet bostäder. Nästan hela 

Sveriges befolkningsökning sker i storstadsregionerna och på de större högskoleorterna. 

Bostadspriserna och konsumenternas belåning har under lång tid ökat i Sverige. Viktiga 

bakomliggande drivkrafter är ökad disponibel inkomst och låga räntor. Även 

urbaniseringen och den minskade andelen hyreslägenheter påverkar efterfrågan. För att 

motverka att prisökningarna får samhällskadeliga effekter har ett bolånetak införts som 

gjort det svårare att köpa bostad utan besparingar.  

 



 

12 

 

Den svenska bostadsmarknaden har trots, eller på grund av, prisökningarna regionalt 

präglats av en brist på bostäder under en lång rad år. Det är dock främst i landets 

tillväxtregioner, huvudsakligen i storstadsregioner och i universitetsstäder som 

efterfrågan mer regelmässigt överstigit utbudet av bostäder. 

 

Bristen på matchning av utbud och efterfrågan på bostäder riskerar att medföra negativa 

konsekvenser dels på individnivå för de personer som inte kan hitta en bostad, dels ur ett 

samhällsperspektiv. I vissa regioner i landet påverkar bristen på bostäder troligen 

näringslivets möjligheter att locka till sig och anställa personal. Bostadsbristen kan alltså 

ses som ett hinder för tillväxt och konkurrenskraft och riskerar även att orsaka sociala 

problem eftersom det främst är de grupper i befolkningen som har sämre ekonomiska 

förutsättningar som får svårt att finna en bostad. 

3.1 Bostadssituation för utsatta grupper 

Boverket har i ett stort antal rapporter belyst etableringshinder på bostadsmarknaden och 

där fokuserat på sociala grupper som kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. 

För att unga vuxna som flyttat hemifrån och invandrare som flyttat till Sverige ska ha en 

chans till ett boende måste de mötas av ett utbud av lediga lägenheter med rimliga krav. 

Detsamma gäller personer som av olika skäl blivit vräkta eller tvingats lämna marknaden 

för egenägda bostäder till följd av skuldsättning. För dessa grupper är 

hyresbostadsmarknaden det enda alternativet.  De kommuner som i 2014 års 

bostadsmarknadsenkät uppger att de har brist på bostäder uppger att det framför allt är 

ungdomar, asylsökande och äldre som har svårt att hitta en bostad som de kan eller är 

villiga att betala för. 

 

Boverket har sammanfattat länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsrapporter 2014 

med att bostadsbyggandet ökat men att ökningen inte varit tillräcklig för att möta de 

behov som finns när det gäller hyresrätter.   

 

Bostadsbyggandet har ökat det senaste året i flera län men det är inte tillräckligt för att 

möta de behov som finns. Det råder fortsatt underskott på framför allt hyresrätter, 

oavsett läge på bostadsmarknaden. Flera grupper efterfrågar samma bostäder, främst 

små lägenheter. Behovet är stort för nyanlända, ungdomar och äldre personer som 

behöver ett mindre och mer tillgängligt boende. Samtliga analyser lyfter svårigheten att 

få fram bostäder till nyanlända. I många län gör invandringen att befolkningen ökar eller 

bidrar till att en minskning inte sker. De flesta länsstyrelserna uppmärksammar den 

demografiska utvecklingen och visar på ett behov av bostäder riktade till äldre. 

Urbaniseringen påverkar bostadsförsörjningen. Sveriges befolkningsutveckling är en stor 

utmaning för kommuner som inte är en storstad eller universitetsstad. I många län är det 

framför allt kommunen med länets största stad som står för majoriteten av 

befolkningstillväxten medan de omgivande kommunerna har en minskad befolkning. 

Av 2014 års regionala bostadsmarknadsanalyser framgår att många personer på grund av 

svag ekonomi inte har möjlighet att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden och 

heller inte har möjlighet att efterfråga nyproducerade lägenheter. Det rör sig främst om 
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unga, studenter och nyanlända. Situationen beskrivs i vissa län som problematisk 

eftersom socialtjänsten i kommunerna får ta ett större ansvar för att hjälpa personer som 

hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Fastighetsägarna har börjat ställa 

högre krav på sina hyresgäster. I flera analyser nämns att underskott på hyresrätter, 

vilket är en boendeform som många svaga grupper efterfrågar, har gjort att 

fastighetsägarna blivit mer noggranna med vem de hyr ut till. Detta har lett till att 

ekonomiskt svaga grupper har fått det svårare på bostadsmarknaden genom att det ställs 

hårdare krav på att sökanden skall ha en fast inkomst, goda boendereferenser och inte 

tidigare betalningsanmärkningar eller skulder.  

 

Den lokala marknaden styr i stor utsträckning efterfrågan på nyproducerade bostäder 

och byggföretagen bygger sällan i miljöer där hushållens betalningsvilja och 

betalningsförmåga är för låg. Flera byggherrar märker av en ökad efterfrågan på små 

yteffektiva bostäder och påpekar att de små bostäderna går lättast att sälja. Detta kan 

delvis förklaras av hushållens ekonomi, som bland annat påverkas av bankernas 

amorteringskrav och bolånetak. En följd av stark efterfrågan och höga bostadspriser är att 

det blir ännu svårare för hushåll med sämre ekonomi att efterfråga en bostad av god 

kvalitet.  

 

Från en teoretisk utgångspunkt är det inte självklart att marknaden erbjuder en lösning 

för bostadssituationen för utsatta grupper. Även om utsatta hushåll får bidrag som gör 

det möjligt att betala hyran kan det finnas ett motstånd hos en hyresvärd mot att hyra ut 

en lägenhet till en person som kan upplevas störande för sina grannar eller på annat sätt 

skapa oro. För utsatta hushåll kan kommunens socialtjänst därför vara den enda garanten 

för en bostad. I de flesta kommuner hyr kommunen lägenheter från såväl allmännyttan 

som från privata fastighetsägare för att sedan hyra ut bostaden i andra han till personer 

som inte själva kan hyra en bostad.  

3.1.1 Hemlösa 

Hemlös är enligt Socialstyrelsens definition från 1999 en person som saknar egen eller 

förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller 

andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ. Regeringen har gett 

samtliga länsstyrelser i uppdrag att ge kommunerna stöd och råd i arbetet med att 

motverka hemlöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas av vräkning. 

Uppdraget innebär också att länsstyrelserna ska verka för att kommunerna har aktuella 

riktlinjer för bostadsförsörjning som omfattar gruppen hemlösa. Regeringen har under ett 

par år haft en särskild hemlöshetssamordnare. Hemlöshetssamordnaren lämnade sin 

slutrapport till regeringen den 30 juni 2014. Hemlöshetssamordnaren efterfrågar att 

staten underlättar boendesituationen för svaga grupper genom någon form av stöd för 

socialt boende. Hemlöshetssamordnaren anser att det är nödvändigt att vidare utreda 

vilka möjligheter att få tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden som står till buds för 

resurssvaga grupper, som idag står helt utanför denna. Möjligheterna att tillhandahålla 

någon form av hyresreglerat boende för personer som inte på annat sätt kan ta sig in på 

den ordinarie bostadsmarknaden är något som bör diskuteras och undersökas.  
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3.1.2 Bostäder för ungdomar 

Unga flyttar främst till tillväxtregioner och de får allt svårare att etablera sig på den 

reguljära bostadsmarknaden. Unga har dessutom svårt att konkurrera eftersom de är nya 

på marknaden, har färre kontakter, kortare kötid på bostadsförmedlingen och ofta sämre 

ekonomi. Den övervägande delen unga har heller inte förutsättningar att kunna köpa en 

bostadsrätt eller en bostad med äganderätt.  

 

Tillföljd av de stora barnkullarna runt 1990 har gruppen ungdomar i åldern 19-24 år vuxit 

betydligt under 2000-talet. Enligt SCB når antalet unga i åldrarna 19-24 år en topp 2013 då 

det beräknas finnas närmare 800 000 unga kvinnor och män i dessa åldrar. Det är 

omkring 180 000 fler än bottenåret 2001, då antalet uppgick till drygt 620 000. 

 

I svaren på bostadsmarknadsenkäten uppger kommunerna att ungdomar och studenter 

är den mest utsatta gruppen på bostadsmarknaden eftersom de ofta har en osäker 

inkomst, lågt sparande och inga referenser från tidigare hyresvärdar. Vissa län uppger att 

det finns lediga lägenheter men att dessa inte motsvarar ungdomar och studenters behov, 

eftersom de grupperna ofta efterfrågar bostäder i centrala lägen med rimlig storlek och 

hyra. Det finns vissa skillnader i problematiken mellan ungdomar och studenter eftersom 

ungdomar utanför utbildning och arbete beskrivs ha det än svårare då de inte 

representeras av någon högskola eller något universitet och inte har tillgång till 

studentbostäder. I vissa län finns det kommuner som har ungdomsbostäder men antalet 

är lågt.  

3.1.3 Bostäder för studenter 

Många av de regionala bostadsmarknadsrapporterna beskriver att det finns brist på 

lägenheter för studenter. Situationen för ungdomar och studenter är alltså svår och ofta 

efterfrågar de samma typ av bostäder. De regionala bostadsmarknadsanalyserna visar att 

studenter och ungdomar i flera år har varit en utsatt grupp på bostadsmarknaden och att 

det i de flesta län byggs för lite bostäder för att behovet ska bli tillgodosett. 

3.1.4 Bostäder för nyanlända 

Allt fler personer med uppehållstillstånd tvingas bo kvar i anläggningsboenden i väntan 

på en kommunplats eftersom kommunerna inte förmår erbjuda så många bostäder som 

behövs för att möta behoven. Bostadsbrist är ett av de främsta hindren för mottagande av 

nyanlända. Framför allt är det brist på bostäder i kommuner med goda 

arbetsmarknadsförutsättningar. Det största hindret är bristen på hyresrätter. I 

glesbygdskommuner kan det finnas tillgängliga bostäder, men där är bristen på 

kommunikationer till centralorten i stället ett reellt hinder som får många nyanlända att 

avstå från att flytta dit. För att de 9 300 personer som just nu bor i Migrationsverkets 

anläggningsboende ska kunna bosätta sig i en kommun och starta sitt vardagsliv, behövs 

det som det ser ut nu cirka 6 500 bostäder (mars 2015). 
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Även hyresnivån på de lägenheter som finns att tillgå är avgörande. Brist på lägenheter 

med en rimlig hyra drabbar också nyanlända flyktingar i stor utsträckning. I svaren på 

2012 års bostadsmarknadsenkät uppgav var femte kommun att bristen på lägenheter 

med rimlig hyresnivå är ett problem när det gäller att tillgodose behovet av bostäder för 

nyanlända som deltar i kommunens flyktingmottagande. Liksom ungdomar och 

studenter konkurrerar nyanlända med andra grupper på bostadsmarknaden, främst om 

stora hyresrätter. I flera fall samarbetar kommunerna med allmännyttan eller med 

privata hyresvärdar för att lösa boendesituationen för nyanlända till kommunen.  

3.1.5 Bostäder för äldre 

I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen beskrevs att Sverige i många avseenden har 

ett modernt bostadsbestånd. En stor del av beståndet behöver dock rustas upp och 

renoveras för att förbättra tillgängligheten, vilket har en avgörande betydelse för om 

dessa bostäder ska vara tillgängliga för äldre. När det gäller bostäder för äldre finns tre 

vanliga typer av bostadsformer. Seniorbostäder är vanliga bostäder som riktar sig till 

medelålders eller äldre, ofta de som är äldre än 55 år. Särskilt boende är ett boende med 

service och omvårdnad för äldre som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla enligt 

socialtjänstlagen. Boende i särskilt boende förutsätter ett biståndsbeslut från kommunen 

om att en person ska få bo där. Trygghetsbostäder är bostäder med 

gemensamhetsutrymmen där vårdpersonal finns tillgängligt vissa tider. 

Trygghetsbostäder är vanligtvis till för de som är äldre än 70 år men olika definitioner 

förekommer. 

3.2 Statistiska centralbyråns demografiska prognos 

Enligt Statistiska centralbyråns prognoser förväntas befolkningsstrukturen förändras. 

Befolkningen väntas få en ökande andel äldre. År 2011 var 19 procent av befolkningen 65 

år eller äldre och år 2060 beräknas 25 procent av befolkning vara i dessa åldrar. Barn och 

unga i åldern 0–19 år utgjorde 2011 23 procent av befolkningen. Denna andel förväntas 

hålla sig kring samma nivå. Trots att antalet personer i de mest yrkesaktiva åldrarna 20–

64 år ökar något så minskar ändå deras andel i befolkningen. År 2011 bestod 

befolkningen till 58 procent av personer 20–64 år och 2060 beräknas den andelen ha 

minskat till 52 procent. År 2060 kommer det enligt prognosen att finnas 0,92 unga och 

gamla på varje person i åldrarna 20–64 år. 
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4 Bostadsmarknadsanalys Västra Götaland 2016 

Länsstyrelsen i Västra Götaland gör årligen en bostadsmarknadsanalys av 

bostadsmarknadsenkäten som regionens samtliga kommuner får svara på. 

Bostadsmarknadsanalysen kommer i valda delar att sammanfattas här nedan.  

 

Befolkningen ökar  

Befolkningen i Västra Götalands län växer och det är framförallt länets större tätorter som 

ökar sin befolkning. Befolkningen förväntas växa till 1,9 miljoner invånare år 2030 och 

antalet äldre över 80 år beräknas öka med 50 procent fram till 2030.  

 

Underskott på bostäder i 44 kommuner  

Fler kommuner än någonsin uppger att det föreligger ett underskott på bostäder. År 2016 

bedömer 44 kommuner att det råder obalans på bostadsmarknaden i form av ett 

underskott på bostäder i kommunen som helhet. Motsvarande siffra för bedömningen i 

kommunernas tätort är 46 kommuner. Störst är behovet av hyresrätter och större bostads- 

och äganderätter.  

 

Bostadsbyggandet ökar och särskilt i storstadsområdet  

Bostadsbyggandet ökar och 2015 färdigställdes 6 300 bostäder. I jämförelse med snittet 

2010–2014 är det en ökning med cirka 30 procent, i jämförelse med antalet färdigställda 

2014 är det en ökning med cirka 14 procent. Bostadsbyggandet är koncentrerat till 

storstadsområdet och cirka 70 procent av bostäderna som färdigställdes 2015 byggdes i 

Göteborgsområdet. Antalet påbörjade bostäder ökar också och når en volym om 6 000 

bostäder 2015.  

 

Kommunernas höjda förväntningar på bostadsbyggandet kan leda till ökade volymer 

Kommunernas förväntningar över antalet bostäder som kan påbörjas 2016 och 2017 når 

nivåer om 10 000 respektive 12 000. Länsstyrelsen brukar i sin uppskattning, med hänsyn 

till historisk utveckling och framtida växlande konjunkturlägen, skriva ner 

kommunernas förväntningar med cirka 30 procent. Med detta gör Länsstyrelsen 

bedömningen att det skulle kunna påbörjas omkring 7 000 bostäder 2016 respektive cirka 

8 500 bostäder 2017.  

 

Trångboddhet – en konsekvens av underskottet på bostäder  

Underskottet på bostäder medför en ökad trångboddhet, framförallt för större barn-

familjer. Trångboddheten får långtgående konsekvenser och påverkar bland annat barns 

möjlighet till läxläsning och ro. Det krävs ett förhöjt bostadsbyggande för att motverka en 

utökad trångboddhet och segregation i länets olika bostadsområden.  

 

Hemlöshet – både ett individuellt och strukturellt problem Hemlösheten har ökat men 

också förändrat karaktär. I Västra Götalands län var 5 500 hemlösa i Socialstyrelsens 

senaste kartläggning. I gruppen hemlösa finns numera en lägre andel med missbruks- 
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och beroendeproblem samt psykisk ohälsa vilket visar att hemlösheten blivit ett 

strukturellt problem, främst orsakat av bristen på billiga hyresrätter.  

 

Stort behov av bostäder för unga och nyanlända  

Bostadsbristen, och framför allt bristen på hyresrätter, har varit ett av de största hindren 

för nyanlända med uppehållstillstånd att påbörja sin etablering i samhället. I början av 

maj 2016 bodde 9 633 människor, varav 2 451 barn som beviljats uppehållstillstånd, kvar 

på Migrationsverkets anläggningsboenden.  

 

Enligt kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät är det brist på bostäder för 

nyanlända i 48 av länets 49 kommuner. Motsvarande siffra för behovet av bostäder för 

unga är 41 kommuner.  

 

Underskottet på bostäder påverkar den regionala tillväxten  

Underskottet på bostäder påverkar den regionala tillväxten och bromsar utbudet av 

arbetskraft. För att sysselsättningen och produktionen inte ska minska krävs ett förhöjt 

bostadsbyggande i stadsnära lägen.  

 

19 kommuner saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen  

Trots det ansträngda läget på bostadsmarknaden är det 19 kommuner i länet som saknar 

riktlinjer för bostadsförsörjningen. Flera kommuner har påbörjat ett arbete med riktlinjer 

för bostadsförsörjningen. Tillsammans med en utvecklad samverkan, såväl intern som 

extern, är riktlinjer en förutsättning för ett ökat bostadsbyggande på både kort och lång 

sikt.   

5 Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra 

Götaland 

Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i 

Västra Götalands län rapportnummer 2015:53 att det i regionen behöver byggas 7800 nya 

bostäder varje år den kommande tioårsperioden. Vidare menar Länsstyrelsen att 

kommunerna behöver utveckla det strategiska proaktiva arbetet genom planberedskap 

och samverkan. De ser även att det finns ett behov av enklare och mindre bostäder som 

fångar upp målgrupper som står utanför bostadsmarknaden idag.   
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6 Möjligheter att styra bostadsbyggandet 

6.1 Planering och markägande 

I Sverige har kommunen ett stort ansvar för planering av mark- och vattenområden. Den 

fysiska planeringen styrs av kommunen genom översiktsplaner, detaljplaner och 

områdesbestämmelser och endast kommunen kan besluta att ta fram och anta planerna. 

Det innebär i förlängningen att kommunen genom planer bestämmer lämpliga platser att 

bygga bostäder. Fysisk planering kan skapa förutsättningar för god livsmiljö genom att 

bland annat lyfta upp frågor som trygghet och jämställdhet samt innefatta en god 

medborgardialog.  

 

Det är viktigt att kommunen verkar för att det finns en planeringsberedskap och att det 

finns planlagd mark för bostäder för att möjliggöra kommunens målsättning med en 

befolkningstillväxt på 0,5 % per år. Beroende på konjunkturen kan antalet bostäder som 

byggs däremot variera. 

 

Aktörernas bedömning av bland annat produktionskostnader, marknadens efterfrågan 

och betalningsförmågan är en viktig del i val av upplåtelseform och i vilken ordning 

bebyggelse ska uppföras. Upplåtelseform kan inte styras genom detaljplan vilket gör att 

ett samarbete mellan kommunen och byggherrar är viktigt. 

 

Genom att arbeta med en aktiv markpolitik, ha mål och strategier för markförvärv och 

markanvisning kan kommunen ytterligare påverka bostadsbyggandet. En aktiv 

markpolitik med god framförhållning att förvärva mark som täcker behoven för 

bostäder, verksamheter och allmänna ändamål ökar kommunens möjlighet att reglera 

när, hur och vad som byggs samt bostadskostnaderna. 

 

Med tillgång till kommunägd mark ökar möjligheterna att påverka bostadsutvecklingen. 

Det blir lättare att genomföra strategier, planer och att uppnå såväl sociala mål och 

visioner som miljömål. 

 

I de fall en exploatör är intresserad av ett område kan marktilldelning ske antingen för ett 

område med antagen detaljplan eller med pågående detaljplaneläggning. Marktilldelning 

ger exploatören företrädesrätt att inom området under viss tid fullfölja 

byggintentionerna. Även när exploatören äger marken har kommunen viss möjlighet att 

reglera när och hur exploateringen ska genomföras, detta görs vid träffande av ett 

exploateringsavtal (civilrättsligt avtal). Denna möjlighet till påverkan är dock väsentligt 

mindre än när kommunen själv äger marken. 

6.2 Kommunens fastighetsbolag 

Kommunens fastighetsbolag Tranemobostäder AB är ett viktigt bostadspolitiskt 

instrument. Bolagets affärsidé är att; Tranemobostäder skall erbjuda hållbara hem som 

kan lätt anpassas efter livets alla behov och önskemål. En nära och personlig service 
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tillsammans med ett flertal mötesplatser skapar en attraktiv och växande marknad för 

bolaget och kommunen. 

 

Tranemobostäders vision är att;  

 

alla som vill bo i vår trevliga kommun skall kunna hitta sitt boendealternativ hos oss. Oavsett om 

du föredrar markplan med egen trädgårdstäppa och egen tvättstuga eller trivs bäst i mer 

traditionella hyreshus har vi alternativ i någon av våra 13 tätorter.  

 

Tranemobostäder AB verkar i konkurrens med andra aktörer på marknaden för bostäder 

och lokaler inom Tranemo kommun. Av antalet hyresrätter i kommunen ägs merparten 

av Tranemobostäder AB. Efterfrågan på lägenheter är större än på länge. Under 2016 

kommer Tranemobostäder att arbeta med utveckling av möjliga projekt för byggnation. 

För att säkerställa en hög kvalité i Tranemobostäders fastigheter görs en fortsatt satsning 

på underhåll under 2016. Det är också en förutsättning för att bibehålla en hög 

uthyrningsgrad. Antalet vakanta lägenheter har minskat under året, framförallt under 

årets sista månader. Snittet under 2015 var 41 st. (5 %) vilket är en minskning med 10 

lägenheter jämfört med föregående år. I slutet av året har man uppnått målet på mindre 

än 25 vakanta lägenheter. Antalet av/omflyttningar har ökat från 139 under 2014 till 154 

under 2015, vilket ger en flyttningsfrekvens på 18,8 %. SABO-företagen redovisar ett snitt 

på 16,5 % för 2014. 

6.3 Exploateringsprocessen 

Det är viktigt att vara medveten om att exploateringsprocessen tar lång tid. Från ansökan 

om planbesked för att förändra markanvändningen, det vill säga intresse för 

planläggning, till att det finns uppförda bostäder tar det i fördelaktiga fall cirka tre år. 
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7 Dagens bostadssituation 

7.1 Bostadsbyggande 

Bostadsbyggandet i Tranemo kommun har under åren 2000-2014 varit cirka nio bostäder 

per år. De åren som avviker positivt är 2004 och 2006 då nyproduktionen var totalt 49 

bostäder. 

 

Variationen 2000-2014 av småhus och flerbostadshus framgår av diagrammet nedan. 

 

 

Figur 1: Antal nybyggda bostäder i Tranemo kommun åren 2000-2014 
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7.2 Befintligt bostadsbestånd 

 
Nedan följer definitioner av hustyper och boendeformer: 

 

SMÅHUS  

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive 

fritidshus).  

FLERBOSTADSHUS  

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 

loftgångshus.  

ÖVRIGA HUS  

Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel 

byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.  

UPPLÅTELSEFORM  

Lägenheternas upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende 

förfogar över lägenheterna.  

HYRESRÄTT  

Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, 

dödsbon eller bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser 

lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än 

bostadsrättsföreningar.  

BOSTADSRÄTT  

Småhus, flerbostadshus och övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av 

bostadsrättsföreningar.  

ÄGANDERÄTT  

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. 

Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter. 
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En jämförelse av antal lägenheter efter hustyp och upplåtelseform 2014-12-31 med Västra 

Götalandsregionen och hela riket visar att Tranemo kommun har fler hyresrätter i 

Småhus men färre bostadsrätter. 

 

 

Figur 2: Småhus -Andel lägenheter efter hustyp, upplåtelseform (Källa SCB 2014-12-31)  

 

Figur 3: Flerbostadshus -Andel lägenheter efter hustyp, upplåtelseform (Källa: SCB 2014-12-31) 
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Figur 4: Fördelning mellan bostäder i flerbostadshus och småhus i Tranemo kommun år 2014 
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Figur 5: Fördelning mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i Tranemo kommun år 

2014 

7.3 Hushållens sammansättning 

Lägenhetsregistret tillsammans med folkbokföringen kopplar samman personer och 

hushåll med lägenheter. Ett hushåll utgörs av samtliga som är folkbokförda i samma 

bostad. För hela Sverige är den vanligaste hushållstorleken hushåll med en person och 

därefter två personer. Den vanligaste hushållstorleken i Tranemo kommun är hushåll 

med två personer därefter hushåll med en person.   

 

 
Antal hushåll Andel av samtliga hushåll Antal personer 

Andel av samtliga 
personer 

     1 person 1587 32,2 1587 13,6 

2 personer 1755 35,7 3510 30,2 

3 personer 582 11,8 1746 15 

4 personer 660 13,4 2640 22,7 

5 personer 217 4,4 1085 9,3 

6 personer 76 1,5 456 3,9 

7+ personer 45 0,9 358 3,1 

uppgift saknas .. .. 258 2,2 

samtliga hushåll 4922 100 11640 100 
Tabell 1. Antal och andel hushåll samt personer efter hushållsstorlek i Tranemo kommun år 2014 
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Antal hushåll 

 
Antal personer 

 

 
Antal Andel Antal  Andel 

ensamstående utan barn 1587 32,2 1587 13,6 

ensamstående med barn 0-24 år 227 4,6 605 5,2 

ensamstående med barn  25+ år 61 1,2 128 1,1 

sammanboende utan barn 1514 30,8 3028 26 

sammanboende med barn 0-24 år 1171 23,8 4656 40 

sammanboende med barn 25+ år 75 1,5 231 2 

övriga hushåll utan barn 144 2,9 392 3,4 

övriga hushåll med barn 0-24 år 139 2,8 742 6,4 

övriga hushåll med barn 25+ år 4 
 

13 
 uppgift saknas 0 

 
258 2,2 

TOTALT 4922 99,8 11640 99,9 
Tabell 2. Antal och andel hushåll och personer efter hushållstyp i Tranemo kommun år 2014 (det är barnen som 

avses gällande 0-24 år och 25 +) 
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8 Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen Tranemo kommun har sedan 2000 varit negativ. 2014 vände den 

negativa trenden och befolkningen uppgick i december 2016 till 11 776 personer.  

 

 

Figur 6: Befolkningsutveckling i Tranemo kommun åren 2010-2016 

Folkmängden i Tranemo kommun fördelat på ålder och kön visar på ett underskott 

jämfört med riket i helhet på män och kvinnor i åldern 25-44 år (se diagram nedan). 
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Figur 7: Folkmängd i Tranemo kommun efter ålder och kön år 2014 
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8.1 Befolkningsprognoser 

 

 

Figur 8: Befolkningsprognos för Tranemo kommun fram till och med 2035. Källa: SCB 

 

Utifrån SCB;s befolkningsprognos skulle Tranemo kommun ha omkring 12200 invånare 

2035. Antaganden som är gjorda är att fruktsamheten antas följa 

fruktsamhetsutvecklingen i riket enligt SCB:s riksprognos under prognosperioden. En 

regional justering har gjorts så att fruktsamhetsnivån antas ligga 10 procent högre än i 

riket, vilken är den genomsnittliga nivån för Tranemo kommun jämfört med riket under 

åren 2010-2015. 

 

Dödligheten antas följa den antagna dödlighetsutvecklingen i riket enligt SCB:s 

riksprognos under prognosperioden. En regional justering efter kön och ålder har gjorts, 

baserad på observerad dödlighet för Tranemo kommun i förhållande till riket under åren 

2006–2015, enligt: 

 

• dödlighetsrisken för personer i åldern 20-64 år antas för män vara 34 procent lägre 

än i riket och för kvinnor 20 procent lägre än i riket 

• dödlighetsrisken för personer i åldern 65-90 år antas för män vara 1 procent lägre än 

i riket och för kvinnor 13 procent lägre än i riket. 

• Ingen regional justering har gjorts för personer under 20 år eller över 90 år. 
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Den inrikes inflyttningen till Tranemo kommun under prognosperioden baseras på ett 

glidande medelvärde för den årliga genomsnittliga inflyttningen under åren 2010-2015 

och framåt.  

 

Immigrationen till Tranemo kommun under prognosperioden antas uppgå till 0,12 % av 

invandringen till riket för 2015 års riksprognos. Det motsvarar en genomsnittlig andel för 

perioden 2010-2015. 

 

Den inrikes utflyttningen och emigrationen från Tranemo kommun baseras under 

prognosperioden på de observerade utflyttningsriskerna per ålder och kön åren 2010–

2015. 

 

Länsstyrelsen konstaterar i sin rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i 

Västra Götalands län rapportnummer 2015:53 att befolkningen i Tranemo år 2025 antas vara 

12384 invånare. Detta är ett betydligt högre antagande än SCB;s antagande i figur 8. 

 

Tranemo kommun har införskaffat två befolkningsprognoser från SCB. En om nuvarande 

trend löper på utan riktade insatser eller uttalad vilja att ändra visar på 12 150 invånare år 

2030. En med en antagen befolkningsökning med 0,5 % per år genom inflyttning visar på 

12 520 inv. I våra bedömningar har vi antagit en befolkningsökning med 0,5 % per år 

fram till 2030, och med cirka 25-30 nya bostäder per år, vilket i stort även stämmer med 

bedömningar från Länsstyrelsen och Boverket.  

 

 

Figur 9: Befolkningsprognos för Tranemo kommun fram till och med 2035 med en årlig inrikes 

inflyttning med 0,5 % 
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9 Bostadsbehov 

Med bra kommunikationer till bland annat Värnamo och Borås (Göteborg) är Tranemo 

kommun en kommun som är attraktiv att bo och arbeta i. Det är nära till skola, arbete och 

natur. 

 

Statistiken visar historiskt att befolkningen minskat i Tranemo kommun (2000-2013). 

Dock ser vi en ökning under 2014 till 11 640 invånare för att under 2015 minska till 11 

619. Tranemo kommun antar att en befolkningsökning kommer att ske med cirka 0,5 % 

årligen (jämfört med föregående år). Detta innebär att befolkningen i kommunen ökar 

med cirka 55-60 personer per år.  

 

I snitt bodde det 2,36 personer per hushåll i Tranemo kommun (antal personer dividerat 

med antal hushåll 2014). Med den befolkningsökning som vi antar dvs. cirka 60 personer 

per år bedöms en byggnation på cirka 25-30 bostäder per år vara nödvändig 

(befolkningsökning per år dividerat med genomsnittligt antal personer i hushåll). Detta 

ligger också i linje med Länsstyrelsen bedömning som anger ett bostadsbyggande på 

cirka 30 bostäder per år (inklusive bostadsreserv dvs. 1 % av kommunens 

bostadsbestånd). 

 

Här presenteras bostadsbehoven utifrån: 

 

• Ensamstående 

• Familjer 

• Ungdomar 

• Äldre och funktionshindrade 

• Nyanlända 

• Hemlösa 

 

Tranemo kommun har inrättat en Lokalplaneringsgrupp. Gruppen har fått ett permanent 

uppdrag att i april varje år se över lokalbehovet inför kommande budgetarbete. 

Gruppens arbete fokuserar på förskolelokaler, gruppboende för dementa, 

servicebostäder LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 

utslussningsbostäder för ensamkommande. Behovet av boendeplatser inom LSS och 

boende för ensamkommande barn ses över och bevakas på både lång och kort sikt.  
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9.1 Behov för ensamstående 

Tabell 2 visar att Ensamstående utan barn är den vanligaste sammansättningen av ett 

hushåll i Tranemo kommun. Därefter kommer Sammanboende utan barn. Behov för 

ensamstående är varierande. Olika grupper ställer olika krav, exempelvis kan ungdomar 

som söker sitt första egna boende finna en hyresrätt med låg hyra attraktiv. Likaså kan 

separerade med barn önska en större bostadsrätt med närhet till skola, goda 

kommunikationer och övrig samhällsservice.  En generell analys av behovet för 

ensamstående bör vara mindre hyreslägenheter med en förhållandevis låg hyra.  

9.2 Behov för familjer 

Barnfamiljer efterfrågar till största del närhet till förskola, skola och 

pendlingsmöjligheter. Det framtida planeringen bör omfatta bostadsområden med 

flexibilitet att bygga villor i egen regi liksom rad och kedjehus. I takt med utbyggnad av 

nya bostadsområden är det viktigt att behovet av utbyggnad av förskola, skola och 

infrastruktur beaktas 

9.3 Behov för ungdomar 

Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys är ungdomar den grupp som har det 

särskilt svårt på bostadsmarknaden. Utbudet av små och billiga hyreslägenheter är i 

dagsläget litet. Det är därför önskvärt med bostäder som riktar sig till gruppen 

ungdomar. Goda pendlingsmöjligheter till arbete och studier i regionen gör det möjligt 

för ungdomar att bo kvar. 

9.4 Behov för äldre och funktionshindrade 

Med en ökande andel äldre i befolkningen är det viktigt att öka tillgången på anpassade 

bostäder för att möta behovet från äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Tranemo kommun ska underlätta byggandet av seniorboende, trygghetsboende och 

andra boendeformer anpassade för dessa grupper. På grund av att många 

funktionsnedsättningar kommer med stigande ålder, kan vi förvänta oss fler personer 

med behov av anpassningar för att underlätta boendet. Det är viktigt att underlätta 

kvarboende och möjligheten till vård i hemmet. Boendefrågan behöver också lösas för 

personer som av någon anledning har svårt att ta sig in på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Det ökade antalet personer i gruppen 80 år och äldre kommer på sikt 

att leda till ett ökat behov av platser i gruppbostäder för äldre. För de närmast liggande 

fem åren har ett behov om ytterligare elva platser i gruppbostad nyligen redovisats. Fram 

till år 2030 behövs ytterligare ett tiotal platser. 

 

 
 

 



 

32 

 

Bilaga 1. Planerad bostadsbyggnation 

I Tranemo kommun domineras stadsbilden idag av småhus. Kommunens ambition är att, 

i enlighet med översiktsplanen, skapa en stark och attraktiv centralort. Parallellt med 

detta ska kommunen behålla och bidra till att utveckla en levande landsbygd.  

Tranemo kommun har tagit fram en prioriteringsordning för detaljplaner. 

Prioriteringsordningen indelas i olika klasser enligt nedan:  

Klass 1:   

Detaljplanen är en förutsättning för att kommunens egen verksamhet ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Arbetet får inte stanna av på grund av orsaker kommunen har 

rådighet över  

Klass 2: 

Detaljplanen är viktig för kommunens utveckling och finns i strategisk utpekad viktig 

ort. Planarbetet kan stå still om planer i Klass 1 behöver resurserna. 

Klass 3: 

Detaljplanen är viktig för kommunens utveckling. Planarbetet kan stå still om planer i 

Klass 1 och 2 behöver resurserna. 

Prioriteringsordningen är som följer: 

 

Prioritet 1         
Namn  Ort Objekt På-

börjad 

Sam-

råd 

Gransk-

ning 

Antag-

ande 

Laga-

kraft 

Naturvårdsplan  Kommun-

omfattande 

 X X X x x 

Prästgården  Tranemo Skola/förskola X X    

ÖP  Kommun-

omfattande 

Aktualitets-

förklaring 

     

FÖP  Länghem Fördjupad 

översiktsplan 

     

 

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är ett led i att förtäta en redan etablerad 

centrumort. Förskolan växer och ytterligare plats för ny förskola behöver utredas. Det 

finns ytterst få byggklara fastigheter för flerbostadshus och även villatomter fattas i 

centrala delar av orten. Mot bakgrund av det har Tranemo kommun beslutat att upprätta 

en Fördjupad översiktsplan för Länghem. Den Fördjupade översiktsplanen kommer inbegripa 

cirka 200 nya bostadsenheter. Redan idag finns en stark bostadsefterfrågan i Länghem. 

Närheten till Borås är framförallt avgörande på efterfrågan. För närvarande tar det cirka 
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15 minuter med bil in till Borås. Restiden förväntas minska avsevärt med de nya 

regiontågen.  I den Fördjupade översiktsplanen kommer kommunen se över möjligheten 

med bland annat ny förskola, vård och omsorgsboende, nya gång och cykelvägar samt ett 

framtida resecentrum i anslutning till stationen. 

 

Prioritet  2        
Namn Fastig-

het 

Ort Objekt På-

börjad 

Samråd Granskning Antagande Lagakraft 

Mejeri-

backen 

Gud-

arp 

39:1 

Tranemo Flerbostads-

hus 

X X X X  

Kommun-

huset 

Gud-

arp 

4:48 

Tranemo Service/ 

Kontor 

X X    

Ingestorp  Inges-

torp 

övre 

3:147 

Läng-

hem 

Bostäder X X    

Förskola  Läng-

hem 

Ny förskola      

 

Exempel på Tranemo kommuns arbete med förtätning av centralorten är Mejeribacken i 

Tranemo. Här planeras för lägenheter med tre våningar samt med en indragen 

vindsvåning.  

 

Prioritet  3        
Namn Fastig- 

het 

Ort Objekt På-

börjad 

Sam-

råd 

Gransk-

ning 

Antag-

ande 

Laga-

kraft 

Källe-

svedjan 

Gudarp 

3:39 mfl 

Tranemo Industri X     

Slumsvik Slums-

vik 3:13-

24 mfl 

Månstad Fritidshus/ 

omvandling 

X     

Hofsnäs 

stug-

område 

 Länghem Fritidshus/ 

omvandling 

     

Radhus-

gatan 

Dals-

torp 

1:132 

och 

1:133 

Dalstorp Radhus/ 

flerbostadshus 

     

Solgårds-

gatan 

Gudarp 

39:1 

Tranemo Flerbostads-

hus 

     

Ardagh Lim-

mared 

26:1 

Limmared Utvidgning 

industri 

     

Gulahuset Uddebo 

1:41 

Uddebo Centrum/ 

kulturhistoria 
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Prioriteringsordningen ovan ligger väl i linje med översiktsplanen och planeringscykeln 

för 2016-2021 där planerade insatser i aktuella områden redovisas (se figur 10).  
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Kommundel Område 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Aktör Boendeform Antal bostäder 

Tranemo Mejeribacken       Privat FBH 30 

 Tranemo park       Kommun/Privat FBH 180 

 Vita villan       Kommun FBH  

 Solgårdsgatan       Kommun FBH 160 

 Silverdalen       Privat V 28 

 Järpesbo       Privat V 16 

 Lövängen  OS ÄK ER T   Par/Rad ? 

 Byggbara tomter         12 

Limmared Kindbo       Privat FBH  

 Dammgatan       Privat Par/Rad 8 

 Byggbara tomter 
Rosenlund 

      Kommun V 18 

 Byggbara tomter 
Limmared 

      Kommun V 13 

Länghem Ingestorp       Kommun/Privat V/Par/Rad 25-30 
 Hofsnäs          

 Byggbara tomter 
Cypressvägen 

      Kommun V 5 

Dalstorp Timmervägen       Privat FBH  

 Hjälmå       Kommunal FBH/Rad 15 

 Byggbara tomter       Kommun V 19 

 Detaljplan Tryffelvägen       Kommun V 14 

Ambjörnarp Grannäs       Privat V 20 

 Byggbara tomter       Kommun V 5 

 Detaljplan 
Cedarhillsvägen 

      Kommun V 3-4 

Grimsås Byggbara tomter       Kommun V 15 

 Detaljplan 
Ängsgatan/Planetvägen 

      Kommun V/Par/Rad 40 

Uddebo Byggbara tomter       Kommun V 14 

Nittorp Byggbara tomter       Kommun V 6 

 Detaljplan Nygårdssjön       Kommun V 13 

Ljungsarp Byggbara tomter       Kommun V 4 

 Detaljplan Kottstigen       Kommun V 10 

Sjötofta Byggbara tomter       Kommun V 14 

Månstad Byggbara tomter       Kommun V 2 

Hulared Byggbara tomter        Kommun V 2-3 

Figur 10: Planeringscykel för 2016-2021 i aktuella områden 
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