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Under hösten 2018 hölls workshops med politiker och med fastighetsägare, mäklare, 
regionorgan, länsstyrelse med flera. Efter workshopen började sammanställningen av 
själva programmet med det faktaunderlag som samlats in via enkäter, statistik, regionala 
och kommunala dokument. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp för 
arbetet och materialet har presenterats flera gånger. 

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2020.
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Reviderad av Nanny Strand.
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Bakgrund
Arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram inleddes hösten 2017 
då kommunen såg behov av att uppdatera riktlinjerna för bostadsförsörjningen. 
Stadsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag att upprätta ett nytt bostadsförsörjningsprogram 
med tydligare koppling till regionala mål och ny lagstiftning. Arbetet inleddes med 
en enkätundersökning som skickades till kommunens alla ensamstående över 65 år 
boende i villa. Av drygt 1000 utskickade enkäter fick kommunen 460 svar tillbaka. Efter 
enkätundersökningen sammanställdes informationen till ett arbetsunderlag. Underlaget 
redovisas delvis senare i kapitlet om särskilda grupper. Svaren användes som underlag för 
att ta fram en ny enkät som publicerades digitalt och riktade sig till kommunens samtliga 
invånare. 
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Mål: Karlshamns kommun 
ska möjliggöra och förvalta 
bostäder som möter 
efterfrågan och behov.

Riktlinjer:
• Karlshamns kommun ska verka för att skapa goda livsmiljöer för alla 

människor, oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet. Kommunens 
bostadsmarknad ska vara varierad och bostadsutbudet planeras 
därefter. 

• Utöver en variation vad gäller storlek, läge, upplåtelseform och 
estetiskt uttryck ska kommunen främja anpassning och omvandling 
inom det befintliga beståndet.

• Karlshamns kommun ska skapa förutsättningar för rörelse på 
bostadsmarknaden genom riktade insatser samt nyproduktion i 
attraktiva lägen.

Karlshamns kommun ska bli 50 000 
invånare, så lyder kommunens vision som är 
framtagen tillsammans med representanter 
från näringslivet. Utifrån den gemensamma 
visionen arbetar Karlshamns kommun och 
det lokala näringslivet sida vid sida för att 
tillsammans möjliggöra byggnation av fler 
bostäder, kompetensförsörjning och attraktion 
av fler invånare och företagsetableringar inom 
ramen för ett hållbart Karlshamn. Bostaden är 
en social rättighet och kommunen ska verka 
för att alla individer ska kunna leva i en god 
bostad som möter individens behov.

Kommunen har på en övergripande nivå 
analyserat marknadens behov och konstaterar 
att det i framtiden kommer behövas fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder för att skapa 
en mer dynamisk bostadsmarknad och för att 
möta de äldres efterfrågan. 

Kommunen bör fortsatt verka för försörjning 
av bostäder för de som söker villa eller tomt att 
bygga eget hus på. Däremot tyder kommunens 
undersökningar på att det även finns en 
betydande efterfrågan på flerbostadshus, 
marklägenheter, radhus och parhus i 
områden som normalt sätt är dominerade av 
villabebyggelse. 
Vidare studier av lokala förutsättningar 

och behov bör därför göras i samband med 
ändringar av översiktsplanen eller i strategiska 
program för respektive tätort. 

För att möta marknadens efterfrågan behövs 
bostäder med en variation vad gäller storlek, 
läge och upplåtelseform. En del av den 
variationen kan tillskapas genom omvandling 
av det befintliga beståndet, för andra delar 
krävs en flexibel bostadsmarknad. 

Kommunen kan genom nyproduktion, 
omvandling och riktade insatser skapa 
rörelser på bostadsmarknaden som gynnar 
hela beståndet i stort. Karlshamnsbostäder 
har redan testat liknande riktade insatser i sin 
bostadskö med goda resultat.

MÅL OCH RIKTLINJER
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Mål: Karlshamns kommun 
ska möjliggöra och förvalta 
bostäder som möter 
befolkningsökningen.

Riktlinjer:
• Karlshamns kommun ska aktivt jobba med att bevara och 

utveckla kommunens unika värden och strategiskt planera för 
en befolkningstillväxt på mer än 850 personer årligen.

• Karlshamns kommun ska ha en aktiv markpolitik och ett 
markinnehav som möjliggör god bostadsplanering som möter 
marknadens efterfrågan och behov.

• Allmännyttan ska ha en aktiv roll i bostadsmarknaden och bidra 
till bostadsförsörjningen i kommunen.

Blekingestrategin konstaterar att Blekinges 
kommuner har ett brett utbud av attraktiva 
boendemiljöer och en mångfald av 
boendeformer som kan underlätta rekrytering 
av arbetskraft och inflyttning av nya 
kommuninvånare. 

Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att det 
råder obalans på bostadsmarknaden i samtliga 
kommuner i Blekinge. Karlshamn måste 
därför fortsätta jobba för att bevara och 
utveckla kommunens unika värden och på 
så sätt skapa förutsättningar för en fortsatt 
befolkningsökning.

Kommunen ska planera strategiskt för att 
uppnå målen i kommunens vision när det 
gäller befolkningstillväxt och tillsammans 
med marknaden verka för att årligen skapa 
erfoderliga bostäder.

Markanvisningar och exploateringsavtal 
är ett sätt för kommunen att styra bland 
annat upplåtelseform, storlek och läge och 
på så vis verka för att skapa en varierad 
bostadsmarknad. Det krävs därmed god 
framförhållning vad gäller markinnehav och 
strategisk planering. 

Karlshamns kommun har en väl utvecklad 
näringslivslots som hjälper den privata 
sfären att knyta bättre kontakter med det 
offentliga. Kommunen bör fortsätta utveckla 
de befintliga nätverken med näringslivet 
och bostadsmarknadsaktörer för att främja 
bostadsbyggandet. 
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Mål: Karlshamns kommun 
ska möjliggöra och förvalta 
bostäder för ett hållbart 
Karlshamn.

Riktlinjer:
• Karlshamns kommun ska planera för hållbara livsmiljöer som 

främjar integration, hälsa och biologisk mångfald. Livsmiljöer ska 
utformas med människans behov i fokus och stärka kommunens 
sociala hållbarhet.

• Karlshamns kommun ska ta tillvara på kommunens unika kvalitéer 
vad gäller närhet till kust & hav, närhet till naturmiljöer samt 
närhet till kultur och attraktiva boendemiljöer.

Karlshamn är en kommun med otroligt 
vacker natur, unika kulturmiljöer, 
kustnära läge och genuina stadsmiljöer.
För att bibehålla den positiva 
befolkningsutvecklingen är det viktigt 
att kommunen förvaltar och utvecklar 
Karlshamns unika värden och kvalitéer 
för att skapa hållbara livsmiljöer som 
främjar integration, hälsa och biologisk 
mångfald. Det är viktigt att planera för 
hållbara livsmiljöer där människans 
behov är i fokus.

I Karlshamn finns ett rikt kultur- 
och friluftsliv och kommunen ska 
fortsättningsvis förvalta mötesplatser 
som bidrar till trygghet och intergration. 
Nya bostadsområden ska i så stor 
utsträckning som möjligt planeras där 
det redan finns utbyggd infrastruktur och 
service. 

Det är viktigt att kommunen är tydlig 
med vilka områden som lämpar sig för 
bostadsbebyggelse. Därför bör de lokala 
förutsättningarna undersökas vid ändring av 
översiktsplan eller i strategiska program för 
varje tätort i kommunen. Det är även viktigt att 
se till att det finns en god tillgång till grönytor, 
i form av parker eller naturområden. Grönytor 
bidrar till renare luft, minskat buller och 
främjar biologisk mångfald. Det är därför ett 
värde som är viktigt både för människan och 
det lokala ekosystemet. 
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PRIORITERINGSLISTA AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Åtgärd         Tidplan

Genomföra en analys som visar vilken form av bostäder 
kommunens orter har störst behov av. Analysen ska 
inkludera medborgarnas behov och efterfrågan men 
också vilken boendeform mäklare och fastighetsägare 
ser en stor efterfrågan på. Vidare inkluderar det också 
vad arbetsgivare i kommunen ser en efterfrågan på från 
de arbetstagare som flyttar till kommunen.

Sammanställa och uppdatera antal outnyttjade byggrät-
ter i kommunen.

Vid markanvisning för bostadsbyggande ska ett blandat 
boende med varierande upplåtelseform främjas.

Ta fram nya detaljplaner och projekt baserad på genom-
förd analys av kommunens behov av olika bostäder.

God planberedskap i kommunen. En god planbered-
skap kan innebära att:
• Ha färdiga detaljplaner för varierande boendefor-

mer. Exempelvis: parhus, radhus, flerbostadshus, 
enbostadshus med flera. 

Marknadsföra möjliga exploateringsområden i kommu-
nen.

Göra ändring av översiktsplan för kommunens olika 
orter.

Tredje kvartalet 2020.

Tredje kvartalet 2020.

Fjärde kvartalet 2020.

Första kvartalet 2021.

Andra kvartelet 2021.

Är ett pågående arbete kommunen avser att fortsätta 
med.

Är ett pågående arbete kommunen avser att fortsätta 
med. 

För att uppnå de mål och riktlinjer som 
kommunen har satt upp behöver ett antal åtgärder 
genomföras. Nedan följer en prioriteringslista 
med förslag på åtgärder som bör genomföras 
efter bostadsförsörjningsprogrammets antagande 
samt när i tiden de kan förväntas påbörjas och 
genomföras. Åtgärdsförslagen är även baserade 
på vad kommunen själva kan göra för att påverka 
bostadsbeståndet. 

Det är viktigt att ha i åtanke att det oftast inte 
är kommunen själva som bygger bostäder. För 
att stimulera och bana väg för både det egna 
bostadsbolaget men även andra entreprenörer krävs 
ett antal åtgärder. nedan framförda åtgärdsförslag är 
därför även ett sätt som kan hjälpa kommunen att 
påverka bostadsbeståndet. 
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Bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett 
viktigt verktyg för att utveckla och förvalta 
kommunens bostadsbestånd. Bostaden är 
en social rättighet och en förutsättning för 
etablering i samhället. Människor ska ha 
möjlighet att bo i goda bostäder och att kunna 
välja bostad efter behov. 

I bostadsförsörjningsprogrammet redovisar 
kommunen riktlinjer för utveckling och 
förvaltning av bostadsbeståndet. Riktlinjerna 
skapar förutsättning för att alla i kommunen 
ska kunna leva i goda bostäder och utgör även 
underlag för planläggning enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Karlshamn är en del av en 
expansiv region där det finns en vilja att öka 
invånarantalet. 

Hur går processen till?
Bostadsförsörjning är en cirkulär process som 
börjar i bostadsförsörjningsprogrammets 
utredningsfas. I utredningsfasen 
sammanställs skriftligt material och 
statistik som sedan analyseras. Analysen 
ligger sedan till grund för de riktlinjer som 
föreslås i bostadsförsörjningsprogrammet. 
Bostadsförsörjningsprogrammet underlättar 
i sin tur genomförandet av åtgärder och 
uppföljning av kommunens bostadsutveckling.

INLEDNING

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar är det 
kommunernas skyldighet att planera för 
bostadsförsörjningen och genom att anta 
aktuella riktlinjer. 

Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
mål för bostadsbyggande och utveckling 
av bostadsbeståndet, planerade insatser för 
att nå uppsatta mål och hur kommunen 
tagit hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program. 
Bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer ska 
särskilt grunda sig på en analys av:
• den demografiska utvecklingen
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningarna

Kommunstyrelsen ska varje mandatperiod anta 
riktlinjer för bostadsförsörjning eller besluta 
om att upprätta och anta nya riktlinjer.

LAG (2000:1383) OM 
KOMMUNERNAS BOSTADS-

FÖRSÖRJNINGSANSVAR

Kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning ska 

innehålla:

• Kommunens mål för 
bostadsbyggande 
och utveckling av 
bostadsbeståndet.

• Planerade insatser för 
att nå uppsatta mål.

• Hur kommunen tagit 
hänsyn till relevanta 
nationella och regionala 
mål, planer och program 
som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen.
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I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet 
har kommunen arbetat på bred front för 
att undersöka invånarnas efterfrågan och 
behov. Arbetet inleddes med att skicka ut en 
pappersenkät till samtliga kommuninvånare 
som var ensamstående över 65 år och boende 
i villa. Av 1009 utskickade enkäter fick 
kommunen 446 svar.

Underlaget från pappersenkäterna gav en bra 
bild av vad enkätundersökningens urvalsgrupp 
hade för behov och framförallt vilka typer 
av bostäder som de efterfrågade. För att 
komplettera denna information skickades 
en digital enkät ut till samtliga invånare 
via kommunens hemsida och via sociala 
medier. Totalt inkom 401 svar. Enkäterna 
sammanställdes i var sin generell analysrapport 
som täckte samtliga svar och gav en överblick 
över kommuninvånarnas sammanlagda 
efterfrågan och behov.

SCB genomför varje år 
medborgarundersökningen ”bo och leva”. 
Statistiken från denna undersökning har 
analyserats och den visar att invånarna är 
nöjda med kommunen som helhet och som en 
plats att leva och bo på.

I kategorierna kommersiellt utbud, närhet till 
friluftsliv, sport och kultur, trivsam bebyggelse 
får kommunen högt betyg (7 av 10 poäng i 
snitt). När det kommer till möjligheterna att 
hitta bra boende och utbudet av olika typer av 
boendeformer får kommunen ett lägre betyg 
(5 av 10 poäng i snitt). Det kan indikera att 
kommuninvånarna vill se en större variation 
på bostadsmarknaden vilket kan stödjas 
av de svar som inkom i kommunens egna 
enkätundersökningar.

Kommunens enkäter visar att det behövs fler marklägenheter, 
tillgänglighetsanpassade lägenheter och servicenära lägenheter. Äldre letar i 

huvudsak bostad i Karlshamn och Asarum medan småbarnsfamiljer även söker 
sig till Mörrum, Svängsta och Hällaryd. 

Trivsam bebyggelse:

Tillgång till parker, 
grönområden och natur:

Utbud av affärer och service 
inom rimligt avstånd:

Nöjd med Karlshamn som 
en plats att leva och bo på:

6,8/10

8,0/10

7,6/10

7,2/10

 

Sammanställning av kommunens enkätundersökning.



11INLEDNING
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

havet
närhet

barnomsorg

natur

centrum

kommunikation
strövområden

trivsel
närhet till allt

skärgårdsnära
kultur

småstadskänsla
havsnära

sm
ås

ta
d

try
gg

t

vacker natur
fint centrum

havet & landsbygden
kultur & idrottsliv

fritidsysselsättning
småstaden

nära
livsmiljön

tillgänglighet & natur
na

tu
re

n
lä

ge
tku

ltu
rli

v
m

ån
gf

al
d hav

ge
m

en
sk

ap
aktiviteter

Vad gör boende i 
Karlshamns kommun attraktivt?
Hösten 2018 hölls workshops om kommunens 
bostadsbehov samt om framtagandet av 
bostadsförsörjningsprogrammet. En del 
handlade om att beskriva Karlshamns 
kommuns kvalitéer som bostadskommun.  
Ett tydligt värde var ”närheten”. Ovanstående 
ordmoln är en sammanställning av de svar som 
inkom under workshoparbetet. 

De som bosätter sig i Karlshamns kommun 
värdesätter bland annat närhet till havet, närhet 
till natur, närhet till kultur och livets alla 
målpunkter. Detta är viktiga värden att beakta 
vid framtida bostadsutbyggnad. 

Det finns en stor efterfrågan på havsnära 
tomter, närhet till havet är en utmaning som 
kommunen måste fortsätta att värna om och 
utveckla för framtida generationer. 

Närhet till natur och landsbygd speglar sig i 
att Karlshamn har blivit utnämnt till länets 
friluftskommun tre år i rad. För närvarande 
ligger Karlshamns kommun på en 22:a plats i 
Sverige och kommunen jobbar därför aktivt för 
att utveckla och värna om de attraktiva 
natur- och kulturmiljöerna.

Bra barnomsorg är ett av de främsta kriterierna 
som personer överväger när de flyttar från 
en annan kommun eller från utlandet. Det är 
därför viktigt att fortsätta jobba för en attraktiv 
och god barnomsorg i kommunen.

Bilden ovan är en sammanställning från workshopen hösten 2018 av vad som gör boende i Karlshamn attraktivt.
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Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en 
grundläggande statsrättslig norm och ett tydligt 
politiskt mål i Sverige. Jämställdhetsfrågorna 
formades till ett eget politiskt område under 
tidigt 1970-tal och har sedan dess haft en central 
ställning i samhällsdebatten. Jämställdhetspolitikens 
övergripande mål är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
målet antogs med bred politisk enighet 2006.

I regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet 
- en feministisk politik för en jämställd framtid 
(Skr.2016/17:10) presenteras den nuvarande 
inriktningen av jämställdhetspolitiken. Den innehåller 
en organisation för genomförande, ett system för 
uppföljning och en tioårig nationell strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

I skrivelsen bryts jämställdhetspolitikens övergripande 
mål ned i 6 delmål som anger fokus och inriktning för 
jämställdhetspolitiken.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet 
att vara aktiva medborgare och att forma villkoren 
för beslutsfattande. 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter och villkor i fråga om betalt 
arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor 
och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor 
när det gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och 
få omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa 
och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och 
män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och 
möjlighet till kroppslig integritet.  

Syfte och mål med 
bostadsförsörjningsprogrammet
Bostadsförsörjningsprogrammet har som syfte 
att fastställa vilka mål och riktlinjer som ska gälla 
för Karlshamns kommuns  bostadsförsörjning. 
Riktlinjerna som presenteras i programmet 
ska vara vägledande för framtagandet av nya 
detaljplaner, som underlag för diskussion i 
översiktsplanen och som underlag för beslut 
om åtgärder som rör bostadsfrågor i andra 
kommunala verksamheter. 

I ett samhälle med snabba förändringar 
och en svårförutsägbar framtid är det 
viktigt att ha god beredskap och flexibilitet 
för hur utveckling av bostäder ska ske. 
Bostadsförsörjningsprogrammets mål är 
därför att ge förusättningar för en balans 
mellan tillgång och efterfrågan av bostäder i 
kommunen gällande hyresrätter, bostadsrätter, 
småhus och tomter för eget byggande. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska samspela 
med och tydliggöra översiktsplanens intentioner, 
redovisa kommunens bostadspolitiska mål samt 
redovisa Karlshamns kommuns riktlinjer för 
bostadsförsörjning.

Nationellt bostadspolitiskt mål
Regeringens mål för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor 
i alla delar av landet en från social synpunkt, 
god livsmiljö där långsiktigt god hushållning 
med naturresurser och energi främjas, 
samt där bostadsbyggande och ekonomisk 
utveckling underlättas. Det övergripande 
nationella bostadspolitiska målet är långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven.

”Målet för bostadsmarknadspolitiken är: 
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader 

där konsumenternas efterfrågan möter ett 
utbud av bostäder som svarar mot behoven.” 
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Barnkonventionen
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk 
lag. FN:s konvention om barnets rättigheter 
innehåller bestämmelser om mänsklig rättigheter 
för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande 
internationellt avtal som slår fast att barn är individer 
med egna rättigheter. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som 
tillsammans utgör en helhet och som inte kan 
rangordnas. Det är dessa artiklar som i Sverige utgör 
barnrättslagen. 

Riksdagen antog år 2010 en ny strategi för att stärka 
barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av nio 
principer som uttrycker grundläggande förutsättning 
för att stärka barnets rättigheter i Sverige:

1. Barnets fysiska och psykiska integritet ska 
respekteras i alla sammanhang.

2. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina 
åsikter i frågor som rör dem.

3. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad 
det innebär i praktiken.

4. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter 
och erbjuds stöd i sitt föräldraskap.

5. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha 
kunskap om barnets rättigheter.

6. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn 
ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.

7. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga 
till grund för beslut och prioriteringar som rör 
barn.

8. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp 
och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Det yttersta ansvaret för att införliva 
barnkonventionen och den nationella strategin har 
kommunstyrelsen, men det åligger varje nämnd att 
säkerställa att beslut som rör barn är i enlighet med 
styrdokumenten. Detta görs genom tillämpning av 
barnchecklista samt eventuell barnkonsekvensanalys.

Karlshamns kommun har ett ungdomsråd. I det 
kommunala ungdomsrådet skapas delaktighet och 
inflytande för ungdomar i kommunen. Syftet är 
att ge unga möjligheten att påverka övergripande 
utvecklingsfrågor samt nyttja rådet som en 
referensgrupp för att få barn och ungas röster och 
åsikter. Arbetet med ungdomsrådet utvecklas och 

stärks löpande. Det är angeläget att barn och 
unga har möjlighet att påverka och att ta del av 
samhället, oavsett bakgrund, kön eller nationalitet. 
Karlshamns kommun har gällande riktlinjer för 
arbetet med barnkonventionen i kommunen som 
man i dagsläget håller på att se över och uppdatera 
i samband med att konventionen har blivit lag. 

Blekingestrategin
Region Blekinge är ett regionalt samverkansorgan 
som syftar till att verka för långsiktig hållbarhet och 
Blekinges regionala utveckling.

På uppdrag av regeringen har Region Blekinge  
tillsammans med länets kommuner, näringsliv och 
ideella organisationer arbetat fram den regionala 
utvecklingsstrategin Blekingestrategin. Målet med 
strategin är ange länets gemensamma riktning och 
pekar ut viktiga insatsområden som ska prioriteras i 
den regionala utvecklingen.

Blekingestrategin är byggd på fyra insatsområden:

• Livskvalitet

• Arbetsliv 

• Tillgänglighet

• Bilden av Attraktiva Blekinge

Insatsområde Livskvalitet innefattar bland annat  
attraktiva boendemiljöer som mål. Karlshamns 
kommuns bostadsförsörjningsprogram följer målen i 
den regionala utvecklingsstrategin. 

Vision Karlshamn 50 000
Karlshamn 50 000 är en gemensam vision för 
kommun och näringsliv. Karlshamns kommun har 
tillsammans med representanter från näringslivet 
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att 
kommunen ska växa till 50 000 invånare. 

Utifrån den gemensamma visionen arbetar 
Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida 
vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av 
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av 
fler invånare och företagsetableringar inom ramen för 
ett hållbart Karlshamn. 
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Agenda 2030
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar 
utveckling. Hållbar utveckling innebär 
att vi tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillfredställa sina behov. De tre 
dimensionerna av hållbar utveckling, det vill 
säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionerna är en viktig utgångspunkt. 
De globala målen ersatte 2016 de åtta 
milleniemålen som FN och världens länder 
hade strävat mot sedan år 2020. De 17 globala 
målen är indelade i 169 delmål.

För Agenda 2030 har Sveriges regering antagit 
en handlingsplan. I denna handlingsplan 
för 2018-2020 beskriver regeringen ett antal 
centrala åtgärder för hållbar utveckling som 
förväntas ge resultat och effekter under 
kommande år.

Kommuner och landsting genomför Agenda 
2030 på frivillig grund och har möjlighet att 
definiera och prioritera genomförande av det 
sammanhållna hållbarhetsarbetet utifrån sina 
egna utmaningar. Social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet behöver vägas in i all 
verksamhet och integreras i den sammanhållna 
styrningen och ledningen.

Hur kommunen arbetar med hållbar 
utveckling framgår tydligt genom gällande 
översiktsplan och beskrivs därför inte närmare 
här. 
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Kommunen har som ansvar att planlägga mark- 
och vattenanvändningen inom sina geografiska 
gränser. Detta sker genom översiktsplanering och 
detaljplanering. Hur planläggning ska ske regleras 
i Plan- och bygglagen (PBL). Medborgarinflytande 
är en viktig del av processen och kommunen har till 
uppgift att väga allmänna och enskilda intressen mot 
varandra.

Planmonopol
Det är enbart kommunen som har rätt att besluta 
om att anta planer, huruvida planläggning ska 
ske samt hur bebyggelsen inom planområdet 
ska utformas. Detta kallas för det kommunala 
planmonopolet. Genom att planera hur mark- och 
vattenområden ska användas skapar kommunen 
förutsättningar för ett tryggt samhälle och goda 
livsmiljöer. 

Översiktsplan Karlshamn 2030
Översiktsplanen är en långsiktig vision för 
hela kommunen, en utblick mot framtiden. 
Den redovisar hur kommunens mark- och 
vattenområden ska användas samt hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen ska vara vägledande 
och ge underlag för beslut vid detaljplanering, 
bygglovhantering och tillståndsprövning. 
Dokumentet är inte juridiskt bindande men utgör 
ett viktigt instrument för att ta ställning till hur 
olika områden i kommunen ska utvecklas.
Översiktsplanen har som övergripande mål att 
kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt där en 
social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas 
och planen visar på hur detta kan ske.

Översiktsplan Karlshamn 2030 är av strategisk 
karaktär och klargör långsiktiga strukturella 
frågeställningar och utvecklingsstrategier för 
kommunen. Huvudinriktningen är att kommunen 
ska växa genom komplettering och förtätning i 
kombination med byggande i strategiska lägen. 

Jämte förtätning är närhet till service och natur, 
funktionsblandning, hållbara kommunikationer, 
god infrastruktur, miljövänlig energi och levande 
landsbygd de ledord som utgör grunden för den 
utveckling som presenteras i översiktsplanen. 

Planen anger att bebyggelseutveckling i centrala, 
havsnära och kommunikationsnära lägen ska tjäna 
som princip för prioriterad utbyggnadsordning 
för kommunen. I översiktsplanens tematiska 
tillägg redovisas hur vindkraftsetableringar och 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan ske 
samt hur kulturhistoriska och estetiska värden 
kan tas till vara och utvecklas inom Karlshamns 
riksintressanta stadskärna.

Översiktlig planering är en pågående process 
där nya frågor väcks och förutsättningar ändras 
över tid. För att översiktsplanen ska fylla sin 
funktion som aktuellt inriktningsdokument har 
översiktsplaneringen utvecklats till en kontinuelig 
planering där huvudinriktningen förfinas genom 
fördjupningar av översiktsplanen och i strategiska 
programarbeten. Bostadsförsörjningsprogrammet 

KOMMUNENS 
VERKTYGTYGSLÅDA
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är ett exempel på ett sådant program. 
Karlshamn är en kommun med många kvaliteter 
för boende, företag och besökare. Karlshamns 
innerstad med fina handelstraditioner, attraktivt 
boende med närheten till hav och natur, ett rikt 
kulturliv, en levande landsbygd, vacker skärgård 
och goda kommunikationer är bara några av 
alla kvalitéer. Det finns med andra ord mycket 
att bygga vidare på när Karlshamn växer och 
utvecklas.

Detaljplanering och 
kommunalt markinnehav 
Detaljplanering används för att juridiskt pröva 
lämpligheten för bland annat bostadsbebyggelse. 
Det är enbart kommunen som har befogenhet 
att besluta om vilka detaljplaner som ska tas 
fram, när det ska ske och vad de ska innehålla.  
Skalan och komplexiteten i en detaljplan kan 
variera från att tillåta mindre ändringar och 
tillbyggnader på befintlig bebyggelse till att 
planera helt nya stadsdelar. 

Processen med bostadsbyggande börjar 
följaktligen ofta med att en detaljplan tas fram. 
Detaljplaner har normalt en genomförandetid 
på 5-15 år men fortsätter att gälla till dess att 

detaljplanen upphävs, ändras eller att en ny plan 
upprättas. 

Tidigare var det vanligt att kommunen planlade 
stora områden och stadsdelar för att på så 
vis skapa en reserv av byggrätter som kunde 
bebyggas när behoven uppstod. Karlshamns 
kommun har i dagsläget ett fåtal outnyttjade 
byggrätter kvar i reserv.

All mark i kommunen är inte detaljplanelagd. 
Att äga mark är ett viktigt verktyg för 
kommunen då det ger möjlighet att bedriva en 
aktiv bostadspolitik. Genom markförvärv skapas 
en beredskap för framtida markanvisningar 
för bland annat bostadsbyggande. Genom 
markanvisningsavtal kan kommunen ställa 
villkor på upplåtelseform eller storlek på 
bebyggelse som byggherren sedan måste 
följa. Byggherren får i gengäld ensamrätt 
att exploatera det område som föreskrivs i 
markanvisningsavtalet. 
 
Karlshamns kommun har tagit fram riktlinjer  
för markanvisning. Riktlinjernas syfte är 
att beskriva kommunens tillvägagångssätt 
vid försäljning av kommunal mark. Det är 
kommunstyrelsen som ställer upp villkor och 
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kriterier samt beslutar om markanvisning. 
Kommunen beslutar också för varje enskilt 
projekt hur markanvisningen ska gå till.

Priserna som kommunen överlåter marken 
för ska vara marknadsmässiga och genom 
att markanvisa kan kommunen bidra till ett 
mångfaldigt boende där det byggs bostäder 
av varierande upplåtelseformer, hustyper och 
lägenhetsstorlekar. Aspekten av att kunna ställa 
krav i markanvisningen är viktig för kommunen

Grönstrukturplan
Kommunens grönstrukturplan togs fram 
2006 av kommunens gatu- och parkenhet och 
reviderades 2012. 

Syftet med grönstrukturplanen är att 
skapa ett instrument som ska säkerställa 
de gröna frågornas position i framtida 
bebyggelseplanering. Den ska också säkerställa 
att kvalitén på de grönområden som finns och 
planeras är tillfredsställande så att de uppfyller 
de funktioner som eftersträvas. Den ska även 
motverka fragmentering och kortsiktighet i 
planeringen av grönstrukturen samt understödja 
en biologisk och kulturhistorisk kontinuitet.
Grönstrukturplanen avgränsas geografiskt till 
områden i anslutning till Karlshamn, Asarum, 
Mörrum och Svängsta. Områdena har valts ut 

för sin betydelse för rekreation,
friluftsliv, biologisk mångfald samt 
kulturhistoriska värden. Grönområdena 
uppfyller antingen en eller flera av dessa kriterier.

Grönstrukturplanen påverkar indirekt 
bostadsbyggande då den pekar ut områden 
som är viktiga för människor, djur och natur 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är viktigt att 
peka ut vilka områden som ska skyddas från 
exploatering. Stadsnära grönska bidrar inte bara 
till bättre luft utan även till lägre temperaturer, 
buller och en ökad biologisk mångfald. 

Detaljplanekarta 
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Bevarande- och utvecklingsplan
Dokument som kartlägger hela Karlshamns 
innerstad, kvarter för kvarter för att visa på deras 
olika bevarandevärde. Det här arbetet är gjort 
då hela Karlshamns stadskärna är utpekat som 
riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset 
regleras av Miljöbalkens tredje kapitel. Anledningen 
till dokumentets upprättande är att riksintresset 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. Genom det här dokumentet kan 
Karlshamns kommun underlätta för detaljplaner 
med fokus på att förtäta centrum. Det betyder 
att när en detaljplan i centrum ska upprättas kan 
man gå till dokumentet och se vad som utmärker 
de olika kvarteren och därmed ta hänsyn till det i 
ett väldigt tidigt skede av planprocessen. På så vis 
kan kommunen förhoppningsvis undvika större 
komplikationer senare i planarbetet.

Det allmännyttiga 
kommunala bostadsbolaget
I Sverige bor ungefär hälften av alla människor i villa 
eller småhus som de äger själva. En knapp femtedel 
bor i bostadsrätt. Ungefär 30 % av alla invånare i 
Sverige hyr sin lägenhet. Av alla hyreslägenheter i 
Sverige ägs ungefär hälften av privata hyresföretag 
och hälften av Sveriges kommuner. De kommunala 
bostadsbolagen kallas allmännyttan. Allmännyttans 
huvudsakliga uppgift är att förvalta fastigheter 
med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i 
kommunen och erbjuda hyresgäster inflytande samt 
tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för 
alla.

Karlshamns Kommun har ett allmännyttigt 
bostadsbolag, Karlshamnsbostäder, som i sin 
helhet ägs av kommunen. Bolaget har till uppgift 
att tillgodose olika bostadsbehov; utbudet ska 
vara varierat, av god kvalitet och attrahera olika 
hyresgäster, inklusive människor med svag ställning 
på bostadsmarknaden.

Karlshamnsbostäder (KABO) är ett viktigt 
bostadspolitiskt instrument för kommunen. Vid 
kommunsammanslagningen 1967 bildades KABO 
av Karlshamns, Asarums, Mörrums och Hällaryds 
bostadsföretag. Bolagets bestånd av hyresrätter utgör 
en stor del av det totala beståndet av hyresrätter i 
kommunen. Karlshamnsbostäders lägenheter finns 
i centrala Karlshamn, Svängsta, Mörrum, Asarum, 
Ringamåla och i Hällaryd samt går det som boende 
välja mellan traditionell hyresrätt, trygghetsbostäder, 
marklägenheter, seniorbostäder och studentbostäder.

Totalt har Karlshamnsbostäder 2 259 lägenheter 
fördelat på 140 000 m2 bostadsyta och 55 000 m2 
lokaler som främst utgörs av boende och LSS-boende 
åt kommunen. Lägenheter för äldreomsorg och 
särskilt boende blockhyrs av kommun och räknas 
som lokaler för KABO’s del. För äldreomsorgen 
har kommunen cirka 230 lägenheter fördelat 
på ÖStralycke i Asarum, Ekegården i Mörrum 
och Mariegården i Svängsta. För särskilt boende 
Höralyckan och Bockabjär i Mörrum samt 
Reckordvägen i Svängsta. Karlshamnsbostäder 
erbjuder bostadsgaranti för studenter som vill 
studera i kommunen. Karlshamn är en av nio 
studentstäder som klarar av att erbjuda studerande 
bostad inom 1 månad från att terminen startar. 
Studentbostäderna finns i Fridhem och det finns 
totalt 136 studentrum. 



Geografiskt läge
Karlshamns geografiska läge bjuder på en 
fantastisk variation vad gäller boendemiljöer. 
Huvudorten Karlshamn ligger strategiskt mellan 
Kristianstad och Karlskrona, där finns också 
Karlshamns hamn som är södra Sveriges största 
hamn. Karlshamns strategiska läge gör att 
kommunen även fortsättningsvis kommer vara 
en strategisk knutpunkt i regionen. 

I regeringens infrastrukturplan ingår bland 
annat breddning och säkerhetsförbättrande 
åtgärder på stora delar av E22. Regeringen har 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH MÖJLIGHETER

också beslutat om en upprustning av Blekinge 
kustbana och en ny järnvägssträckning mellan 
Karlshamn-Olofström-Älmhult, den så kallade 
Sydostlänken. 

Förbindelserna med tåg till universitets- eller 
högskoleutbildning i städerna Kristianstad och 
Karlskrona gör det möjligt att bo i Karlshamn 
men studera på annan ort. Karlshamns kommun 
har även förbindelser till internationella 
knutpunkter som Arlanda och Kastrup genom 
Ronneby flygplats och Öresundståget.

Karlshamns
kommun



SKÄRGÅRDEN

Karlshamns kommun har en 
vacker skärgård som ger goda 
förusättningar för attraktiva havsnära 
boenden. Under sommarperioden 
trafikeras Karlshamns skärgård 
av skärgårdstrafikens båtar M/F 
Vindskär, M/F Tuva och M/F Anemon 
vilket ger bra underlag för turism 
samtidigt som det uppmuntrar till ett 
hållbart resande.



EN BRA 
FRILUFTSKOMMUN

Naturvårdsverket gör en årlig enkätun-
dersökning där alla kommuner får sva-
ra på frågor om deras friluftsliv. Utifrån 
enkäterna utses den kommun som har 
bäst friluftsliv och varje kommun får 
veta var de ligger på en rankinglista.

Karlshamns kommun har utnämnts tre 
år i rad till länets bästa friluftskommun. 
Kommunen ligger år 2020 på plats 12 i 
Sverige, av totalt 290 kommuner.



UTBILDNINGAR

I Karlshamns kommun erbjuds många 
alternativ till utbildning. Campus 
Karlshamn är en del av Blekinge 
Tekniska Högskola och ligger vackert 
beläget vid havet inom gångavstånd 
till stadens alla målpunknter. Här finns 
programmen Digital bildproduktion, 
Digital ljudproduktion och Digitala 
spel som lockar studenter från hela 
världen. Studenterna jobbar ofta i ge-
mensamma projekt och i sammarbete 
med flertalet företag på Netport Si-
cence Park. Studentbostäderna finns i 
Fridhem, vilket endast är en bussresa 
på 10 minuter. 
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BEFOLKNING OCH 
BOSTADSUTVECKLING
Befolkning
Under år 2019 uppgick Karlshamns kommuns 
befolkning till 32 473 invånare enligt Statistiska 
Centralbyrån. De senaste fem åren har 
kommunen haft en stadig befolkningsutveckling 
och i genomsnitt har kommunen växt med 180 
personer eller 0,5 % per år. Blekinge är ett av tre 
län i landet som minskat sin befolkning under 
2019. Länet blev 78 personer färre. Däremot går 
Karlshamn emot länets andra fyra kommuner 
där befolkningsutvecklingen är negativ och är 
den enda kommun som ökat sitt invånarantal 
med 143 invånare. Vilket är positivt och i 
linje med kommunens vision Karlshamn 50 
000. Kommunen planerar att ta fram en egen 
befolkningsprognos utifrån visionen med fler 
variabler än de staten använder när de tar fram sin 
befolkningsprognos. Kommunen arbetar ständigt 
med att ta fram fler markområden där det går att 
bygga bostäder och har idag ett par stora projekt 
som kommer generera fler bostäder vilket gör att 

Befolkning:          32 473 

Födelseöverskott:     -59 

Inflyttade:    1375

Utflyttade:    1177

Medelålder:         44,1 år

Försörjningsbörda: 0,87 

Karlshamns kommun 2019:

Befolkningsutveckling i Karlshamns kommun 1980-2017
och prognos för 2018-2027

Karlshamns kommuns befolkningsutveckling 
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kommunen tror på en större befolkningstillväxt 
än den staten har beräknat.

Nattbefolkning och dagbefolkning är två 
begrepp som används för att mäta förhållandet 
mellan bostad och arbetsplats. Nattbefolkning 
är de som bor i kommunen och arbetar i eller 
utanför kommunen. Dagbefolkning är de som 
arbetar i kommunen och bor i eller utanför 
kommunen. Kommunens nattbefolkning 
uppgår till ungefär 1200 personer fler än 
dagbefolkningen vilket indikerar att Karlshamn 
är en stark bostadsort samtidigt som det finns 
attraktiva arbetsgivare i närliggande kommuner. 

Inflyttning och utflyttning
Liksom många andra mindre kommuner är 
Karlshamns kommun beroende av inflyttning 
för att behålla eller öka invånarantalet. Detta 
på grund av att inflyttningen bland annat 
balanserar upp de negativa födelsetalen som i 
medeltal har varit -60 personer/år de senaste 
fem åren.

 

Kommunen hade år 2019 ett flyttningsöverskott 
på 198 personer, totalt flyttade 1375 personer till 
kommunen och 1177 flyttade från kommunen. 
Den största delen flyttar från en kommun 
utanför Blekinge. Det finns ett relativt stort 
befolkningsutbyte mellan Blekinges kommuner. 
Flyttningsöverskottet har i genomsnitt varit 
250 personer per år, under de senaste fem 
åren. Karlshamns kommun har därför sett en 
ökning i antalet inflyttade vilket delvis berott 
på det oroliga omvärldsläget. Inflyttningen 
från utlandet har stått för en betydande del 
av den totala befolkningsökningen, cirka 23% 
av den totala inflyttningen till kommunen. 
Inflyttningarna från utlandet är också betydligt 
fler än utflyttningarna till utlandet vilket 
följaktligen ger ett positivt flyttnetto.

In- och utflyttningar inom Blekinge län är 
ungefär lika stora och balanserar därför ut 
varandra. Befolkningstillväxten beror på att de 
som flyttar från övriga län väljer att stanna i 
större utsträckning än de som väljer att flytta ut 
till övriga län. 

I kommunens enkäter svarade hela 80% av de 
ensamstående pensionärerna i villa att de kan 
tänka sig att flytta till hyresrätt, äldreboende eller 
trygghetsboende, mer än hälften kunde tänka sig 
flytta inom 9 år. 

Jämförelse av antal inflyttade och utflyttade mellan 1980-2018
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Majoriteten efterfrågade en bostad med två rum 
och kök samt en maximal hyra på mellan 4 000-
6 000 kr/månad. 

Åldersfördelning
Åldersfördelning är ett mått på hur jämt 
fördelade ålderskategorierna är sett över hela 
befolkningen. Resultatet beror på variationer 
i barnafödandet, antalet avlidna samt 
flyttmönster inom specifika åldersgrupper.  
Karlshamns kommun har en högre medelålder 
än riksgenomsnittet. Bostadsbehovet ser 
olika ut för de olika åldersgrupperna, tillgång 
och efterfrågan av bostäder för specifika 
åldersgrupper skapar delvis flyttkedjor inom det 
totala beståndet.

Åldersfördelningen i befolkningspyramiden 
ovan visar antalet män och kvinnor i procent 
av den totala folkmängden i kommunen 
för varje ålder upp till 100 år. Kommunens 
åldersfördelning skiljer sig rätt stort i jämförelse 
mot riket. Karlshamn har många invånare över 
pensionsålder vilket betyder att det finns ett 
växande behov av äldrevård och seniorboende. 
Många äldre äger stora hus där de betalar en 
låg hyra samtidigt som de betalat av alla lån. Av 

kommunens samtliga ensamstående pensionärer 
över 65 år som bor i villa kan över 60 % tänka 
sig flytta om det finns ett attraktivt alternativ 
anpassat för seniorer. Skulle en pensionär flytta 
från en villa skapas flyttkedjor på upp till 4 
bostäder som gynnar de flesta åldersgrupper i 
nedstigande led. 

Karlshamn har en åldrande befolkning. Det 
betyder att försörjningsbördan väntas öka 
i framtiden. Det ställer också krav på fler 

äldreboenden och tillgänglighetsanpassade 
bostäder.

Antal män och kvinnor per ålderskategori
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Ålderskategorin 25-45 år är betydligt färre än 
övriga riket vilket kan leda till ansträngningar på 
bostadsmarknaden när de stora födelsekullarna 
som idag är runt 50-60 år ska gå i pension. 
Det bredare utbudet av arbete, kultur och 
möjligheter till högre studier gör att ungdomar 
generellt söker sig till större kommuner. Större 
kommuner har även ett bredare utbud av 
hyresrätter som för många unga är den första 
typen av bostad. Ovanstående kan delvis 
förklara varför det finns färre ungdomar i 
Karlshamns kommun än motsvarande siffra i 
riket. 

Befolkningspyramid Karlshamns kommun
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Bostadsbeståndet, 
efterfrågan och behov
Hur vi väljer att bosätta oss beror på flera faktorer 
så som ålder, ekonomi, hushållets storlek och 
geografiskt läge. Olika befolkningsgrupper bor 
också på olika vis. Bland sammanboende, såväl med 
som utan barn hemma, är småhus den överlägset 
vanligaste boendeformen. Det finns cirka 16 000 
bostäder i kommunen idag, huvuddelen finns inom 
Karlshamn tätort.

Under de senaste tio åren har bostadsproduktionen 
i Karlshamns kommun uppgått till ungefär 500 
bostäder vilket ger ett genomsnitt av cirka 50 
bostäder per år i varierande upplåtelseform. Totalt 
sett bor cirka 54% av kommuninvånarna i småhus, 
40% i flerbostadshus, 4% i specialbostäder och 2% i 
övriga typer av hus. 

Det finns i dagsläget drygt 8 900 småhus i 
kommunen och den absoluta merparten av dessa är 
äganderätter. Dock förekommer även några hundra 
hyresrätter och bostadsrätter. Bland nyproducerade 
småhus är storleken 3-4 rum och kök vanligast men 
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en tydlig trend är att allt fler vill bygga småhus i 
storlek  5-6 rum och kök. 

Flerbostadshusbeståndet i Karlshamn uppgår 
till 6 478 lägenheter varav cirka två tredjedelar 
är hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter. 
De flerbostadshus som byggts de senaste tio 
åren har främst varit tvåor och treor. Dessutom 
tillkommer nästan 700 specialbostäder vilka 
inkluderar boenden för äldre, studenter och 
funktionsnedsatta. Inga lägenheter, vare sig i 
flerbostadshus eller småhus, har rivits sedan 
statistikens införande 2012. 

Sammanställningen av enkätundersökningarna 
visar indikationer på att fler hyresrätter 
och lägenheter efterfågas. Kommunens 
undersökningar behöver i framtiden kompletteras 
med mer detaljerade studier på ortsnivå för att få 
ett bättre underlag för de lokala behoven.

I den generella sammanställningen av enkätdata 
bodde majoriteten, 53%, av enkätundersökningens 
respondenter i villa, 36% bodde i lägenhet, 5% 
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bodde i radhus/parhus och 3% i en annan boendeform. 
När samma grupp frågades om vilken typ av bostad 
de skulle kunna tänka sig flytta till i framtiden svarade 
42% att de kan tänka sig flytta till radhus/parhus. 
Respondenterna förklarade sedan i fritext att de söker 
efter marklägenheter eller flerbostadshus med hiss. 
Tillgänglighetsanpassade bostäder efterfrågades också i 
betydande omfattning.

Andelen som kunde tänka sig flytta till lägenhet var 
också större medan andelen som kan tänka sig flytta till 
villa låg kvar på samma nivå som idag. När enkätsvaren 
filtrerades på endaste de som svarat att de redan bor i 
villa i orterna Asarum, Svängsta och Mörrum var det 
bara cirka 25-35% som kunde tänka sig flytta till villa 
igen, medan 40-70% ville flytta till radhus/parhus eller 
lägenhet.

Bostäder med upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt 
var tydligt mer efterfrågade än äganderätter. 
Kvaliteterna servicenära, havsnära och naturnära är det 
som genererar störst efterfrågan men det finns lokala 
variationer. 
 

Bostads- och arbetsmarknaden
Medianhyran för hyresrätter i Karlshamns kommun 
har sedan statistikens införande legat stabilt  på 
cirka 81 kr per kvadratmeter. Prisutvecklingen 
för bostadsrätter har i stort sätt varit positiv. I 
genomsnitt har priset per kvadratmeter stigit med 
omkring 2-5% per år. Marknadsförutsättningarna 
för bostadsbyggande är bland annat beroende av 
befolkningsökningen,  mark- och byggkostnader och 
attraktiviteten i kommunen. När det gäller priser på 
småhus har utvecklingen varit positiv i Karlshamn 
och priskillingens medelvärde har ökat med omkring      
350 000 kr de senaste tio åren. Många äldre har ett 
intresse av att bo kvar på samma ort om de skulle 
byta eller sälja sin bostad. Äldre som flyttar från villor 
skapar flyttkedjor och då kan marklägenheter bidra 
till att frigöra de villor som de äldre ofta flyttar ut från.
Vidare finns en uppfattning om att många unga vuxna i 
kommunen har förhållandevis god ekonomi och gärna 
bor i två- och tre rumslägenheter, samt att också de 
kan tänka sig marklägenheter. Även sjö- och havsnära 
boende har efterfrågats av de fastighetsägare som yttrat 
sig i programmets framtagande. 
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Från en tidigare balans på bostadsmarknaden är 
nu bedömningen att det i Karlshamn, i likhet med 
de övriga kommunerna i Blekinge råder obalans på 
bostadmarknaden. Länsstyrelsen i Blekinge gör varje 
år en bedömning av bostadsmarknadsläget i samtliga 
kommuner i länet. 

Betalningsviljan är starkt beroende på läge och byggår. 
Boende nära vatten ger högre betalningsvilja, samma 
gäller för byggåret där bostäder som är byggda efter 
2000 har ett högre kvadratmeterpris vid försäljning. 

Arbetsmarknaden är tätt sammanknuten med bo-
stadsmarknaden. Genom att erbjuda ett stort och va-
rierat utbud av arbetsplatser skapas förutsättningar för 
befolkningstillväxt. Karlshamns vanligaste näringsgre-
nar är 1. Vård och omsorg, 2. Tillverkning och utvin-
ning, 3. Utbildning, 4. Handel och 5. Byggverksamhet. 
De vanligaste yrkeskategorierna är 1. Undersköterska, 
2. Grundskolelärare, Fritidspedagog, Förskolelärare, 
3. Butikspersonal, 4. Skötare, vårdare och personliga 
assistenter med flera och 5. Kontorsassistenter och se-
kreterare. Andelen förvärvsarbetare jämfört mot riket 
är däremot lägre.

Kvaliteter som är viktiga när invånare letar boende i 
Karlshamns kommun
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Diagram som visar vilka kvaliteter som är viktiga när invånarna letar i boende i Karlshamn.



Ungdomar
Ungdomar är en av de grupper som har 
svårast att etablera sig på den ordinarie 
bostadsmarknaden. De har generellt sett sämre 
ekonomiska förutsättningar varför små billiga 
lägenheter är det som till stor del efterfrågas. 

En trend som syns är att ungdomar väljer att bo 
kvar hemma längre tid än förr, de flesta bildar 
eget hushåll när de är 20-24 år gamla. Likt andra 
jämförbara kommuner finns det i Karlshamn en 
brist på små och billiga lägenheter i det totala 
beståndet. Blekinge län har dessutom den högsta 
ungdomsarbetslösheten i Sverige med cirka   
17,8 % arbetslösa vilket leder till att många 
ungdomar som vill flytta hemifrån tvingas bo 
kvar hemma med sina föräldrar. Ungdomar 
kan också ha svårt att få ett eget hyreskontrakt 
då hyresvärdar vanligtvis ställer krav på fast 
inkomst. Det är inte ovanligt att ungdomar 
börjar sin karriär med visstidsanställning och 
därför får ytterligare svårigheter att ta sig in på 
bostadsmarknaden. 

SÄRSKILDA GRUPPER
De ungdomar som placerades på HVB-hem/
stödhem när de kom till Sverige 2015 har nu 
vuxit upp och är redo att flytta till ordinarie 
boende. Detta innebär en oväntad påverkan 
på marknaden som inte hunnit planeras för. 
Kabo är därför inne i en process att säga upp 
hyreskontrakten med migrationsverket som 
betalar för HVB-placeringen. 

Dagens lagstiftning ställer krav på att 
allmännyttan ska drivas marknadsmässigt. 
Det innebär att det är svårt att producera nya 
billiga hyresrätter då kostnaden på dagens 
bostadsmarknad är hög. Kommunen kan 
dock genom markanvisningsavtal verka för 
att inkludera små billiga lägenheter i större 
planprojekt. De små lägenheterna skulle 
delvis kunna finansieras genom andra dyra 
bostadsrätter. En annan möjlighet är att se över 
det befintliga bostadsbeståndet och försöka 
tillgängliggöra mindre lägenheter inom det 
befintliga beståndet. Riktade insatser för att 
skapa flyttkedjor kan på sikt även påverka 
bostadsmarknaden positivt. 
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Funktionsnedsatta
Den som har en funktionsnedsättning har 
rätt att få stöd och hjälp för att kunna leva 
som andra och aktivt kunna delta i samhället. 
Funktionsnedsättningen kan vara av till exempel 
sjukdom eller skada som är fysisk, psykisk, 
intellektuell eller en kombination av dessa. 
Karlshamns kommun har tre boendeformer 
anpassade för vuxna med funktionsnedsättning; 
gruppbostad, servicebostad och särskild 
anpassad bostad.

Gruppbostäder är till för personer med 
funktionsnedsättning som har ett stort behov 
av tillsyn och omvårdnad. Bostäderna består av 
ett litet antal lägenheter samt gemensamhetsdel 
med kök och vardagsrum. I en gruppbostad kan 
du få stöd och hjälp från personal dygnet runt.

Servicebostäderna är en mellanform mellan 
helt självständigt boende i egen lägenhet och 
gruppbostad. Du bor i en egen lägenhet och 
kan tillkalla personal dygnet runt. Lägenheten 
ligger ofta i ett vanligt bostadshus. Det finns 
även gemensamma utrymmen för service och 
gemenskap.

SOCIALTJÄNSTLAG 
(2001:453) 

I socialtjänstlagen finns 
bestämmelser om kommunens 
ansvar för boendesituationen 
när det gäller personer med 

funktionsnedsättning. Av 
lagen framgår att kommunens 
politiska nämnd ska medverka 

till att den enskilda får en 
meningsfull sysselsättning 
och får bo på ett sätt som 

är anpassat efter individens 
behov av särskilt stöd.

Kommunen ska också inrätta 
bostäder med särskild 

service för de personer med 
funktionsnedsättning som 

behöver ett sådant boende.

Särskilt anpassad bostad avser en bostad till 
personer med funktionsnedsättning. Bostaden 
har en viss grundanpassning till den enskildes 
behov, men bostaden saknar fast bemanning. 
Stöd och service i anslutning till boendet kan 
vid behov ges till exempel personlig assistans, 
boendeteam och hemtjänst.

Den som drabbas av en funktionsnedsättning 
kan vara i behov av att anpassa bostaden. 
Bostadsanpassningsbidraget (BAB) är ett 
kommunalt bidrag som syftar till att vara ett 
stöd för de anpassningar av bostaden som kan 
behöva göras om en funktionsnedsättning 
har inträffat. Mer information om 
bostadsanpassningsbidraget går att finna på 
kommunens hemsida.

Just nu pågår detaljplanearbete för att tillskapa 
ytterligare kommunala LSS(Lagen om Stöd och 
Service) - och SOL(Socialtjänstlagen)-bostäder 
i Svängsta. Arbetet beräknas vara klart till år 
2020.
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Äldre
I Sverige förväntas andelen äldre personer 
att öka stort. Orsaken är bland annat de sto-
ra barnkullarna som föddes på 1940-talet och 
att människor idag lever längre. En ökad ålder 
ställer högre krav på tillgänglighet i boendet. De 
flesta äldre vill bo kvar i sitt sociala samman-
hang och är därför inte lika benägna att leta efter 
nya bostadsområden. Däremot kan många äldre 
tänka sig flytta till ett mer tillgänglighetsanpassat 
boende om utbudet finns. Tillgängligheten på 
bostäder som erbjuder god livskvalitet senare i 
livet är ur en social aspekt mycket viktigt då det 
ofta främjar trygghet och gemenskap. Många 
seniorer lever idag i ofrivillig ensamhet och den 
psykiska ohälsan bland målgruppen ökar drama-
tiskt. I samarbete med Karlshamns kommun och 
Arbetsförmedlingen har företaget Schvung tagit 
initiativ till satsningen ”Seniorer – för liv och 
lust” i syfte att ersätta den destruktiva ensamhe-
ten med glädje och gemenskap. Inom ramen för 
projektet har sju arbetssökande personer an-
ställts av Karlshamns kommun under ett år för 

att aktivt möta människor i behov av gemenskap 
och stöd utöver det vanliga. Arbetsförmedlingen 
finansierar tjänsterna och Schvung projektleder 
satsningen. Äldre som flyttar från villor skapar i 
många fall långa flyttkedjor. Kommunen ge-
nomförde därför en enkätundersökning riktad 
till samtliga av kommunens invånare som var 
ensamstående, 65 år eller äldre samt bodde i vil-
la. Totalt sett skickades strax över 1 000 enkäter 
ut med post till de olika hushållen. Kommunen 
fick tillbaka strax under 500 svar, vilket ger ett 
bra statistiskt underlag för de äldres behov och 
efterfrågan. Karlshamnsbostäder testade hösten 
2017 att ge de ensamstående äldre i villa förtur 
att flytta inom den kommunala bostadsmarkna-
den om de ville flytta till en lägenhet. Resultatet 
blev att ett tiotal personer flyttade från sina 
villor, de som sedan flyttade till villorna var i 
huvudsak unga familjer vilket gav en positiva 
flyttkedja. Försöket med riktade insatser visar att 
förtursplatser kan vara en metod som ger positi-
va effekter inom hela bostadsbeståndet.



SOCIALTJÄNSTLAG 
(2001:453) 

Enligt socialtjänstlagen ska 
socialnämnden dels verka för 
att äldre människor får goda 
bostäder, dels ge dem som 
behöver det stöd och hjälp 
i hemmet. Kommunen har 
också ansvar för att inrätta 
särskilda boendeformer för 
service och omvårdnad för 

äldre människor som behöver 
särskilt stöd.

För de äldre som inte är i behov av någon 
vård är enligt kommunens undersökningar 
marklägenheter och tillgänglighetsanpassade 
lägenheter med tillgång till hiss mycket 
efterfrågade. Framförallt är det storlekar på 
mellan 1-2 rum och kök som efterfrågas samt 
en maximal boendekostnad på cirka 5 000 kr. 
Många väljer att bo kvar i sina villor då de har 
betalat av lån och bor billigare än motsvarande 
lägenhetsstorlek. Ofta är dock inte kostnader för 
underhåll och dylikt inräknade i boendekalkylen 
för villa vilket gör att den reella kostnaden 
för eget hus i många fall är jämförbar med att 
bo i lägenhet. Genom att sälja sin villa kan 
äldre komma åt bundet kapital som sedan kan 
sparas eller investeras för att jämna ut framtida 
hyreskostnader. 

Kvaliteter som efterfrågas är generellt närhet 
till service, kollektivtrafik och park- eller 
grönområden. Lägenheterna kan antingen 
vara vanliga hyreslägenheter eller i form av 
seniorboende som riktar sig till medelålders och 
äldre men som inte förutsätter biståndsbeslut 
enligt 5 kap. 6§ socialtjänstlagen. 

För nuvarande finns det inga vakanser i 
seniorbostadsbeståndet. Särskilda boende för 
äldre eller äldreboende är en boendeform som 
kräver beslut enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen. 
De boende har ett behov av vård och personal 
finns följaktligen dygnet runt. Sammanlagt 
finns det cirka 400 särskilda boende för äldre 
i Karlshamns kommun. Östralycke är ett 
toppmodernt exempel på äldreboende som 
öppnade ytterligare en flygel 2018.

Trygghetsboende är en boendeform för de som 
inte är i behov av vårdinsatser och därmed inte 
platsar på ett äldreboende. Denna boendeform 
kräver inget beslut från omsorgen och riktar sig 
framförallt till personer över 70 år. På boendet 
finns det dagligen personal, varje person har 
sin egen lägenhet men det finns ofta tillgång till 
en social mötesplats och gemensamhetslokaler. 
I Karlshamns centrala delar finns runt 50 
trygghetsbostäder. Kommunen ser också en 
ökad efterfrågan på denna typ av boende.
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LAG (2016:38) OM 
MOTTAGANDE AV VISSA 

NYANLÄNDA INVANDRARE 
FÖR BOSÄTTNING

Kommunernas så kallade 
bosättningsansvar innebär 

att en kommun efter 
anvisning är skyldig att ta 
emot en nyanländ person 

för bosättning. Syftet 
är att nyanlända ska få 

förutsättningar att etablera 
sig i samhället. Lagen innebär 

att en kommun ska kunna 
anvisas att ta emot ett visst 
antal personer. Hur många 

nyanlända personer en 
kommun kan anvisas att 

ta emot beror bland annat 
på kommunens storlek och 

arbetsmarknadsläge.

Nyanlända
Sverige har under de senaste åren haft en stor 
ökning av nyanlända bland annat på grund 
av det svåra humanitära läget i Syrien. För 
Karlshamn har den utrikes invandringen 
varit avgörande för att upprätthålla en 
befolkningstillväxt. Det finns emellertid brist 
på bostäder även för denna grupp. Bland annat 
beror det på underskott av hyresrätter och stora 
lägenheter. 

När en nyanländ blir anvisad eller frivilligt 
bosätter sig i Karlshamn ansvarar kommunen 
bland annat för mottagande och praktisk hjälp 
i samband med bosättning. Meningen är att 
en nyanländ person ska få förutsättningar att 
etablera sig i samhället. 

Blekinge län är ett av de län som tagit emot flest 
nyanlända i förhållande till invånarantalet. År 
2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft 
vilket innebär att migrationsverket kan anvisa 
nyanlända personer till en kommun.

Bostadsbehovet inom gruppen är svår att avgöra 
då det varierar från ensamkommande barn 
till hela familjer. De ensamkommande barnen 
placeras på hem för vård och boende (HVB). 
Många väljer också att flytta in hos släktingar 
som redan etablerat sig på bostadsmarknaden 
och därav är trångboddheten större för denna 
grupp. Som nyanländ kan det vara svårt att till 
exempel få lån till att köpa småhus. 

Denna grupp har därför generellt sett ett behov 
av antingen små billiga lägenheter eller stora 
lägenheter. De asylsökande som får permanent 
uppehållstillstånd följer ofta samma flyttmönster 
som inrikes födda. 
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Studenter
Högskolan BTH:s campus i Karlshamn ger 
staden en unik möjlighet till kreativ tillväxt och 
kunskapsdrivna företag. Det är därför viktigt att 
studenter får bra bostäder som det är lätt att nå 
högskolan ifrån. Karlshamnsbostäder erbjuder 
idag 100 studenter förtur i kösystemet och har 
en bostadsgaranti som utlovar alla studenter 
boende inom en månad. Studentbostäderna 
finns i området Fridhem som ligger en 10 
minuters busstur från högskolan.

Hur högskolans framtid ser ut kan vara svår 
att förutse då många beslut fattas på högre 
nivå, men i och med den nationellt sett ökande 
gruppen unga vuxna finns det anledning att 
tro att antalet utbildningsplatser kan öka de 
kommande 10-20 åren. Karlshamn ska ha 
en beredskap för detta och vara beredd på 
att inkludera studentbostäder i nya centrala 
stadsbyggnadsprojekt.

Ekonomiskt utsatta och hemlösa
Hushåll som inte har tillräckliga ekonomiska 
förutsättningar för att hyra bostad under de 
krav som vanligen ställs är en grupp som 
behöver stöd. Det är viktigt att kommunen tar 
ansvar för dessa människor, då bostad är ett 
grundläggande behov för att få resten av livet 
att fungera. I Karlshamn tillhandahåller det 
kommunala bostadsbolaget lägenheter som de 
hyr ut på särskilda villkor till ekonomiskt och 
socialt utsatta som ej blivit godkända på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Bolaget har även 
jämförelsevis låga krav på inkomst i förhållande 
till hyra. 

Enligt den senast publicerade statistiken fanns 
det 2011 ungefär 34 000 hemlösa i Sverige 
varav 197 i Blekinge. Karlshamn hade under 
dessa undersökningar inga akut hemlösa, men 
däremot ett 40-tal personer i olika former av 
kommunalt stödda boenden. Arbetet för att 
hålla nere hemlösheten måste fortsätta och det är 
viktigt att kommunen tar hjälp av länsstyrelsen 
som har i uppdrag att erbjuda stöd i dessa frågor, 
men också har ett tätt samarbete med Kabo där 
tydliga ägardirektiv kan bidra till en mer socialt 
hållbar bostadssituation.
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AVSLUTNING
Sammanfattning
Kommunen ska enligt bostadsförsörjningslagen 
(2000:1 383) skapa förutsättningar för alla att leva 
i goda bostäder. Det är därför viktigt att kunna 
erbjuda ett varierat utbud av bostäder som matchar 
människors behov. Ett brett utbud av bostäder 
i varierande boendeformer och i välfungerande 
boendemiljöer är avgörande för Karlshamns 
attraktivitet. Människor har olika behov i olika 
skeden av livet och behöver kunna anpassa sitt 
boende efter hur livssituationen ser ut. Kommunen 
behöver planera för alla grupper i samhället med 
olika behov, önskemål och betalningsförmåga. 
För att ett samhälle ska fungera tillfredsställande 
behövs ett tillräckligt utbud av bostäder för att 
möta efterfrågan även från hushåll med begränsat 
ekonomiskt utrymme.

De undersökningar/enkäter som har genomförts 
samt nuläget talar för att en prioritering av 
flerbostadshustillskott – lägenheter företrädesvis 
hyresrätter – krävs för att utvecklingen ska gå i 

önskvärd riktning. Ett särskilt fokus bör läggas på 
bostäder som kan fungera som seniorboende och 
bostäder som har hög tillgänglighet men som ändå 
inte klassificeras som Trygghetsboenden. 
Då en kommun oftast inte är den som bygger 
bostäder krävs ett antal åtgärder som kan stimulera 
och bana väg för både det egna bostadsbolaget och 
andra entreprenörer. Att skapa förutsättningar, 
utarbeta snabbare processer (planer, beslut med 
mera) är kommunens viktigaste verktyg för att 
stimulera bostadsmarknaden. För att kommunen 
ska kunna arbeta mot målen och riktlinjerna som 
programmet sätter upp har en prioriteringslista 
med åtgärdsförslag tagits fram. Genom att arbeta 
med  de åtgärdsförslag som beskrivs i listan är det 
kommunens vision att skapa bra förutsättningar 
för bostadsförsörjningen till kommunens alla 
medborgare. 
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Nulägeskarta av pågående 
planer och projekt
Kommunen har flera olika projekt på gång 
som kommer generera bostäder av varierande 
upplåtelseform men också andra funktioner som 
behövs när kommunen bygger fler bostäder. 
För att se en mer detaljerad beskrivning av 
utvecklingen av kommunens olika orter se gällande 
översiktsplan Karlshamn 2030. I översiktsplanen 
beskriver kommunen genomgående vilka områden 
som ska utvecklas eller bevaras samt vilken 
utvecklingsinriktning olika områden har.

I takt med kommunens utveckling gäller 
översiktsplanens utvecklingsinriktning tillsammans 
med riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Med 
anledning av detta beskrivs inte varje område i 
bostadsförsörjningsprogrammet utan för en detaljerad 
beskrivning av varje område hänvisar kommunen 
till översiktsplanen. För att ta del av kommunens 
alla pågående planer och projekt kan ni besöka vår 
hemsida karlshamn.se/bo-trafik-miljö/översiktliga-
planer/pågående-planarbeten. Tack!
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