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1. Sammanfattning 

Kommunen har planeringsansvaret för sin bostadsförsörjning, och skall skapa förutsättningar för 
att alla skall kunna leva i bra bostäder. Kommunen skall också främja ändamålsenliga åtgärder så 
att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är inte enbart en fråga om 
nyproduktion utan också till stor del fokuserad på det befintliga bostadsbeståndet. Utbudet på 
bostadsmarknaden styrs av antalet bostäder som blir lediga för köp eller hyra. Det gäller både 
hyreslägenheter och boende i villor och bostadsrätter. Nyproduktion underlättar rörligheten i 
beståndet genom att ge upphov till byten av bostäder med flyttkedjor av varierande längd. 

Antalet äldre invånare beräknas öka och de kommer att bo kvar längre i sina hem med hjälp av 
hemtjänst och hemsjukvård och andra riktade serviceåtgärder. Åtgärder som har prioriterats syftar 
till att ge det ordinarie bostadsbeståndet en högre grad av tillgänglighet, både i och utanför huset. 

Då en kommun i regel inte bygger bostäder själv, ligger den viktigaste åtgärden för 
bostadsförsörjning på att stimulera och underlätta för byggande, ombyggnader och förtätning. En 
god framförhållning vad gäller markförsörjning och planarbete år en av de viktigaste åtgärderna. 
Bostadsproduktionen bör i första hand lokaliseras till områden där redan befintliga investeringar 
och serviceinrättningar utnyttjas. Det är också viktigt att kommunen har en god framförhållning vad 
avser infrastruktur till utpekade möjliga bostadstomter. 

Det enklaste och snabbaste sättet att få goda flyttkedjor som underlättar nyinflyttning är att 
fokusera på bra och funktionellt boende för de äldre åldersgrupperna så att dessa lämnar sina 
villor till försäljning. Det är inte nödvändigt att endast fokusera på de redan vedertagna 
boendeformerna för denna åldersgrupp utan även titta på andra alternativ i redan befintlig 
bebyggelse. 

Om kommunens målsättning om 33 000 invånare år 2017 och nyskapande av ca 100 bostäder per 
år fram till 2017 skall kunna förverkligas krävs det nytänkande och flexibilitet och dialog med 
berörda. 
Då bostadsmarknaden är mycket känslig för konjunktursvängningar, förändringar av boränta och 
oförutsedda yttre faktorer, bör bostadsförsörjningsprogrammet revideras årligen för att bibehålla 
sin aktualitet. 

2. Bakgrund 

I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000: 1383) fastställs att: 

"varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs" 

Boverket anger också att det är en strategisk viktig fråga för kommunerna att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen en gång för varje mandatperiod. 

Enligt kommunstyrelsens beslut§ 222/2009 har en bostadsenkät genomförts med särskilt fokus på 
äldre personer. Enkäten har därefter sänts ut till berörda tjänstemän inom kommunen för 
synpunkter. Inkomna synpunkter och enkäten i sig har föranlett ett beslut I kommunstyrelsen § 
62/2011 att ett bostadsförsörjningsprogram för Karlshamns kommun skall upprättas. 
Bostadsförsörjningsprogrammet baserar sig på ovan nämnda behovsenkät, undersökning/förstudie 
avseende Boendeplan för äldre, gällande styrdokument, Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät 
2012 samt diskussioner med berörda parter. 

Den senaste tiden har varit omvälvande i samhället med den globala finanskrisen och en snabb 
konjunkturnedgång. Bostadssektorn är påverkad och en stor osäkerhet råder om efterfrågan och 
vad som kan komma att produceras. 
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Möjligheterna att producera nya bostäder på marknadens villkor är starkt beroende av pris- och 
hyresnivå i det befintliga beståndet. Hushållens betalningsvilja, den ekonomiska efterfrågan, är 
endast något högre för nyproduktion än för en bostad på den befintliga marknaden. Om skillnaden 
är för stor väljer man hellre att bo i en begagnad lägenhet. 

3.Syfte 

Bostadsförsörjningsprogrammet har en tydlig koppling till översiktsplanen. Programmet är bl.a. 
underlag för prioritering av de detaljplaner som behöver upprättas för att klara 
bostadsutbyggnaden enligt översiktsplanens utbyggnadsförslag av bostäder. Intentionerna i 
bostadsförsörjningsprogrammet har en klar koppling till kommunens Vision och andra 
styrdokument. 

Syftet med programmet är: 
• att ange inriktning och mål för framtida byggande och bostadsplanering baserat på vad 

människor efterfrågar 
• att utgöra en gemensam planeringsförutsättning 
• att vara en hjälp för strategisk planering och markförvärv 
• att vara ett instrument för att förverkliga kommunens Vision 2017 samt att genomföra 

intentionerna i Gemensam plattform för Karlshamns kommun ( överenskommelse i 
samverkan mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
för mandatperioden 2011-2014) 

3.1. Vision 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från kommunens Vision 2017 som det övergripande 
styrdokumentet. I Visionen framgår följande vad avser bostäder och boende: 

"Bostadsmarknaden är i balans med en rörlighet i efterfrågan och med möjligheter till ökad 
inflyttning. Det finns både lägenheter och tomter för olika behov som stämmer med 
efterfrågan. De äldre planerar med valfrihet sitt boende vilket ökat den sociala 
gemenskapen. Under visionsperioden uppförs ca 1000 nya bostäder i tätorterna, på 
landsbygden och i kustremsan. De ungas och de äldres boendebehov ska särskilt beaktas. 
Genom en medveten och sektorsövergripande politik har möjligheter och önskemål om att 
bo på den tätortsnära landsbygden ökat och flera barnfamiljer bor nu i attraktiva 
landsbygdslägen." 

I Visionen anges ett antal kärnområden (Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, 
Utbildning samt Arbete och integration). Därutöver pekar man på ett antal Utvecklingsområden 
där Attraktivt Boende är ett av dessa. 

"Kommunen ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med 
ett bra boende, arbete och studier. Bostadsmarknaden ska erbjuda möjligheter till ökad 
inflyttning. Det ska finnas lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat boende 
som stämmer väl överens med efterfrågan. Inom 10 år ska ca 1000 nya bostäder uppföras. 
I befintlig bebyggelse på landsbygden och i kustremsan ska förtätningar ske." 

3.2. Plattformen 
I dokumentet "Gemensam plattform för Karlshamns kommun - Överenskommelse i samverkan 
mellan Socialdemokraterna - Folkpartiet - Centerpartiet - Kristdemokraterna" kan man läsa 
följande 

"Karlshamn ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med 
ett bra boende, arbete och studier. En av förutsättningarna för en positiv utveckling i 
kommunen är tillgången på centrumnära bostäder. För att ytterligare skapa bra 
tillväxtförutsättningar för hela kommunen behövs nya spännande bostäder. Eftersom 
efterfrågan på bostäder är störst kring centralorterna, kommer vi i första hand att söka efter 
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möjligheter att bygga där. Med en attraktiv och målmedveten satsning ska Karlshamns nya 
mark- och bostadsområden marknadsföras. 
För att säkerställa det framtida bostadsbyggandet i kommunen behövs en långsiktig 
planering och genomförandeplan. Tillsammans med programmet för boende för äldre, ska 
ett flerårigt bostadsförsörjningsprogram tas fram. " 

Vidare i samma dokument anges: 

"Det program som fastlagts av kommunfullmäktige kring byggande av bostäder för äldre, 
och särskilda boenden, kommer att uppgraderas under 2011 och vara utgångspunkt och 
målsättning för detta byggande. Detta innebär att fler bostäder för äldre och fler särskilda 
boenden byggs på nära avstånd till kommunal och kommersiell service och till olika 
kommundelscentra ." 

"Vi känner det också angeläget att medverka till att nya grepp och flexibla lösningar prövas 
i strävan efter att bo till rätt pris. Bra och prisvärda ungdomsbostäder är också 
målsättningar när vi tar fram nya bostäder. " 

Intentionerna i dessa ovan nämnda och beskrivna styrdokument har varit ledande och styrande i 
arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet. 

4. Underlag 

Att undersöka efterfrågan, och framförallt framtida efterfrågan, är komplicerat. Det är svårt att få en 
helhetsbild av alla de individuella preferenser som styr var människor väljer att bo. Det är också 
svårt att förutse framtida attitydförändringar och trender som kan komma att påverka utvecklingen 
på bostadsmarknaden. Konjunkturen och de ekonomiska förutsättningarna är också styrande för 
människors val av boende. 
Som underlag för bostadsförsörjningsprogrammet har i detta kapitel beskrivna dokument samt 
sammanfattningar av de diskussioner som har förts i respektive kommundel används för att skapa 
ett program som balanserar efterfrågan med tillgängliga markresurser 

4.1. Boende för äldre 
Utifrån undersökningen har en sammanställning tagits fram 'Bostadssituation för 
seniorer i Karlshamns kommun '. Denna kompletterande analys bygger på 
bostadssituationen för hushåll med minst en person 50 år eller äldre. 
Utifrån befolkningsprognoser som fanns tillgängliga våren 2010 skulle antalet hushåll 
med en eller flera medlemmar 50 år eller äldre ha ökat marginellt under 2010 fram till 
31 december 2013. Ökningen förutspås bli knappt 150 hushåll och fram till och med 
2019 en ökning på cirka 500 hushåll. 
Huvuddelen av ökningen av antalet hushåll återfinns i den äldsta åldersgruppen, alltså i 
de hushåll där minst en medlem är 70-79 år. 

4.1.1 Trygghetsbostäder 
Sedan 2006 finns en ny boendeform för äldre att tillgå, trygghetsbostäder. Bostäderna 
upplåts med hyresrätt och i anslutning till trygghetsbostaden ska en gemensamhetslokal 
med yta för gemensamma måltider finnas . Där ska finnas en värd/värdinna som 
ansvarar för att hålla daglig kontakt med hyresgästerna, skapa gemenskap och socialt 
innehåll i vardagen . Målgruppen för dessa bostäder skall vara personer över 70 år som 
är i behov av trygghet och sociala kontakter men som inte behöver bo i särskilt boende. 
Under 201 0 har 32 lägenheter tillskapats på Matrosgatan och tre på Eklunden i 
Hällaryd. För dessa båda boenden har förutsättningarna varit fördelaktiga (närhet till 
gemensamhetslokaler och dylikt). Möjligheten att tillskapa ytterligare trygghetsbostäder 
är stark beroende på att dessa förutsättningar finns . Bryggeritomtens etapp tre innehåller 
12 - 15 nya trygghetsbostäder men är beroende på att ekonomiska förutsättningar kan 
erhållas. Trycket från bostadssökande är stort på dessa lägenheter. I januari 2011 , finns 
det cirka 400 personer i kö till detta trygghetsboende. Av dessa 400 personer är cirka 80 
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personer inte bosatta i kommunen. 

4.1.2 Seniorbostäder 
Det finns idag ingen bestämd definition av begreppet seniorbostad. Varje hyresvärd 
bestämmer själv om de tycker en viss lägenhet är lämplig för boende över 55 år. Därför 
är det viktigt att alltid läsa noga i lägenhetsbeskrivningen om vad som ingår i 
lägenheten. En riktlinje många hyresvärdar jobbar efter är att en seniorbostad ska vara 
tillgänglig: 
- Ha tillgång till hiss, eller befinna sig på markplan 
- Ha inga eller låga trösklar 
- Ha ett rymligt badrum 
Sedan år 2000 har ett antal seniorbostäder tillskapats i Karlshamn. 
Bostadsrättsföreningarna Hinseblick och Garvaregården är de enda som har de 
faciliteter som anses erforderliga. Några nya är inte planerade. Däremot byggs idag de 
nya bostäderna med en utformning som motsvarar seniorbostädernas. Det som saknas är 
de gemensamma delarna och den sociala samhörigheten. 

4.1.3 Parboende 
Sedan 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor 
eller registrerade partners som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i samma 
boende om de begär det. Med boende ska avses "samma rum, lägenhet eller särskilda 
boende". 
Omsorgsnämnden i Karlshamn menar att både den uttalade viljeinriktningen och den 
verkställighet som möjliggjort för makar att bo tillsammans, samt den planering som 
föreslås i framtida om- och nybyggnad, säkerställer makar/pars önskemål om att få bo 
tillsammans om de inte längre kan bo kvar i den gemensamma bostaden. 

4.1.4 Särskilt boende 
Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där den boende ska kunna utveckla sina 
resurser och leva ett självständigt liv samtidigt som den enskilde vid alla tider på dygnet ska erhålla 
de tjänster och få det stöd som han/hon behöver för att klara sin tillvaro och känna sig trygg 
(service, sysselsättning, omvårdnad och tillsyn dygnet runt). 
I det särskilda boendet finns tillgång till personal som kan bedöma när det finns behov av social 
eller medicinsk vård och personer som kan svara för att sådan vård ges. Särskilt boende hyrs på 
samma sätt som andra bostäder, med vanligt hyreskontrakt och kan berättiga till bostadsbidrag. 
Lägenheten består vanligtvis av ett rum med pentry (trinett) samt toalett och dusch. Den enskilde 
får själv möblera sin lägenhet, ofta med undantag av sängen. 

4.1.5 Seniorboenden 
Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 
januari 2011 innebär att kommunen inte kan kräva av sitt bostadsbolag att det vidtar 
åtgärder som inte är lönsamma för bolaget. Att bygga och driva trygghetsbostäder där 
gemensamhetslokaler och värd/värdinna ingår som service, kostar pengar - vilket inte 
alltid kan försvaras inför andra hyresgäster. Därför planerar Karlshamnsbostäder att 
satsa på fullt tillgänglighetsanpassade bostäder. 
Dessa kan företrädesvis erbjudas till äldre personer. Det som skiljer denna boendeform 
från trygghetsbostäder är främst att här garanteras inte gemensamhetslokaler, det finns 
ingen värd/värdinna som ansvarar för att hålla daglig kontakt med hyresgästerna och det 
finns ingen absolut åldersgräns. 
Med en strategisk placering av Träffpunkterna kan Karlshamnsbostäder anordna trygga 
boenden i närheten av dessa. För en ytterligare nivå kan Karlshamnsbostäder, i likhet 
med Matrosgatan 18, tillskapa dessa boenden nära de särskilda boendena. 

I en förstudie - Boendeplan för äldre - som har tagits fram under hösten 2011, kartläggs behovet 
av framtida boende för äldre. Resultaten av förstudien sammanfattas här nedan. 

5 



• Bedömningen som gjordes 2006, att det till år 2017 behövs ytterligare 35-50 särskilda 
boenden/trygghetsboenden/seniorboenden är bekräftad 

• För att begränsa behovet av särskilda boenden, och därmed omfattande kostnader, är det 
nödvändigt med fortsatta insatser som kompletterar den enskildes förmåga att leva ett 
värdigt liv. Boendemiljön måste fungera när ohälsan tilltar och beroendet av stöd från 
anhöriga eller personal i vård- och omsorgsarbete ökar. Den övervägande delen av de 
äldre kommer fortsättningsvis att bo kvar i det egna hemmet. 
Omsorgsnämnden kommer att fortsätta sitt arbete med att prioritera insatserna som 
påverkar inom detta område såsom lättillgängliga träffpunkter, anhörighetsstöd , fixartjänster 
av olika slag , ändamålsenlig hemtjänst, bostadsanpassning samt förenklad 
biståndshandläggning . Därför är det av allra största vikt att det finns en helhetssyn på 
möjligheten att bo kvar i egen bostad genom att samhället bidrar till att tillhandahålla hög 
tillgänglighet, goda kommunikationer, god service och möjlighet till gemenskap. 

• Östralycke byggs om och till så att ett tillskott på 36 boenden skapas samtidigt som 
arbetsmiljön och brandsäkerheten förbättras . 
Om- och tillbyggnaden på Östralycke ska kunna ske i etapper 

• Karlshamnsbostäder kommer för sin del att utveckla boendekoncept som möjliggör för 
äldre att bo kvar i sin egen bostad, helt tillgänglighetsanpassade bostäder 

Karlshamns kommuns befolkningsutveckling för åren 2010 samt för 2020 för åldersgruppen 
80 år och äldre ser ut som följer: 
Ar 2010: 2021 personer 
Ar 2020: 2357 personer 
Åldersgruppen 80 år och äldre kommer enligt statistiken att öka med 336 personer 
under åren 2010 - 2020. Vid en mycket förenklad uträkning kan man säga att Karlshamns 
kommun har idag 327 särskilda boenden vilket motsvarar 16 % av 2021. Vid en generalisering 
kan man anta att det år 2020 krävs minst 377 särskilda boenden, det vill säga en ökning på 
-50 boenden. 

4.2. Framtidens boende 
Framtidens boende i Karlshamn måste basera sig på en framtidstro och en tro på kommunens 
utveckling och folkökning . Om man studerar befolkningsprognoserna och kombinerar detta med de 
undersökningar/enkäter som har genomförts skulle Karlshamns kommun inte ha något större 
behov av nybyggnation. Men om man lägger till ytterligare aspekter så som den demografiska 
förändringen samt önskemål/krav på framtida boende hos kommuninvånarna samt de 
omvärldsfaktorer som kan påverka i positiv riktning , skulle en nybyggnation motsvarande ca 100 
boende/per år vara önskvärt. 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år. 
Enkätens resultat presenterades i slutrapporten "Framtidens boende i Karlshamn". Ur 
slutrapporten drags även fram en separat rapport för att särskilt belysa bostadssituationen för 
seniorer i Karlshamn (hushåll med minst en person 50 år eller äldre). 
Sammanfattande resultat av undersökningen redovisas under kapitel 6"Behov och efterfrågan" 

4.2.1 Faktorer som kan påverka bostadsbyggande 

Bostadsbyggandet påverkas av många omvärldsfaktorer som konjunktur, räntor, bankernas 
kreditgivning , demografi , kundernas köpkraft och byggherrens förmåga att hantera situationen på 
ett bra sätt. 
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Bankernas lånetak som sattes 2010 till 85 procent av fastighetens marknadsvärde har - enligt bl.a . 
Boverkets analyser - haft en hämmande verkan på nybyggnation av enfamiljshus. Bolånetaket 
påverkar också skiften av befintliga villor/parhus och bostadsrätter. 

Till detta har de senaste 2 årens finansinstabilitet på marknaden samt Riksbankens 
ränteprognoser gjort att bostadsbyggandet kan komma att ske i en långsammare takt än det 
önskvärda. 

Köpkraften hos presumtiva köpare av villor eller bostadsrätter har minskat och också 
betalningsviljan/förmågan att betala allt för höga hyror. Då produktionskostnaden för nybyggda 
flerbostadshus/hyreslägenheter är hög, genererar det en hyresnivå som ligger på ca 1 300 kr/kvm 
viket ger en hyra på drygt 7 500 kr/månad för en lägenhet på 70 kvm. Kommuninvånarnas 
betalningsvilja skiljer sig dels beroende på ort och dels beroende på åldersgrupp och 
familjestruktur, men betalningsviljan/förmågan i genomsnitt i kommunen är 6 250 kr/ månad. 

Planprocessen kan ofta bli en långvarig process, i synnerhet om planerna överklagas. Att hantera 
överklaganden medför vanligtvis en försening om ett till två år. Denna försening betraktas inte som 
en normal del i processen och räknas inte in i projektets tidsplan från början, men är ändå oftast 
förväntad. Denna typ av hinder går knappast att undvika, men andelen överklaganden kan 
minskas något genom att i ett tidigt skede minimera faktorer som kan komma att bli överklagade. 
Från byggherrens sida kan detta handla om att tillsammans med kommunen säkerställa 
planinnehållet i största möjliga mån, så att det lever upp till samhällskraven. 
En demokratisk förankring av planarbetet - redan i inledningsstadiet - genom tex dialogmöten på 
den berörda orten och lyhördhet i samband med detta kan vara ett sätt att dels öka 
medborgarinflytanden och dels minska antalet överklaganden. 

Den försening som överklaganden för med sig möjligtvis skulle kunna minskas genom en 
effektivare handläggning hos de instanser som behandlar ärendet. Först och främst krävs att 
kommunen gör ett bra planarbete för att undvika att detaljplanen behöver omarbetas i ett senare 
skede och på så sätt 
förlänga processen. 

4.2.1.2 Faktorer som påverkar i Karlshamn 

Regionen 

Regionförstoringen som innebär att Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län kommer att bilda 
en storregion Sydsverige 2019 ger Karlshamn en annan regional placering än nuvarande. Med 
förbättrade kommunikationer inom den nya regionen kan en Karlshamns strategiska placering få 
en större attraktivitet som boendeort. Men om möjligheten kan utnyttjas beror på vår vilja att vara 
förutseende och ha god framförhållning på bostadsbyggnationen. 

Lund ESS MAX IV 

Under 2009 stod det klart att två världsledande forskningsanläggningar, European Spallation 
Source (ESS) och MAX IV, kommer att byggas i Lund inom de närmaste tio åren. ESS är ett 
planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. 

Det finns beräkningar och kalkyler som pekar effekten på bostadsmarknaden kan bli en ökad 
efterfrågan på cirka 500 bostäder per år i Skåne. Med tanke på den "överhettade" 
bostadsmarknaden i Malmö och Lund och arbetssättet (labb-tid i anläggningen och forskning 
därefter) i den nya anläggningen, kan Karlshamn vara ett alternativboende för de som efterfrågar 
boende som en följd av etableringen. Förväntningarna som skapas i kommunerna runt om och i 
nära anslutning till Lund kan ha en prishetsande effekt och markpriset kan komma att bli högt. 
Återigen kan Karlshamn - vid bra framförhållning - kunna erbjuda attraktiva och prisvärda tomter. 
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Försvaret 

2010 ersattes värnpliktsutbildningen av en ny frivillig militär grund utbildning som genomfördes för 
första gången 2011. Efter den 1 juli 2010 ska ingen utbildas med plikt om inte försvars beredskapen 
kräver det. Det innebär att försvarsmakten kommer att rekrytera på frivillighetsbasis - man söker 
jobb inom försvaret som man söker andra jobb. Anställningen är på kontraktsbasis på mellan 4-8 
år. Försvaret vill dessutom komma ifrån kasernboendet. För Blekinges del innebär det ett 
rekryteringsbehov på 600-800 personer som efter sin kontraktstid kommer att lämna försvaret för 
jobb inom det civila samhället. Det kommer att behövas bostäder under tiden för grundutbildningen 
och därefter jobbtillfällen. Målgruppen för rekryteringen är åldersmässigt 18-45 år och den delen av 
de nyrekryterade har med stor sannolikhet familj . Med en framförhållning för att möta den 
efterfrågan kan befolkningsprognoserna bli betydligt mer positiva. 

Stillerydsområdet 

I Stilleryd pågår skapandet av ett centrum för transport och logistikverksamheter. Det stora nu 
plansprängda området i anslutning till hamnen skall fyllas med verksamheter. Med hamnen som 
nav förväntas en kraftig ökning av antalet arbetstillfällen inom området. Inom några år kan 
uppemot 500 personer komma att ha sin arbetsplats där. Merparten av dessa förväntas bo i 
Karlshamn vilket kommer att skapa behov av ett antal nya bostäder i kommunen. 

Det planerade handels- och verksamhetsområdet Västerport kommer när det är utbyggt också att 
ge sysselsättning åt något hundratal arbetande på lite längre sikt (10-15 år). Även dessa behöver 
någonstans att bo. 

Blekinge Tekniska Högskola och NetPort 

En klart uttalad och kvantitetssatt målsättning för utvecklingen av Högskolan och NetPort är enligt 
följande: 

• 2000 helårsstudenter knutna till Karlshamn1100 nya arbetstillfällen 
• 2200 fler Karlshamnsbor 
• 100 fler forskare inom NetPorts fokusområden 
• 125 nya företag inom NetPorts fokusområde 

Ett stort arbete och stort engagemang från alla i NetPort - Karlshamns kommun, Blekinge 
Tekniska Högskola samt NetPort och näringslivet - verkar för att målsättningen ovan skall uppnås. 
Det krävs en framförhållning på bostadsbyggandet för att tillförsäkra studenter och de inflyttade ett 
attraktivt boende. 

Kommuninvånarnas synpunkter 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år. 
Enkätens resultat presenterades i slutrapporten "Framtidens boende i Karlshamn". Ur 
slutrapporten drags även fram en separat rapport för att särskilt belysa bostadssituationen för 
seniorer i Karlshamn (hushåll med minst en person 50 år eller äldre). 
Sammanfattande resultat av undersökningen redovisas under kapitel 6"Behov och efterfrågan" 

4.3. Befolkning 

Karlshamns kommun har haft en förhållandevis stabil befolkningsutveckling jämfört med övriga 
kommuner i Blekinge. 2010 hade Karlshamns kommun ett positivt flyttnetto 213. Antalet inflyttande 
har varit det högsta sen 2006 och antalet utflyttade var det lägsta under senaste femårsperioden. 
Detta trots att befolkningsprognosen visade på negativa siffror. 
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Karlshamns kommun har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet 
barn och ungdomar som andelen i förvärvsarbetande ålder är lägre. Detta ger en högre medelålder 
i Karlshamn än Sverige i övrigt. Antalet pensionärer förväntas att öka, vilket ställer krav på ett 
genomtänkt bostadsbyggande för de äldre åldersgrupperna. 
Flyttningarna är klart den viktigaste komponenten när det gäller att snabbt påverka den 
demografiska utvecklingen över tid. Genom att påverka flyttnetto över åldersgruppen får man en 
snabb förändring av medelåldern och kan få en bättre åldersbalans. 
Men för att yngre människor, människor i arbetsför ålder skall flytta in till kommunen, måste 
kommunens attraktivitet öka. Ett sätt att göra detta är att tillhandahålla eller verka för att lämpliga 
bostäder för dessa åldersgrupper finns att tillgå. 

Nedanstående tabell visar hur flyttningarna ser ut för de olika kommundelarna under perioden 
2000-2010. Det är en mycket tydlig trend att Karlshamn och Asarum ökar sin befolkning medan de 
övriga kommundelarna minskar. Störst minskrining ser vi i Svängsta om man ser till antalet. Ser 
man till befolkningsmängden 2000 och jämför med antalet utflyttade under perioden ser man att 
Halahult har haft den största utflyttningen i förhållande till befolkningsmängden. 

Befolkningsutveckling per kommundel 2000-2010 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Karlshamn 12514 12497 12549 12686 12685 12900 12995 12967 12896 12957 13084 570 
Asarum 7732 7725 7782 7731 7763 7774 7773 7811 7789 7779 7866 134 
Mörrum 5002 4959 4982 4977 4982 4953 5080 4950 4990 4952 4983 -19 
Svängsta 2383 2375 2358 2329 2363 2346 2315 2297 2274 2235 2261 -122 

Hällaryd 1378 1379 1373 1371 1370 1376 1385 1421 1408 1391 1364 -14 
Åryd 736 733 723 741 741 731 720 719 719 702 707 -29 
Halahult 364 361 355 346 347 335 321 308 298 306 299 -65 

Ringamåla 619 619 617 598 596 591 590 579 585 596 579 -40 
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Befintliga befolkningsprognoser för Karlshamns kommun fram till 2020 visar mer eller mindre 
oförändrad befolkningsmängd. Prognoserna är beräknade rent statistiskt och tar inte hänsyn till 
omvärldsfaktorer, se avsnitt 4.2.1 
Utan att fördjupa sig alltför mycket i befolkningsstatistiken och demografin kan man tydligt se 
tendenserna. Allt äldre befolkning och allt större andel äldre i förhållande till personer i arbetsför 
ålder. Flest inflyttade till kommunen är personer i åldersgruppen 25-39 år vilket är positivt. Kan vi 
öka den gruppens inflyttning och även stimulera och öka inflyttning av åldersgruppen 40-64 skulle 
det vara bra för kommunen ur ett ekonomiskt och socioekonomiskt perspektiv. Men det kräver att 
vi kan erbjuda attraktivt boende. 

Karlshamnsbostäder AB 

Marknaden 
Karlshamnsbostäders bedömning av bostadsläget kan sammanfattas enligt nedan. 
Efterfrågan på bostäder har inneburit en förbättring så att vakansläget är mycket lågt. 
Tre anledningar till behov av nyinvesteringar kan finnas. 

• Antalet äldre som önskar byta från villa till lägenhet 
• Äldre som önskar flytta från lägenheter med låg tillgänglighet till hög kommer 

att öka. 
• Befolkningstillväxt 

Osäkerhetsfaktorn är inflyttningen där kommunens mål inte uppfylls. Befolkningsutvecklingen är i 
stort plus minus noll. 
Kommunens vision om 1000 nya bostäder till 2017 innebär ca 100 per år. 
Om man vi antar att nivån skall vara 100 nya bostäder per år och 60 % är villor och 40 % 
flerbostadshus så skall 40 bostäder/lägenheter i flerbostadshus byggas årligen. Om 
Karlshamnsbostäder skall behålla sin marknadsandel innebär det 20 - 25 av dessa. 
Karlshamnsbostäder gör en bedömning av att behov av 100 nya lägenheter är för mycket med 
tanke på befolkningsökningen och den efterfrågan som har varit aktuell. Man gör en skattning av 
behovet ligger på ca 50 lägenheter per år 
Karlshamnsbostäder har då med sina 79 byggda lägenheter motsvarat sin andel på marknaden. 
Under 2012-13 kommer det att färdigställas drygt 40 lägenheter på Bryggeritomten. Det motsvarar 
75 % av troligt behov. Dessutom kommer troligen 10 bostäder i flerbostadshus att färdigställas på 
Riggenhuset samt 10-12 i kvarteret Helsingborg. 
Utifrån en marknadsbedömning - och om kommunen inte får en befolkningstillväxt - är behovet av 
flera bostäder inte troligt förrän under 2014. 
I KABO:s bedömning har inte kommunens olika kommundelar bedömts. 

Erfarenheten visar också - vid ett överskott - att det är Karlshamnsbostäder som i sista ledet av 
bostadskarriären blir utan hyresgäst. Bostadsområdena med mindre attraktivitet får flera vakanser. 
Endast om det sker en befolkningsökning uteblir denna effekt. 

Karlshamnsbostäders egen planering ser ut som framgår av tabellen nedan 

Karlshamns bostäder -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Matrosgatan 32 0 0 0 0 0 
Skyttevägen KHN 0 24 0 0 0 0 
Möllebacken 0 0 0 0 10 10 
Asarum Seniorer 0 0 0 0 0 0 
Mörrum Seniorer 0 0 7 7 0 0 
Hällaryd Seniorer 0 0 0 0 0 0 

Summa 32 24 7 7 10 10 
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Projektens lönsamhetsnivå.:. 

Det är väsentligt att bostadsbyggnadsprojekten har en egen lönsamhetsbedömning. Den totala 
produktionskostnaden får inte överstiga 19 000 kronor per kvm om hyran högst kan sättas till 1 300 
kronor per kvm och år. Hyresnivån på 1 300 kr kvm och år är den bedömning man kan göra om 
vad betalningsviljan är i centrala Karlshamn. 

Karlshamnsbostäder ser uppenbara problem på att klara 19 000 kr per kvm i total 
produktionskostnad. Ett skäl är att projekten är för små och att de fasta kostnaderna 
(byggadministration mm) skall täckas på en liten byggarea. 

Vidare skall affärsmässighet råda vid investeringsbedömningarna. Det innebär att olika projekt har 
olika lönsamhetsberäkningar, särskilt vad avser riskpremien respektive förväntad värdeutveckling. 
I Karlshamn kan riskpremien sättas lägre och förväntad värdeutveckling högre medan det i Mörrum 
är tvärtom. Samtidigt är hyressättningen också tvärtom. 

Tabellen visar Karlshamnsbostäders nuvarande bostadsinnehav fördelade på ort. 

Ort Antal lägenheter 

Fridhem 227 

Karlshamn S 540 

Karlshamn N 446 

Asarum 433 

Mörum 325 

Svängsta 159 

Ringa måla 8 

Hällaryd 26 

Totalt 2164 

4.4. Övriga 

4.4.1. Fastighetsägarna 
Fastighetsägarna Syd har under 2010 gjort en undersökning bland sina medlemmar i ett antal 
kommuner på temat " Varför byggs det så få hyreslägenheter". Någon undersökning i Karlhamn 
har inte genomförts men enligt fastighetsägarna kan resultatet av de undersökningar som gjorts 
tolkas generellt för alla kommuner. 
Det som framkommer i rapporterna är 

"Vid nyproduktion av hyresbostäder är de största hindren enligt de tillfrågade 
fastighetsägarna marktilldelningen, det vill säga möjligheten att få köpa kommunal mark, 
samt byggkostnaderna. Därnäst är det främst betalningsviljan hos hyresgästerna, 
hyressättningssystemet och markkostnaderna som anses vara ganska stora eller stora 
hinder för nyproduktion av hyresbostäder." 

Och vidare från rapporterna framgår: 
"Undersökningen visar att ett antal hinder påverkar intresset för att påbörja produktion av 
hyresbostäder. Hindren varierar beroende på om det är ett förtätningsprojekt i områden 
med befintlig bebyggelse eller en nyproduktion. Enligt undersökningen är byggkostnader 
det största hindret för att fastighetsägare ska vara intresserade av att förtäta sitt bestånd 
med hyresbostäder. Därefter följer tillgänglighetskravet, parkeringsnormen och 
hyressättningssystemet. En möjlighet för att öka intresset att förtäta kan vara att byggherrar 
överväger industriellt byggande eller jämför de svenska kostnaderna för byggmaterial med 
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prisbilden utomlands. Kreativa lösningar i samband med krav på tillgänglighet och en 
liberalare tillämpning av Plan- och bygglagen, är andra möjligheter som kan öka intresset 
för förtätning av hyresbostadsbeståndet. En friare och mindre styrd hyressättning är en 
annan möjlighet som skulle kunna öka intresset för att förtäta sitt bestånd. 

En generell synpunkt som framförs av fastighetsägarna i Karlshamns kommun är att det råder 
brist på färdiga, detaljplanelagda tomter för flerbostadshus. 

4.4.2. Mäklarna 

Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets rikstäckande undersökning om den svenska bostadsmarknaden 
och det är mäklarna (medlemmarna) över hela Sverige som gör bedömningar av den svenska 
bostadsmarknaden utifrån den marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina 
kunder. Rapporterna är sammanställda på riksnivå samt på länsnivå. Av rapporterna framgår 
mäklarnas syn på hur bostadsmarknaden utvecklas, och hur människor funderar och agerar när de 
närmar sig köp- eller säljbeslut. 

I rapporten över Blekinge som presenterades i mars 2011 (avser mäklarnas bedömning för mars -
maj 2011) kan följande utläsas. (Källa: Mäklarinsikt. 
Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.) 

"50 procent av fastighetsmäklarna i Blekinge bedömer att priserna på småhus kommer att 
ligga stilla, 33 procent bedömer sjunkande och 17 procent av de tillfrågade 
fastighetsmäklarna i Blekinge bedömer stigande priser. 
Landets fastighetsmäklare bedömer att antalet småhus till salu kommer att blir fler med 
bibehållet köpintresse. Bostadsrättsmarknaden bedöms på ett likartat sätt. 

Skick 
Blekinges fastighetsmäklare fick även svara på frågan om hur det vanligen ser ut när det 
äldre paret säljer villan. Frågan ställdes ur ett underhållsperspektiv. Så här rangordnar 
länets fastighetsmäklare skicket: 

1. Huset är i så pass dåligt skick att det påverkar försäljningspriset 

2. Huset är i bra skick 

3. Huset är i dåligt skick framför allt inomhus 

4. Huset är i dåligt skick framför allt utomhus 

De allra flesta vill inte ha alltför stort renoveringsbehov i sitt nya hus enligt mäklarnas 
bedömning." 

4.4.3. Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen är inte så aktiv när det gäller framtida nyetableringar utom vid hyressättning 
av dessa. Däremot framför man en stor oro vad avser det eftersatta underhåller både hos de 
privata hyresvärdarna och hos allmännyttan. Man föreslår från hyresgästsföreningen ett antal mer 
eller mindre konkreta förslag på hur det eftersatta underhållet kan förbättras och påskyndas. Bl a 
föreslår man följande : 

• Inför skattefria underhålls- och investeringsfonder för hyresfastigheter 
• Inför ROT-avdrag till hyresrätter 
• Inför miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter 
• Se över byggmetoderna vid nybyggnation, ombyggnation samt renovering för att minska 

kostnaderna 

Detta har ingen direkt bäring för Karlshamns bostadsförsörjningsprogram, men man bör ha detta 
som en input i resonemanget. 
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4.5. Tomtkö 
I tomtkön finns 180 personer som anmält sitt intresse för att köpa en tomt. Antalet personer har de 
sista åren ökat sakta men säkert. 

Det är svårt att utifrån tomtkön skapa sig en bild av hur många som egentligen är intresserade av 
att köpa en tomt. En del har varit uppsatta i kön sedan denna upprättades i början av 70-talet. De 
finns en stor efterfrågan av havsnära tomter och då gärna med utsikt över havet, tillgång till 
båtbrygga är en annan faktor som ofta lyfts fram . Det är även efterfrågan av centrala tomter så 
som Skogsborg och i befintliga bostadsområden så som Högadal, Rosenkällan och Dalgången har 
många visat intresse för att få bygga nytt. 

Den som stått längst i tomtkön registretades 1971 vilket gör att det är svårt att använda tomtkön 
som ett relevant underlag för hur många som egentligen är intresserade av tomtköp. En förändring 
av tomtkön där det exempelvis blir en årlig avgift skulle kunna hålla tomtkön mer aktuell än i 
dagsläget. En årlig avgift gör även att de som registrerat sig måste vara aktiva en gång om året för 
att behålla sin plats och därmed visa att de fortfarande är intresserade. 

5. Nuläge. Mark för bostadsändamål 

5.1. Lediga tomter 
För tillfället finns endast ett fåtal ej sålda kommunala tomter, ca 20 st utspridda i Mörrum, Asarum, 
Hällaryd, Svängsta. En privat fastighetsägare har dessutom ett antal lediga tomter i Strömma samt 
någon enstaka i Matvik. Asarumsdalen är på gång, 

Nedanstående tabell visar på områden där detaljplanen är klar och där exploatering kan påbörjas 
eller har påbörjats. 

Vetteku lla Västra 11 tomter 
Vettekulla Östra 42 tomter varav 38 kommunala 
Vettekulla , 15 tomter 
Ostra Skogsborg, 15 tomter 
Matvik 50 tomter 
Guö 39 tomter varav 4 kommunala 
Flygfältet Asarum 40-50 tomter 
Tegelbruksviken 13 tomter 
Mörrum Rälsvägen 42 tomter 
Hällaryd 8 tomter varav 2 byqqklara 
Åryd , 6 tomter 
Svängsta , Aborresjön, Ojavad 30-40 tomter 

5.2. Översiktsplan 2007 
Översiktsplanen 2007 pekar på ett antal möjl iga utbyggnadsområden för bostäder. 
Av sammanställningen nedan framgår dels områden som är utpekade för bostadsändamål 2007 
dels resultatet av detta fram till slutet av 2011. 
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Ort Antal Typ Kommentarer Aktuellt? 
Karlshamn 

Ej aktuell för 
Bellevue 30-50 Nyetablerinq närvarande 

Ej aktuell för 
Stenhaqen 30-50 Flerbostadshus närvarande 

Detaljplanearbete 
Mieån 60-80 Flerbostadshus ej påbörjat Ja 

Ej aktuell för 
Rosenväqen 20-30 Nyetablering närvarande 

Skyttevägen 30-40 Förtätning 24 lgh klara. Möjligt Ja delvis 
med ytterligare 
förtätning 
Detaljplanearbete 

Stockholmsområdet 30-60 Villa/parhus ej påbörjat Ja 
Detaljplanearbete 

Dala 20 Villa/parhus ej påbörjat Ja 
Finns färdiga 
detaljplaner (2 st 
kommunala 
områden samt 2 
privata), Vettekulla 
Västra exploatering 

50- pågår beräknas 
Matvik/Vettekulla 200 Villa vara klart ht 2012 Ja 

Detaljplan klar, 
exploatering 
påbörjad försäljning 
beräknas ske ht 

Vettekulla Västra 11 Villor 2012 Ja 
Detaljplan klar, 
projektering pågår 
38 tomter 

Vettekulla Östra 42 Villor kommunala Ja 

Vettekulla PG-Persson 15 Villor Detaljplan klar Ja 

Matvik 50 Detaljplan klar 

Bostäder och Ej aktuell för 
Sternö diabasbrott verksamhet närvarande 

Cityhuset 10 Flerbostadshus Ja 

Riggenhuset Flerbostadshus Boende på taket Ja 
På ca 8 år sikt, 
planarbete ej 

Stationsområdet Flerbostadshus påbörjat Ja 
Norrköpinq 40 Flerbostadshus Planarbete påbörjat Ja 

Helsingborg 15 Flerbostadshus Detaljplan klar Ja 
Projektering pågår, 
klart för försäljning 

Skogs borg höst 2012 

Uppsala 27 Flerbostadshus Tidigast 2013 Planarbete påqår 

Asarum 
Ombyggnad, E lämpligt för 

Lindemohemmet 60 förtätning äldreboende Ja 
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Detaljplan klar, 
exploateras 
etappvis, etapp 1 

Asarum väster om Villor/parhus, beräknas vara klar 
centrum 15-25 marklgh under ht/vt 2012 Ja 

Detaljplan och 
exploatering klart, 

blandade ute till försäljning 
Asarumsdalen, norra 17 boendeformer sedan ht 2011 Ja 

Marklägenheter, 
detaljplan ej 

Björkliden 5-15 Nyetablering påbörjad ja 

Valllmov/Blåklintsv 10-20 Nyetablering Detaljplan ej klar ja 

Granefors 15-20 Nyetablering Ej detaljplan ja 
Bygg nation 
påbörjad, finns 

Strömma 30-40 Nyetablering lediga tomter 

Ja 
Mörrum 
Jeppahalla/Höralyckan 5 Förtätning Detaljplan finns Ja 
Mellanbäcksvägen 5-15 Nyetablering, villor Ej detaljplan Ja 

Ej detaljplan för 
Kastanjegården 10-15 Nyetablering, villor bostäder Ja 

Nyetablering, 
Hästaryd 20-60 förtätning Ej detaljplan 

Rälsvägen Detaljplan klar Ja 
Ekbacken Flerbostadshus 

Svängsta Ja 
Nyetablering 

Broväqen 5-15 marklgh Detaljplanelagt Ja 
Nyetablering 

Recordväqen 10-30 marklgh Detaljplanelagt Ja 
Outnyttjade 
bygg rätter, 

Abborresjön 30 Nyetablering detaljplan klar Ja 
möjligt med 

Mariegården 10-15 Nyetablering flerbostadshus 

Hällaryd 
Byggnation klar, 
finns 2 lediga 
tomter kvar enligt 
exploatörens 

Matviks stenbrott Nyetablering hemsida Ja 
Hällaryd 6: 1 5-10 Nyetablerinq 6 tomter klara 

Åryd/Guö/Köpegårda Ja 
Villor/parhus, 
detaljplan klar, 
Kärnhem exploatör 

Guö 10-30 Nyetablering efter Ja 
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markanvisningstävli 
ng 

Planarbete ej 
KöpeQårda 10-30 FörtätninQ påbörjat 

Landsbygden Ja 
Möjligt först efter 

Björkenäs 10 Nyetablering omb E:22 

6. Behov och efterfrågan 

Målet för den strateg iska planeringen är att ha framförhållning och beredskap för olika stadier i 
samhällsplaneringen. Bostadsförsörjningsprogrammet är en viktig länk i denna planering och är ett 
gemensamt verktyg i kommunens boendeplanering . Det första steget mot en god bostadsplanering 
tas i kommunens översiktsplan . Genom att analysera framtida utvecklingsriktningar för bebyggelse 
kan kommunen göra strategiska investeringar och skapa en god markberedskap. En god 
markberedskap bäddar för en god planberedskap vilket i sin tur förbättrar kommunens 
framförhållning i samordningen mellan tillgänglig mark och bostadsbehov i kommunen. På så sätt 
är det lättare att tillgodose olika intressen och fördela marken på ett sätt som bäst uppfyller 
kommunala riktlinjer och mål. En god planberedskap ger förutsättningar för en god 
projektberedskap, d.v.s. att ha ett antal olika bygg- och planprojekt som löper samtidigt och som 
tidsmässigt avlöser och följer varandra. 

En god beredskap i alla tre momenten - mark, plan- och projekt - ger förutsättningar för att bygga 
men innebär inte att det byggs . Det är därför viktigt att hela tiden ha beredskap för betydligt fler 
projekt än vad som krävs för att i verkligheten tillgodose målet om 1000 nya bostäder tom 2017. 

2010 genomförde kommunen en enkätundersökning "Framtidens boende i Karlshamn" och under 
2011 genomfördes en förstudie "Boendeplan för äldre". Dessa dokument ger en ganska klar bild av 
behov och efterfrågan av bostäder i kommunen . Resultaten av dessa har vägts samman och 
bostadsplaneringen baserar sig på dessa resultat. 

Sammanfattande beskrivning av resultatet av enkätundersökningen "Framtidens boende i 
Karlshamn" ger vid handen följande: 

• Generella iakttagelser är att 6 av 10 hushåll eller 7 av 10 personer bor i småhus (villa eller 
fristående hus eller radhus). Detta är särskilt markant utanför centralorten Karlshamn . 
Genomsnittsbostaden är på cirka 100 kvm, i centralorten Karlshamn något mindre ( cirka 90 
kvm) och något större än 100 kvm på övriga orter. En stor del av bostäderna i kommunen 
är uppdelade på flera plan . Detta gäller primärt utanför centralorten. 

• Endast 5 procent av bostäderna är anpassade så att en person i rullstol ska kunna röra sig 
runt i bostaden och sköta dagliga sysslor som hygien , matlagning, tvätt med mera. Sämst 
anpassade är bostäder i flera plan och lägenheter på andra våning eller högre utan hiss. 
Bäst anpassade är lägenheter i flerfamiljshus med hiss. 

• När det gäller önskemål om en ny bostad söker många ett något mindre hem, gärna i ett 
plan . Jämfört med nuvarande fördelning av bostadstyper ökar andelen hushåll som söker 
lägenhet eller radhus på bekostnad av den fristående villan. Man vill något oftare ha en 
bostadsrätt än en äganderätt. 
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• Äldre och de allra yngsta önskar små bostäder, barnfamiljer och yngre par är mest 
intresserade av egna fristående villor. 

• Hög standard på vitvaror och bra förrådsutrymmen, samt egen trädgård med mera är 
egenskaper som efterfrågas mest. Minst intresse är det för samlingslokaler och gemensam 
matsal. 

• Det är primärt yngre, särskilt barnfamiljer och par som värdesätter hög standard på vitvaror, 
bra förråd och annat positivt direkt kopplat till det egna hemmet och den egna vardagen. 
Äldre är mer intresserade av läget och utsikten. 

• Yngre personer är mest intresserade av att flytta till en av dem enligt ovan beskriven 
önskebostad. Många av de yngre kan tänka sig att lämna Karlshamns kommun. Bland dem 
som flyttar inom kommunen gäller det i första hand att finna ny bostad antingen på 
hemorten eller i förekommande fall i centralorten Karlshamn. 

• En analys av en kombination av flyttbenägenhet och valet av bostad ger vid handen att 
unga är mest benägna att flytta. Vidare ser vi en tendens bland äldre att om möjligt söka 
mindre boende - från villa till radhus eller lägenhet. 

• De allra äldsta (65 - 79 år) söker i förekommande fall oftast mindre bostäder ibland 
centralt. Även hyresrätter är efterfrågade i denna grupp. 

• Tar vi in befolkningsprognoserna för de kommande tio åren och jämkar samman dessa 
med resultaten av föreliggande undersökning visar det sig att i åldersgruppen 20 - 79 år 
kan jämfört med nuläget, ett visst överskott av bostäder uppkomma. Lägger vi till den 
förväntade ökningen av äldre (80 år eller äldre) ser vi att nuvarande bostadsbestånd i stort 
sett är i balans med antal hushåll. 

Nuvarande boende 

• De intervjuade i åldern 20 - 79 år fördelas på olika typer av hushåll: 

- Barnfamilj 22 % 
- Par utan barn 40-64 år 20 % 
- Par utan barn 65-79 år 14 % 
- Ensamstående 40-64 år 13 % 
- Ensamstående 20-39 år 12 % 
- Ensamstående 65-79 år 10 % 
- Par utan barn 20-39 år 7 % 
- Bor hos föräldrar 3 % 

• Av de intervjuade bor 60 % i småhus (villa/fristående hus eller radhus/parhus) och 40 
% i lägenhet i flerfamiljshus. Fördelningen småhus/lägenheter varierar mycket mellan 
kommundelarna. 

• 55 % av hushållen äger sin bostad, 31 % bor i hyresrätt och 14 % i bostadsrätt. 

• 53 % av hushållen bor i mer än ett plan. 

• En klar majoritet (75 % ) av hushållen har flyttat till sin nuvarande bostad från en annan 
bostad i kommunen. Enda påtagliga avvikelsen från detta mönster är att cirka hälften ( 48 
%) av hushåll bestående av ensamstående 20- 39 år har flyttat in till kommunen från 
annan kommun. 

Önskemål och krav på ny bostad 
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• När det gäller typ av bostad och upplåtelseform förefaller den fristående villan vara 
mindre attraktiv än radhuset respektive lägenhet i flerfamiljshus. Fördelningen mellan typer 
av ny bostad gäller i allt väsentligt för alla områden i kommunen. Efterfrågan på lägenheter 
är alltså stor inte bara i centralorten utan också bland hushåll boende på övriga orter i 
kommunen. Hyresrätterna är ungefär lika efterfrågade idag som tidigare medan 
bostadsrätten vinner på bekostnad av äganderätten. 

• När det gäller den vidare utformningen av bostaden visar det sig att en yta på mellan 50 
och 100 kvm efterfrågas oftast. Däremot sjunker efterfrågan för såväl mycket små som 
större bostäder. I genomsnitt är den tänkta nya bostaden också några kvadratmeter mindre 
än den nuvarande (nuvarande är i genomsnitt 100 kvm, en tänkt ny 96 kvm). De två typer 
av hushåll som vill ha mer utrymme är yngre ensamstående (från 59 till 96 kvm) och yngre 
par ( 102 till 128 kvm ). 

• Jämför vi mellan olika orter ser vi att endast de som idag bor i Karlshamn i genomsnitt 
önskar sig något större bostad (från 90 till 95 kvm). Särskilt de som idag bor i Asarum (från 
114 till 100 kvm), Mörrum (från 105 till 94 kvm) och Hällaryd, Åryd eller Halahult (116 till 90 
kvm) önskar väsentligt mindre bostad. 

• En övervägande majoritet (77 %) vill helst ha en enplansbostad. Denna önskan är i allt 
väsentligt lika oavsett var man bor idag. De enda som föredrar en bostad i flera plan är par 
utan barn i åldern 20 - 39 år. 

• Så gott som alla (93 % ) vill att det skall finnas P-plats för minst en bil vid den nya 
bostaden . 

• På frågan om var man helst vill bo visar det sig att mellan 30 och 38 % inte har någon 
uttalad preferens. Vidare ser vi att den vanligaste önskan är att bo kvar där man bor idag, 
följt (på alla orter utom Karlshamn) av en stor grupp som föredrar att flytta in till Karlshamn . 

• Frågan om hur viktigt det är med tillgång till olika typer av service i anslutning till (nya) 
bostaden ger till svar att viktigast är livsmedelsaffär, kollektivtrafik samt läkare och apotek, 
medan bibliotek uppfattas som minst viktigt. Några klara entydiga mönster i fråga om 
skillnader i viktighet mellan de fem orterna finns inte. Möjligen kan en tendens till att 
"försvara" befintlig men eventuellt hotad service finnas på orter som Mörrum och 
Svängsta/Ringamåla . Detta skulle i så fall gälla kollektivtrafik och bankservice. 

• Frågan om vikten av olika egenskaper som direkt berör den tänkta nya bostaden och dess 
närmaste omgivningar är att förrådsutrymmen och standard på vitvaror uppfattas som 
viktigast. Därefter kommer egenskaper som läge och utsikt. 

• Den genomsnittliga betalningsviljan per hushåll ligger på 6 250 kronor per månad. Par 20 
- 39 år visar störst betalningsvilja (i genomsnitt cirka 7 650 kr per månad). Generellt är 
betalningsviljan större hos yngre och större hushåll. Ensamstående 65 - 79 år är den grupp 
som i genomsnitt upplever sig kunna betala de minsta beloppen (knappt 5 000 kr per 
månad) för ett nytt boende. Hushåll som idag bor i Karlshamn och Asarum är i genomsnitt 
beredda att betala upp mot 6500 kr per månad medan boende på övriga orter inte är villiga 
att betala mer än något mellan 5 500 och 6 000 kronor per månad . 

• Flyttviljan är högst bland yngre personer och det är också dessa som tror att flytten 
kommer att ske relativt snart. Det visar sig också att de allra äldsta har något högre 
beredskap att flytta inom de närmaste fyra åren än personer i åldern 50 - 65 år. 

• Intresse/behov av olika typer av service som en hjälp för att klara vardagen finns i första 
hand för "bevakning mot brott". Detta är en tjänst som i genomsnitt efterfrågas av 72 % av 
hushållen i kommunen. Efterfrågan är högst bland yngre hushåll (omkring 80 %), den 
sjunker sedan något med ålder (ned mot cirka 60 %) bland de allra äldsta. Två av de 
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områden som frågades efter rör hjälp eller avlastning vid vård av anhörig. Ungefär vart 
fjärde hushåll anser att denna typ av hjälp bör finnas i betydligt högre utsträckning än idag 
( cirka 1 till 2 % av hushållen har denna service idag). Nivån är relativt hög också bland 
yngre hushåll men den når som väntat sin högsta nivå bland äldre par utan barn. 
Resultaten här torde vara resultat av en sammanblandning mellan viss altruistisk välvilja 
och ett verkligt behov. I övrigt kan nämnas att tjänster som snöskottning och 
storstädning/fönstertvätt är generellt efterfrågade. Detta inte minst bland äldre hushåll. 
Olika typer av hjälp med barnpassning, läxhjälp, fritidsverksamhet etcetera är primärt 
efterfrågad bland barnfamiljer och yngre par (blivande barnfamiljer?). Slutligen visar det sig 
att hjälp att lära sig använda dator är oftast efterfrågad bland de äldre hushållen. 

7. Vad skall byggas 

Det är viktigt att komma ihåg att kommunen inte bygger några bostäder. Det måste finnas 
intresserade byggherrar/investerare som ser det som långsiktigt lönsamt att investera i bostäder 
för att byggandet skall komma till stånd. Det handlar därför om att tillhandahålla/erbjuda ett brett 
utbud av attraktiv byggbar mark för olika typer av bostäder/boendeformer. Det är också viktigt att 
hålla en god planberedskap och att planarbetet bedrivs så effektivt och med ett 
underifrånperspektiv och delaktighet att processen kortas ner och bl a överklaganden minimeras. 

Boendeplanering och strategi för framtida önskat byggande är också viktiga som underlag för 
samordningen av kommunala investeringar samt för bedömningar och analyser av framtida 
servicebehov. 
Man kan säga att kommunens planmonopol är ett av de viktigaste instrument för att påverka 
bostadsutbyggnaden i önskad riktning. 

En framförhållning vad gäller framtida markbehov för bostadsbyggande bör vara långsiktig då 
byggprocessen är relativ lång och medger inte "snabba utryckningar" när behov av bostäder 
uppstår. 

Genom utformningen av överlåtelseavtal/exploateringsavtal vid försäljning av kommunal mark till 
exploatör kan kommunens ställa villkor som styr inriktningen på byggandet i önskad riktning. En 
bedömning av läge och upplåtelseform kan kanske motivera differentierade markpriser. 

Det egna bolaget - Karlshamnsbostäder AB - kan genom ägardirektiv styras av kommunen 
genom särskilda riktlinjer. Den nya lagen från januari 2011 (Lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebo/ag) .kan i vissa fall ställa hinder i vägen då bolaget ska bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer. 

En god samverkan mellan kommunen och potentiella exploatörer/byggherrar har också stor 
betydelse för bostadsbyggandet. Kompetens och flexibilitet i bemötandet utgör en bra plattform för 
framtida och långsiktiga relationer som främjar bostadsbyggande. 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år med fokus på åldersgruppen 
50-79 år med en kompletterande undersökning av åldersgruppen 80 -
Enkätens resultat sammanställdes i rapporten Framtidens boende i Karlshamn". 

Generellt från rapporten kan sägas följande: 
Karlshamns kommun är en villatät kommun - 7 av 10 personer bor i småhus (villa, fristående hus 
eller radhus). Särskilt tät med småhusboende hittar vi utanför centralorten Karlshamn. 
Genomsnittlig boendeyta är på ca 100 m2, något mindre i centralorten och något större på övriga 
orter. 

Viktigt att notera - framför allt med tanken på den demografiska bilden - är att endast 5 % av 
bostäderna är anpassade för personer med fysiska funktionshinder. 
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Kommunens invånare är mycket bilberoende, ca 70 procent använder den regelbundet för att 
veckohandla eller för att ta sig till och från jobbet. Ett mindre undantag är Karlshamns tätort där 
man i större utsträckning än på övriga orter går eller cyklar. 

Generellt visar också enkätundersökningen att - de fall man skulle tänka sig att byta bostad -
söker många ett något mindre boende, gärna i ett plan . Jämfört med nuvarande fördelning av 
bostadstyper ökar andelen hushåll som söker lägenhet eller radhus på bekostnad av den 
fristående villan. Man vill oftare ha bostadsrätt än äganderätt. Om dessa planer ska kunna 
förverkligas - och bidra till en gynnsam flyttkedja - kräver denna nyproduktion av lägenheter. 

Äldre och de allra yngsta önskar små bostäder, barnfamiljer och yngre par är mest intresserade av 
egna fristående villor. 

Primärt de yngre och särskilt barnfamiljer och par är de som värdesätter hög standard direkt 
kopplat till det egna boendet. De äldre kan tänka sig lägre standard men prioriterar läget och 
utsikten. 

De flesta i undersökningen vill ha hög standard på vitvaror och bra förrådsutrymmen, samt gärna 
en liten trädgård i sitt nya boende. Samlingslokaler och matsalar är av mindre intresse. Däremot är 
trygghet - som mjukt värde - högt prioriterat. 

Yngre personer är intresserade av bostad med hög standard och kan tänka sig att lämna 
kommunen . Om man flyttar inom kommunen är det den egna orten eller centralorten Karlshamn 
som är prioriterat. 

En analys av materialet beträffande flyttbenägenhet och valet av bostad visar en tydlig tendens att 
unga människor är mest benägna att flytta och att tendensen bland de äldre är att om möjligt söka 
mindre boende - från villa till radhus eller lägenhet. 

Gruppen 65-79 år söker oftast mindre bostäder och gärna centralt. Hyresrätter är efterfrågade 
bland denna åldersgrupp. 

Rapporten gör ett statistiskt konstaterade att, med tanke på befolkningsprognoserna för den 
närmaste tiden och analysen av enkätundersökningen, kommunen har det antal bostäder man 
behöver. I åldersgruppen 20-79 talar man t o m om ett visst överskott. Bland de äldre över 80 år 
konstaterar man att nuvarande bostadsbestånd i stort sett är i balans med antal hushåll. 
Notera att befolkningsstatistiken pekar på en minskande befolkning . Om befolkningsprognosen tas 
som en "sanning" och det inte produceras/tillförskaffas nytt boende kan en sådan prognos bli en 
själv uppfyllande profetia. 

Rapporten baserar sig på ovanstående och tar inte med i beräkningen Karlshamns kommuns 
målsättning av 33 000 invånare. Målsättningen innebär en satsning på nyinflyttare och för dessa 
behövs boende. Detta kan tillförsäkras genom nybyggnation av tex trygghetsboende, 
seniorboenden eller annan form av boende för äldre så att befintliga villor, egna hus kan göras 
tillgängliga för en yngre generation (gärna nyinflyttade) samtidigt som en bra och högkvalitativt 
boende tillförsäkras de äldre. 

7.1. Kommunen 

Generellt för kommunen gäller att vi , för perioden fram till 2017 
har det antal villa/småhustomter vi behöver. Därmed inte sagt att kommunen inte skall 
tillförsäkra sig mark för sådan bebyggelse inför framtiden, då vi vet av erfarenhet att 
processen att "producera" en villatomt ibland kan bli väldigt lång. 
att oavsett bostadsort prioriterar gruppen åldersgruppen 65+ mindre bostäder i förhållande 
till nuvarande boende. Hyresrätter är att föredra . 
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invånarna prioriterar relativ hög standard på vitvaror och utrustning samt bra 
förrådsutrymmen 
betalningsviljan/betalningsförmågan är i obalans med nyproduktionskostnaden 
oavsett ort - om man flyttar - är tendensen att flytta från villa/fristående hus till radhus eller 
lägenhet i flerfamiljshus 
standard på boendet är viktigt 
nära till service (affär, apotek, vårdcentral etc) 
nytt begrepp vad gäller boende för äldre - trygga boenden (fullt tillgänglighetsanpassade 
bostäder). Ombyggnad av befintliga bostäder (inom Karlshamnsbostäders bestånd) 

Lediga småhus är det som i störst utsträckning genererar längst flyttkedjor och bidrar till ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden. Genom nyproducerade bostäder kan lediga småhus frigöras 
genom att äldre hushåll flyttar från hus till nyproduktion. Det ger möjlighet för andra hushåll att byta 
bostad då långa flyttkedjor skapas. Det krävs dock att ett tillräckligt attraktivt boende till acceptabla 
priser kan erbjudas husägare för att de skall välja att flytta till lägenhet. Men detta resonemang är 
mycket baserat på att konjunkturen är gynnsam och ränteläget för bostadslån ligger på en 
acceptabel nivå. 

7.2. Per ort 
Behovet av bostäder och olika typer av bostäder skiljer sig mellan orterna. Detsamma gäller 
flyttbenägenhet och val av ort vid eventuellt byte av bostadsort. Preferenserna ser olika ut också 
vad gäller val av bostad beroende på åldersgrupp. 
Viktig komponent i detta är också tillgången till mark för bostadsbyggande då efterfrågan på 
lägenhetsboende är störst i de centrala delarna på orten med närhet till service. 

7 .2.1 Karlshamn 

Befolkning 
Relativ ung befolkning. Klart fler 20-29 än 70+ än genomsnittet för kommunen. Många 
enpersonshushåll. Arbetar i huvudsak på bostadsorten. Lägst användning av bil i kommunen. 

Nuvarande bostad 
Cirka 2/3 av hushållen bor i lägenhet. Nästan varannan bostad är mindre än 75 kvm. Var tredje 
bostad saknar egen p-plats. Ca 30% äger sin bostad . Cirka hälften har bott i nuvarande bostad i 5 
år. 

Ny bostad 
Drygt 50 % vill bo i småhus. 40 % vill äga bostaden. Om man flyttar, vill man flytta till större bostad 
och accepterar i regel också högre bostadskostnad än boende i andra kommundelar. 70 % kan 
tänka sig en ny bostad i Karlshamn. 18 % kan tänka sig att bo i Asarum . Mycket få ser andra 
boendeorter som alternativ. 

Behov 
Karlshamn har det högsta behovet av boende - utifrån de genomförda undersökningarna. I stort 
sett är behovet störst när det gäller lägenhetsboende. Åldersgrupperna som har angett ett behov 
av boende i Karlshamn utgörs av ungdomar samt äldre 50-79 år. Behovet av centrumnära 
lägenheter är mycket stort. Något behov av nytillskott av tomter under perioden är inte nödvändig. 
Det finns ett stort behov av boende för äldre såsom trygghetsboende och seniorboende. 
Bostadsbyggandet bör under perioden inrikta sig på lägenhetsbygge, gärna genom förtätning. 
Val av ort vid eventuell flyttning är att antingen flytta inom den egna orten eller flytta till Karlshamn 
respektive Asarum. Detta gör att behovet av nya bostäder kan bli ganska hög. 
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7.2.2 Asarum 

Befolkning 
Barn och vuxna 30-49 år överrepresenterade i jämförelse med andra kommundelar. Åldersgruppen 
20-29 och 60 + klart underrepresenterade likaså enpersonshushållen. Relativt få pensionärer - ca 
21 %. Egna bilen mycket viktig och kollektivtrafiken används sparsamt. 

Nuvarande bostad 
86 % av hushållen bor i småhus. Genomsnittlig bostadsyta är ca 114 kvm. Endast 4 % saknar p
plats. 79 %. Man bor länge i sin bostad - 71 % har bott i nuvarande bostad längre tid än 5 år. 80 % 
av har bott i kommunen tidigare på annan ort men endas 27 % just i Asarum. 

Ny bostad 
69 % vill bo i småhus. Drygt hälften vill äga den nya bostaden. Genomsnittlig yta runt 100 kvm. 
Ganska hög betalningsvilja för den nya bostaden. Den nya bostaden bör ligga i Karlshamn eller 
Asarum. Endast ett fåtal kan tänka sig att bo i andra kommundelar. 

Behov 
Behoven i Asarum är liknar dem i Karlshamn, men med en övervikt på villor/parhus och 
marklägenheter. För perioden finns tillräckligt med tomtmark för den typen av bebyggelse. 
Hyresrätter efterfrågas av äldre och då med en central placering. En förtätning av centrum borde 
prioriteras. 

7.2.3 Mörrum 

Befolkning 
Jämfört med kommunen totalt bor här färre unga 20-29 år och fler i ålder 60-79 år. Relativt få 
förvärvsarbetande - 50 % - beroende på åldersstrukturen. Den egna bilen är viktig för att uträtta 
ärenden. 

Nuvarande bostad 
Drygt 20 % bor i lägenhet och restesten i småhus. Genomsnittytan på bostaden är 105 kvm 8 % 
saknar p-plats . 70 % äger sin bostad. Man bor länge i sin bostad - i genomsnitt 15 år. 79 % har 
även tidigare bott i kommunen, varav 40 % i Mörrum. 

Ny bostad 
Mer än 1/3 av hushållen vill i framtiden bo i lägenhet. 35 vill hyra sin bostad och 46 vill äga den. 
Man vill - om man flyttar - flytta till en mindre bostad på ca 94 kvm. Betalningsviljan är relativt låg . 
71 % vill flytta inom Mörrum, 52 % kan tänka sig Karlshamn och 25 % kan överväga Asarum. 

Behov 
Viljan att flytta från orten är lägst jämfört med andra orter i kommunen. Man vill helst bo kvar i 
Mörrum. Om tanken följs fullt ut kommer vi inom en period fram till 2017 behöver utöka 
bostadsbeståndet med flerbostadshus. Även här bör dessa i största möjliga mån förläggas i 
centrumnära lägen alternativt vid ån. Något behov att ytterligare mark för småhus föreligger inte 
fram till 2017. 

7.2.4 Svängsta/Ringamåla 

Befolkning 
Åldersgrupperna 60-69 respektive 80+ är markant överrepresenterade. Endast 15 procent 
enpersonshushåll. 48 % förvärvsarbetar och 36 av dessa pendlar till en arbetsplats utanför 
kommunen. Den egna bilen är viktig för att uträtta ärenden . 

Nuvarande bostad 
25 % bor i lägenhet och resterande i småhus. Genomsnittytan för bostaden är 102 kvm. 26 % är 
under 75 kvm. 90 % har tillgång till p-plats. 64 % har även tidigare bott i kommunen, varav 36 % i 
Svängsta/Ringamåla. Man har bott i ca 15 år i sin bostad . 
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Ny bostad 
Mer än vart tredje hushåll vill bo i lägenhet. 30 % vill hyra sin bostad och 56 % vill äga den. Mycket 
låg vilja att betala hög månadskostnad. Om man flyttar, vill man ha ungefär samma storlek på sin 
bostad. Det finns ingen klar favoritort man kan tänka sig att flytta till Karlshamn. 
Svängsta/Ringamåla och Asarum är tänkbara för drygt 40 % av hushållen. Men man kan tänka sig 
att flytta även utanför kommunen. 

Behov 
Svängsta har till stor del äldre befolkning som inom en nära framtid kommer att vilja flytta till annat 
boende. Behovet av flerbostadshus, marklägenheter, trygghetsboende eller liknande anpassat för 
en äldre befolkning borde prioriteras på orten. Även här är mark öronmärkt för tomter och 
villabebyggelse tillgodosett inom perioden. 

7.2.5 Hällaryd, Åryd, Halahult 

Befolkning 
Åldersgruppen 20-39 är klart underrepresenterade och åldersgruppen 50-59 i motsvarande grad 
överrepresenterade. Endast 15 % ensamhushåll. 57 % förvärvsarbetar, varav 31 % på hemorten 
och resterande pendlar. Den egna bilen är mycket viktig för att uträtta ärenden. 

Nuvarande bostad 
95 % av hushållen bor i villa och 93 % äger sin bostad. Det är den största andelen småhus i 
relation till befolkningen som bor i småhus jämför med hela kommunen. Alla har minst en p-plats. 
Snittytan är på 116 kvm och man har bott i bostaden i ca 18 år. 30 % av hushållen har bott på 
orten tidigare och ytterligare 41 % på annan ort i kommunen. 

Ny bostad 
43 % vill bo i lägenhet. Önskemål om hyresrätt respektive bostadsrätt ligger på ca 26 % för varje 
bostadsform. Man vill flytta till en mindre bostad, ca 90 kvm och betalningsviljan för den nya 
bostaden är låg. De flesta vill bo på samma ort alternativt flytta till Karlshamn. 
Behov 
Orten/orterna har högst andel villor som boendeform men samtidigt vill en stor andel av invånarna 
bo i lägenhet vid eventuell flyttning. En satsning på flerbostadshus, gärna i markplan efterfrågas 
och behövs. Därefter bör man tillgodose behovet av trygghetsboenden. 

8. Plan för framtiden 

Oavsett om det i kommunen handlar om obalans mellan antalet lägenheter på marknaden och 
antalet bostadssökande, eller att utbudet inte motsvarar det som efterfrågas, är brist på bostäder 
inte alltid detsamma som nybyggnadsbehov. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning 
av bostäder i beståndet. Det kan även vara så att man behöver få till flyttkedjor för att möjliggöra 
eller underlätta generationsväxling i olika delar av beståndet. Statistiken och de genomförda 
undersökningarna tyder på att bostadsbehovet under perioden fram till 2017 är i balans och att 
någon större nybyggnation inte är nödvändigt. Men detta sagt utifrån antagandet att 
befolkningsutvecklingen följer prognoserna. 
Rörligheten på bostadsmarknaden är i kommunen ganska låg och det dåliga konjunkturläget och 
räntetaket och förväntad ränteutveckling har starkt bidragit till detta. Inte desto mindre behöver 
kommunen stimulera, verka för och skapa förutsättningar för nyproduktion och utökning av antalet 
bostäder för att öka rörligheten och skapa positiva flyttkedjor samt skapa förutsättningar för större 
inflyttning till kommunen. 
En klar fokus på flerbostadshus i de centrala delarna för respektive ort, med tyngdpunkt på 
Karlshamn, Asarum och Mörrum, gärna i markplan skulle medverka till bättre flyttkedjor och 
därmed också bättre förutsättningar för nyinflyttning. Bostädernas utformning och planering bör 
vara långsiktig så att bostaden kan fungera över tid för olika åldersgrupper utan särskilt 
anpassning. 
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En framkomlig väg? 

• Först och främst komma igång med detaljplaneprocessen, i synnerhet behövs det 
detaljplaner för tomter för flerbostadsbebyggelse. 

• Låt de områden som är utpekade för bostadsändamål i Översiktsplan 2007 - och inte är 
strukna av olika anledningar - ligga kvar som utpekade bostadsområden. Utöka möjlig 
bostadsmark i den nya Översiktsplanen så att kommunen har tillräcklig markreserv för 
kommande bostadsbebyggelse. 

• Planera för nytt boende i största möjliga utsträckning i nära anslutning som möjligt till redan 
befintlig bostadsbebyggelse för att kunna dra nytta av existerande infrastruktur och/ eller 
skapa underlag (kritiskt massa) för servicetjänster i området. Planarbetet är i det här 
sammanhanget oerhört viktigt och att boendet, serviceinrättningar samt närhandel planeras 
på ett koordinerat sätt. 

• Flexibilitet i planarbetet. 
• Tänka framåt. .. dvs vid nybyggen bygga så att boendet kan fungera även på gamla dar 

redan från början. Planera för fler träffpunkter och gemensamhetslokaler i anslutning till 
flerbostadsområden. 

• Nytänkande i nybyggnationen - lägenheter som kan fungera både som bostad för 
barnfamiljer och studentboende allteftersom behoven och efterfrågan förändras . 

• Trots att vi i nuläget har tillräckligt med tomter för småhus kommer behovet att vara ungefär 
konstant även längre fram i tiden (med variationer beroende på konjunkturen och 
ränteläget) . Det är därför viktigt att dels ha god framförhållning när det gäller att 
detaljplanering av områden utpekade för bostadsändamål. 

• Framförhållning med detaljplanerna för flerbostadsändamål är också oerhört viktigt för att 
kunna erbjuda entreprenörer lämplig mark, ibland med ganska så kort varsel. 

• 2012 börja en förutsättningslös diskussion om detaljplanering av de områden som har 
utpekats för bostadsändamål i Översiktsplanen 2007 och där detaljplanerna inte är 
påbörjade. 

• Tydliga ägardirektiv till Karlshamnsbostäder AB 
• "Strategiska allianser" och gott samarbete med kommunens fastighetsägare och 

entreprenörer både inom kommunen och utanför kommungränserna skapar förutsättningar 
för olika etableringar och bostadsbyggande. 

• Det bör ligga som ett prioriterat område att bevaka omvärlden tex LSS i Lund, Försvarets 
nyrekryteringar och framtida andra händelser i vår omgivning . Vi bör ha en beredskap och 
vilja att "fånga tillfället" dvs på ett effektivt och snabbt sätt kunna dra fördelar av vad som 
händer i omvärlden och också ha en beredskap för hur vi avvärjer händelser i omgivningen 
som inte är positiva för kommunen. 

• En kraftfull marknadsföring av kommunen och fördelarna med att bo i Karlshamns 
kommun. Vi som bor i kommunen vet detta redan. Marknadsföringen bör inrikta sig på 
marknadsföring regionalt och nationellt. 

• Riktade insatser för utflyttade - återvändarsatsning . 
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