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Sammanfattning 

I takt med att Lessebo kommuns närområde utvecklas kommer även olika trender och 

mönster att finnas. Det är viktigt att Lessebo kommun är en del i denna utveckling och 

delaktig i de olika trenderna i närområdet eftersom de i förlängningen kommer påverka 

kommunen. Dessa trender är även en del i den regionala utvecklingen. 

 De mål och riktlinjer som är skrivna i detta dokument kommer kräva hänsynstagande 

inför respektive års budget. Utan detta kommer vissa delar av den önskade utvecklingen 

inte vara möjlig, eller få det önskade resultatet. Samtidigt är det viktigt att alla projekt 

vägs mot det bästa för allmänheten och att vissa ytor bevaras. 

 Fokus för kommunens utveckling är hållbarhet, vilket ska styra och vägleda hur olika 

projekt genomförs och var de placeras. Hållbarhet handlar om att det måste finnas en 

samverkan mellan samtliga aspekter, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Detta medför 

att det inte får finnas ett för stort fokus på en eller två aspekter medan övriga åsidosätts. 

 I styrgruppen har ordförande och vice ordförande från kommunstyrelsen, 

kommunchefen, VD för Lessebohus samt planarkitekt ingått. Utöver detta har en 

referensgrupp med tjänstemän från samtliga förvaltningar fått möjlighet att innan 

samråd läsa förslaget och ge synpunkter. 

 

Inledning 

Ett bostadsförsörjningsprogram syftar till att peka ut vilka riktlinjer som finns vid 

utveckling av nya bostadsområden i en kommun. Detta program ska fungera som ett 

verktyg för framtida planering att använda och förhålla sig till. Det är därför viktigt att 

det utformas på ett sätt som gör det användbart i det vardagliga arbetet. 

 Bostadsförsörjningsprogrammet pekar ut lite mer på djupet vilka område som kan 

utvecklas samt hur, till skillnad från översiktsplanen. Programmet ska tillsammans med 

översiktsplanen visa på en möjlig framtidsutveckling för Lessebo kommun. Fokus 

kommer vara lite olika då de behandlar olika frågor men de kompletterar varandra vad 

gäller djup och skala. Översiktsplanen är mer visionär och tittar på utveckling i stora 

drag medan bostadsförsörjningsprogrammet ska arbeta med syfte att tydliggöra dessa 

visioner. 

 Eftersom både bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen ska arbeta 

tillsammans kommer samma principer att användas för båda. De ska vara utformade på 

ett sätt som gör att de med lätthet kan uppdateras varje år för att säkerställa att de 

fortfarande gäller och att de fortfarande vägleder det vardagliga arbetet. 

 Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje 

kommun anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i respektive kommun. 

Detta ska göras utifrån de specifika förutsättningar som finns i Sveriges olika 

kommuner. Syftet är att värna om det som gör varje kommun unik samtidigt som 

utvecklingen främjas. Ett bostadsförsörjningsprogram är inte inriktad mot en specifik 

grupp invånare i kommunen utan mot alla, oavsett förutsättningar eller intresse. 
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Riktlinjerna ska som minimum innehålla följande uppgifter: 

 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

 Kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål 

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

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen 

 

Detta är i linje med översiktsplanens övergripande mål och grundvärden att utveckling 

ska finnas för alla invånare genom de tre hållbarhetsaspekterna, ekonomisk, ekologisk 

och social hållbarhet. Det är även något som ska synas i kommunen genom både hårda 

värden som exempelvis bostäder, men också genom mjuka värden som möjlighet att 

påverka. 

 

Koppling till nationella mål och strategier 

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

bostäder. Dessa bostäder ska byggas på ett långsiktigt och hållbart sätt, vilket innebär 

både material och att bebyggelsemiljön ska utvecklas utifrån ett kretsloppssamhälle. 

Bebyggelsemiljön handlar delvis om var bostäderna är placerade i samhället men också 

hur närområdet ser ut. 

 Det nationella målet ”God bebyggd miljö” är ett övergripande mål som Lessebo 

kommun förhåller sig till inom all planering. Detta mål fokuserar på att den bebyggda 

miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samtidigt som samhället kan växa. Det 

blir därmed en fråga om balansering mellan olika intressen och synpunkter. 

 

Koppling till regionala mål och strategier 

Region Kronoberg har tagit fram ett mål att Kronoberg ska vara en attraktiv plats för 

människor att vilja bosätta sig i. Detta ska genomföras genom välplanerade och 

strategiska lösningar inom bostadsmarknaden där fokus är helheten.  

 En annan viktig del av den regionala utvecklingen är att inte styra den endast mot en 

grupp intressenter. Istället ska målsättningen vara att bidra till mångfald av intressenter 

med olika kunskapsområden och olika förutsättningar. Detta är något som region 

Kronoberg också behandlar i sin regionala utvecklingsstrategi (RUS), ”Gröna Kronoberg 

2025”. Syftet med denna mångfald är att skapa ett samhälle som är diversifierande och 

attraktivt.  

 

I Rusen har följande mål identifierats: 

 Balanserad tillväxt 

 Förbättrad matchning – sysselsättningsgraden 80% 

 Ökat humankapital – gymnasieutbildning 

 God hälsa 

 Minskad klimatpåverkan 
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Koppling till kommunala mål och strategier 

I kommunens övergripande översiktsplan pekas det ut att det är viktigt med 

framförhållning och planberedskap. Anledningen till detta är för att det är viktigt att 

väga enskilda intressen mot allmänna samtidigt som placering och utformningen är 

genomtänkt. Samtidigt är det viktigt att kunna ta tillvara på det som är specifikt och 

unikt med den lilla kommunen, exempelvis friluftsliv och kulturella värden. 

 I översiktsplanen lyfts det även fram kring rörelsemönster, och då bland annat att 

många människor pendlar över dels kommungräns men också över länsgräns. Ett 

exempel som lyfts i översiktsplanen är ur Underlag till trafikförsörjningsprogram där det 

pekas på att ca 750 personer pendlar in till kommunen och ca 1600 pendlar ut. 

 Kommunen har även arbetat fram ett Energi-, miljö- och klimatstrategiskt program som 

fokuserar på hur kommunens utveckling kan ske utifrån ett ekologiskt perspektiv. Det 

som bland annat tas upp är hur det ekologiska fotavtrycket kan minska genom att 

möjligheter ges till fler solceller och elbilar i samband med bostadsutvecklingen. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Bostäderna som ska byggas fram till 2025 är inte bara en bostadsform utan istället är 

målsättningen att skapa en blandad samhällsstruktur mellan olika bostadsformer. 

Kommunen ska med andra ord sträva mot att skapa ett varierat bostadsutbud i samtliga 

delar av kommunen. Detta ska göras genom samverkan och samarbete mellan olika 

byggherrar, fastighetsbolag och Lessebo kommun. Syftet med en blandstad är att kunna 

tillmötesgå flera olika människors intressen och önskemål samtidigt som närområdet 

utvecklas och gröna ytor bevaras.  

 En annan aspekt av en blandstad är att skapa en större tillgänglighet för att 

människor inte ska vara isolerade i enskilda områden. Isolering kan leda till effekter som 

exempelvis segregation vilket inte är en grund som ett hållbart samhälle bygger på.  

 Det måste vara lätt att röra sig inom samhället till olika mötespunkter, skolor eller 

handelsmöjligheter. Denna tillgänglighet handlar även om att skapa trygga gångstråk 

och cykelleder som invånare kan och vill nyttja, oavsett tid på dygnet. Detta är speciellt 

viktigt för barn och unga som ska till och från skolan samt för äldre och utsatta grupper i 

samhället. Dessa måste få samma möjlighet som alla andra till en bra bostad med 

tillgänglighet till service. 

 Det är även viktigt att det finns en viss flexibilitet inom den byggnation som kan ske. 

Det ska inför och under alla projekt göras en avvägning mellan vad som kan samexistera 

och vad som kräver en egen yta. Målet är att följa det nationella målet ”God bebyggd 

miljö” och då fokusera på hur kommunen kan utveckla ett hållbart samhälle. 

 I nuläget finns det en stor andel enfamiljshus i kommunen men inte lika många 

alternativa bostadsformer, se kapitlet om bostadsutvecklingen. Detta skapar en 

boendesituation där vissa kan tvingas bosätta sig i andra kommuner för att deras 
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bostadsbehov eller önskemål inte kan uppfyllas i Lessebo. Det gör också att det inte kan 

bildas någon hållbar flyttkedja som i sin tur kan gynna hela kommunen. I framtida 

planering är det därför också viktigt att se på hur flyttkedjan påverkas av ett förslag till 

ny detaljplan.  

 Vid en väl fungerande flyttkedja frigörs betydligt fler bostäder i förhållande till de som 

byggs. Det gör det möjligt för kommunen att fortsätta växa på flera olika sätt, delvis 

genom nybyggnation respektive ombyggnation. Det som kommer vara viktigt är att det 

inte endast är en storlek eller form på bostad som planeras och byggs utan att det blir 

fler olika storlekar inom olika prisklasser. En stark flyttkedja är därmed inte bara något 

som gynnar den enskilda kommunen utan den gynnar hela närområdet, då det i dagens 

samhälle är relativt lätt att transportera sig. Ett exempel är genom att bygga 

marklägenheter som kan anpassas för äldre, vilka då kan få alternativ till sina nuvarande 

bostäder. Mer om detta går att läsa i kommunens översiktsplan. 

 Som ett led i att följa målet ”God bebyggd miljö” är förtätning en viktig del i 

utvecklingen. Detta för att säkerställa att samhället utvecklas på ett yteffektivt sätt som 

gynnar samtliga medborgare. De samhällen som i störst utsträckning kommer påverkas 

av förtätningen är Hovmantorp och Lessebo då det är de två samhällen som delvis är 

störst till mängden invånare men också som kommer var i fokus. Denna förtätning ska 

ses som ett komplement till den redan befintliga bebyggelsen och det ska därför följa 

närområdets karaktär. 

 

Övergripande utvecklingsmål 

 Varierat bostadsutbud 

 Bostäder för alla 

 Tryggt och tillgängligt boende 
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Varierat bostadsutbud 

Syftet med att bygga ett hållbart samhälle är att kunna erbjuda det invånare önskar 

utifrån ett långsiktigt perspektiv. Genom att utveckla olika områden för olika ändamål 

och bostadsformer kan ett mer blandat samhälle uppstå. Detta medför att vissa 

områden kommer behöva ses över med hänsyn till komplettering av nya bostäder i 

form av förtätning. Dessa områden är främst placerade i Hovmantorp och Lessebo men 

även en del förtätning kommer ske i Kosta. Skruv är ett samhälle där det i nuläget finns 

möjlighet att bygga cirka 30 centrala bostäder. 

 Förtätningen kommer ske i form av flerbostadshus i olika former och storlekar med 

hänsyn till närområdets karaktär och form. Det som är viktigt vid förtätningen är att det 

nya smälter in i det befintliga och blir en naturlig del. Samtidigt kommer inte alla 

invånare i en kommun att vilja bo i lägenheter och därför kommer alternativ som 

småhus eller marklägenheter av olika slag planläggas. Dessa boendeformer kommer 

dock inte att vara lika centralt placerade då möjligheten till förtätning blir lägre. Istället 

kommer dessa att placeras i nyexploaterade områden med närhet till befintlig 

infrastruktur. 

 Lessebo har i nuläget ett flertal villaområden och utan alternativa bostäder kommer 

det inte vara möjligt att skapa en flyttkedja som gynnar samtliga invånare. Genom 

flyttkedjor kan det bli en större rörelse mellan olika boende. En förutsättning är dock att 

det finns olika alternativ och inte bara en form av bostäder. 

 Genom en planberedskap och en tydlig viljeinriktning kommer exploatörer, 

byggherrar och kommuninvånare att kunna förutse vilka områden som kommer 

bebyggas i vilka skeden. Det blir också lättare för kommunen att avsätta en viss mängd 

resurser utifrån vad som är planerat att utföras under respektive år, vilket möjliggör att 

skapa en långsiktig strategisk utveckling.  

 

Åtgärd Huvudansvar Tidplan Kommentar 

Ny översiktsplan Kommunstyrelsen 2018  

God planberedskap Kommunstyrelsen Löpande Plan- och 

miljönämnden är 

utförare 

Riktlinjer för 

markanvisningar 

Kommunstyrelsen 2017  

Projektlista med fem- 

och tioårsperspektiv 

Kommunstyrelsen Pågår  
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Bostäder för alla 

Vid planering är det viktigt att inte bara utgå ifrån en målgrupp utan se det utifrån ett 

bredare perspektiv. Detta innebär att det är viktigt att undersöka hur 

samhällsstrukturen ser ut och hur den kommer se ut efter planeringen. Det är även 

viktigt att bostäderna som byggs ska kunna vara anpassningsbara för att möta ett flertal 

olika behov och önskemål inom samma område. Exempelvis vid förtätning eller 

komplettering är det viktigt att anpassa byggnationen till den befintliga strukturen. 

 Dock får förtätningen inte innebära att värdefulla grönområden exploateras om det 

finns alternativa områden. Detta eftersom grönområden fungerar som ett samhälles 

lugna platser där människor kan vistas för exempelvis rekreation. Men dessa områden 

är också viktiga utifrån ett sociologiskt perspektiv då det är naturliga mötesplatser för 

ett samhälles invånare. I Lessebo kommun kommer dessa gröna områden fortsätta vara 

en viktig del av den regionala marknadsföringen och attraktionskraften. 

 För att vara en aktiv deltagare i den regionala utveckling kommer det krävas 

strategier för hur kommunen ska fortsätta utvecklas både lokalt och regionalt, samtidigt 

som exempelvis grönområden bevaras. Lessebo kommun är en del av Kronobergs län 

men gränsar även till Kalmar län, och därifrån till Blekinge län. Denna geografiska 

lokalisering gör att Lessebo har potential att växa under förutsättning att bostäder 

erbjuds genom marknadsföring. 

 Lessebo kommun är inte bara en del i en regional utveckling utan även i en global 

utveckling med utmaningar. Under åren 2015 och 2016 tog Lessebo, och Sverige, emot 

en stor andel ensamkommande och flyktingar. Genom att fortsätta utveckla kommunen 

kan människors specifika behov mötas. 

 Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att beakta alla 

samhällsgrupper och deras förutsättningar. Dessa kan vara både ekonomiska men 

också sociologiska. För samtliga personer är det viktigt att de får samma förutsättningar 

till ett bra boende oavsett om personen har specifika behov eller inte.  

 

Åtgärd Huvudansvar Tidplan Kommentar 

Strategisk placering av 

bostäder 

Kommunstyrelsen Pågår Plan- och 

miljönämnden är 

utförare 

Vara en aktiv del av den 

regionala utvecklingen 

Kommunstyrelsen Löpande  

Marknadsföring av 

bostäder 

Kommunstyrelsen Löpande  

Specialbostäder Kommunstyrelsen Pågår Socialnämnden står 

för undersökning 

av behov 

Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade och övriga specialbostäder (SCB)  
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Tryggt och tillgängligt boende 

Både trygghet och tillgänglighet fokuserar enligt Lessebo kommun på hur människor 

kan uppleva kommunen. Det är även en viktig del av både den ekologiska och den 

sociologiska hållbarhetsaspekten, vilket möjliggör det för en samverkan mellan de olika 

aspekterna. Genom att undersöka och förbättra områden med hänsyn till ljus, trottoar, 

gröna områden, stråk och övergångsställen kan tillgängligheten öka. Det blir nämligen 

enklare för boende i samhället att på ett säkert sätt röra sig fritt.  

 Det är viktigt att kommunens invånare känner sig delaktiga i utvecklingen och känner 

att deras röst betyder något samtidigt som samhället kan ta hand om de som är utsatta. 

En annan del av kommunen som också behöver utvecklingsmöjligheter är landsbygden. 

Det är därför viktigt att utvecklingen av tillgänglighet inte bara sker inom kommunens 

fyra samhällen utan även på landsbygden. 

 Tillgängligheten handlar nämligen inte bara om att det ska vara möjligt och enkelt att 

röra sig inom samhället. Det är nämligen viktigt att även landsbygden blir en del av den 

kommunala utvecklingen. Ett sätt att inkludera landsbygden är att fortsätta 

utbyggnaden av fibernätverket. Lessebo kommun har som målsättning att fullfölja 

statens uppdrag att 95 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet till en 

anslutningspunkt för fiber år 2020. Detta gäller både för kommunens samhällen men 

också för landsbygden. Att uppnå 95 % innebär en svårighet med hänsyn till 

landsbygden och de ”vita fläckar” där det endast finns ett fåtal hushåll som varken tillhör 

byanät eller tätort. 

 Boende för äldre och trygghetsboende är en annan del av utvecklingen som är viktig 

att beakta vid all byggnation. Detta är delvis kopplat till att personer med specifika 

behov behöver få dem beaktade, men också att anpassade bostadsformer byggs. 

 

Åtgärd Huvudansvar Tidplan Kommentar 

Undersöka trygga och 

otrygga områden 

Kommunstyrelsen Löpande  

Tydliga kopplingar 

mellan bostäder och 

fritid 

Kommunstyrelsen Löpande Kultur-, fritids- och 

tekniska nämnden 

är utförare 

Trygghetsboende, 

boendetrappa 

Kommunstyrelsen Löpande Socialnämnden står 

för undersökning 

av behov 

Utveckla fiber Kommunstyrelsen 2020 Stamnätet har 

byggts ut av 

kommunen. 

Utbyggnaden av 

byanäten drivs av 

de enskilda byarna. 
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Befolkningsutveckling och bostadsbyggande 

I takt med att Lessebo kommun växer är det viktigt att försöka planera in hur många 

bostäder som kommer behöva byggas respektive år. Dessa prognoser kommer vara i 

konstant förändring då nya uppgifter tillkommer och det kommer därmed behöva 

revideras varje vår i samband med årsredovisningen. I detta kapitel kommer en prognos 

att visas och hur dess möjliga utveckling ser ut. 

 

Befolkningsutveckling 

Lessebo kommun har sedan 1968 både gått positivt och negativt i antalet invånare (källa 

SCB). För att kunna fortsätta på den senaste tidens trend med att attrahera nya invånare 

behöver kommunen fortsätta utveckla nya områden och förtäta redan befintliga.  

 I diagrammet nedan visas tre olika potentiella utvecklingsperspektiv. En 

översiktsplanens vision, en är ifrån kommunstyrelsens bedömning av skatteunderlaget 

och den tredje är beräknad som en sannolik mellanväg. Samtliga av dessa tre 

utvecklingsprognoser kommer kräva att kommunen planerar och bygger fler områden 

för främst bostäder, men också för exempelvis handel, skola och vård. 
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1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

8358 8433 8449 8495 8495 8683 8750 8908 8918 8957 8973 9026 9006 
             

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
 

9040 9038 8987 8874 8840 8822 8798 8769 8853 8933 9004 9049 
 

             

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 

9098 9018 8959 8801 8677 8541 8433 8365 8386 8255 8227 8198 
 

             

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

8127 8099 8070 8085 8165 8139 8077 8012 8059 8256 8516 8730 
 

Befolkningsutvecklingen i siffror sedan 1968 (källa: SCB) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tillväxt 

8839 8950 9061 9175 9289 9406 9523 9642 9763 1,25 % 

8774 8818 8862 8906 8950 8995 9040 9085 9131 0,5 % 

8817 8905 8995 9084 9175 9267 9360 9453 9548 1,0 % 

Befolkningsprognoserna i siffror fram till 2025 

 

Lessebo kommun ligger i den östra delen av Kronobergs län, vilket gör att kommunen 

även gränsar till Kalmar och Blekinge län. Dessa tre län bildar sydöstra Sveriges 

arbetsmarknadsregion. Detta innebär att kommunen kan utvecklas för att erbjuda 

bostäder både för de som jobbar i kommunen men också för de som vill pendla. 

Pendling är en möjlighet då det går två riksvägar och ett järnvägsspår genom 

kommunen. Järnvägen har stopp i både Lessebo och Hovmantorp, med ambition om ett 

tredje stopp i Skruv. 

 Den närmaste expansiva aktören sett utifrån en geografisk lokalisering är Växjö 

kommun, vilket är en kommun som är drivande för hela Kronobergs utveckling. Utöver 

Växjö är Kalmar också drivande för närområdets utveckling. Dessa två regioner 

tillsammans med Blekinge skapar sydöstra Sveriges arbetsmarknad där Lessebo ligger 

geografiskt i mitten. För Lessebo som kommun är detta en otrolig styrka eftersom det 

medför att kommunen kan stärka sin roll genom samarbete med grannkommuner. I 

denna arbetsmarknadsregion finns det många möjligheter till arbete och 

eftergymnasiala utbildningar, exempelvis Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar.  

 Förutom att kommunen växer med exempelvis antal barnfamiljer har kommunen 

även en åldrande befolkning vilket ställer krav på att utveckla bostäder av blandade 

upplåtelseformer. En anledning till denna utveckling kan vara att det inte finns tillräckligt 

med attraktiva lägenheter i olika former som exempelvis småbarnsfamiljer är 

intresserade av. På nästa sida visas hur ålderssammansättningen i kommunen ser ut. 
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(Källa SCB. Läge 2016) 

 

 
(Källa SCB. Läge 2016) 

 

Som diagrammen ovan visar fanns det 2016 i Lessebo kommun tre toppar i respektive 

åldersfördelning. För kvinnor är topparna; 10-20, 50-55 och 70-75. För män är topparna; 

10-25, 50-60 och 70-75. 
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 Det som är tydligt är dock att antalet invånare i åldern 20-40 är relativt låg. Detta är 

en grupp människor som i många fall är arbetande eller studerande och som i vissa fall 

har bildat familj. Tabellerna skulle kunna indikera att de flyttar från kommunen för att 

påbörja sina liv som vuxna och när de senare har börjat skaffa familj flyttar de tillbaka. 

För både män och kvinnor finns det även en topp i åldern 70-75, vilket kan bero på att 

olika industrier har varit stora arbetsgivare under tidigare år. 

 

Bostadsutveckling 

Samtidigt som Lessebo kommun har ökat med nästan 700 personer på tre år har antalet 

bostäder ökat marginellt under samma period. Detta leder till en utmaning då personer 

inte kan få någon bostad, vilket innebär att kommunen inte kan fortsätta erbjuda 

bostäder och växa. Det finns möjligheter att expandera och förtäta inom kommunen för 

att kunna råda bot på detta, men det måste göras på ett sätt som är långsiktigt. Ett 

problem som kan uppstå annars är att för mycket byggs för snabbt utan någon hänsyn 

till framtidsperspektiv och sociala värden. Nedan illustreras bostadsutvecklingen i 

kommunen fram till 2016, dels det totala antalet bostäder men också uppdelat utifrån 

bostadstyp (källa: SCB). 

 

 
Prognosen är uträknad utifrån den beräknade befolkningsökningen som är 1,0 %. 
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 Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive 

fritidshus). 

 Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 

loftgångshus. 

 Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader 

avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 

 Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 

specialbostäder. 

 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Flerbostadshus 1036 1032 1066 1086 1083 1104 1132 1132 1124 

Småhus 2887 2934 2972 2973 2973 2973 2973 2973 2973 

Totalt 3923 3966 4038 4059 4056 4077 4105 4105 4097 
          

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Flerbostadshus 1124 1118 1118 1084 1084 1084 1084 1084 1082 

Småhus 2973 2975 2976 2976 2976 2977 2977 2978 2986 

Totalt 4097 4093 4094 4060 4060 4061 4061 4062 4068 
          

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Flerbostadshus 1118 1124 1075 1064 1066 880 881 871 875 

Småhus 2987 2989 2700 2684 2713 2731 2727 2731 2735 

Övriga hus 
     

58 58 62 62 

Specialbostäder 
     

174 174 182 182 

Totalt 4105 4113 3775 3748 3779 3843 3840 3846 3854 

Bostadsutveckling i siffror sedan 1990 (källa: SCB) 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Flerbostadshus 885 930 995 1059 1105 1130 1145 1170 1195 

Småhus 2745 2775 2817 2861 2907 2932 2947 2972 2997 

Övriga hus 62 72 77 82 92 92 102 102 102 

Specialbostäder 182 190 190 190 200 200 210 210 210 

Totalt 3 874 3 967 4 079 4 192 4 304 4 354 4 404 4 454 4 504 

Bostadsprognos i siffror fram till 2025 

 

Samtidigt som bostadsutvecklingen har sett ut på detta sätt har bostadskön i det 

kommunala bostadsbolaget, Lessebohus, fortsatt att öka. Detta innebär att det finns en 

önskan och vilja att flytta till kommunen men inte tillräckligt stor möjlighet. Det måste 

därför införas en kortsiktig strategi för hur det mest akuta behovet ska kunna mötas 

samtidigt som bostäder byggs med hänsyn till befolkningstillväxten.  

 Denna strategi skulle innebära att kommunen under de närmsta fyra åren, 2018, 

2019, 2020 och 2021, skulle behöva bereda för cirka 550 bostäder i olika former. 

Problemet med detta är att bostadsbristen inte skulle kunna lösas direkt utan den skulle 

ta ett antal år. Dock är det viktigt att varje bostadsområde planeras och att hänsyn tas 

till hur de sociala värdena kommer påverkas.  

 En viktig aspekt att se över är hur bostäderna är placerade i de olika samhällena 

utifrån tillgänglighet till exempelvis centrum och offentliga verksamheter. Det måste i 

planeringen vara tydligt hur människor kan röra sig inom samhället, samt att det är 

tryggt. Med hänsyn till detta kommer det vara viktigt att översiktsplanens grönområden 

får tydliga kopplingar till den framtida bostadsbebyggelsen.  

 

Utveckling av bostäder 

De olika områdena som kommer vara i fokus för utvecklingen är de som är utpekade i 

kommunens övergripande översiktsplan. Syftet med detta är att de två dokumenten ska 

arbeta mot samma målsättning och därmed kunna fungera som vägledande dokument.  

 Det samhälle där flest bostäder fram till 2025 kommer förberedas för är Hovmantorp. 

Anledningen till detta är att det mellan Hovmantorp och Växjö endast tar 12 minuter 

med tåg medan det tar 20 minuter mellan Lessebo och Växjö. Som centrum för den 

regionala utvecklingen är Växjö en drivande kraft som påverkar dess närområde. I takt 

med att samhällena med goda kommunikationsförbindelser med Växjö utvecklas, 

utvecklas även deras närområde. 
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Lessebo 

I Lessebo samhälle kommer utvecklingen under åren 2018-2021 fokusera på att skapa 

attraktiva bostäder i centrala Lessebo genom förtätning. Samtidigt kommer områden 

som Djurhult och vid Vintervägen att exploateras för fortsatt utveckling. Under dessa 

fyra år bör cirka 160 bostäder beredas av varierande karaktär och upplåtelseform för att 

skapa en diversifierande samhällsstruktur. I kartan nedan är det möjligt att se en 

möjlighet till placeringen av bostäder. 

 

 

Blått – Lägenheter  

Orange – Småhus, inklusive marklägenheter, rad-, par- och kedjehus 

Siffran visar det ungefärliga antalet bostäder 

 

Det kommer även krävas en utvecklingsstrategi som tar hänsyn till ett längre perspektiv 

än bara fyra år. Därför presenteras det nedan en karta som visar hur utvecklingen 
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mellan 2022 och 2025 skulle kunna se ut. Det som är möjligt att notera är att det är 

mindre fokus på förtätning och mer fokus på att exploatera nya områden som ligger 

nära den befintliga samhällsstrukturen. Ett sådant område är exempelvis väster om 

Rullstensvägen. Det totala antalet bostäder under denna period är beräknad till cirka 70 

stycken. 

 

 

Blått – Lägenheter  

Orange – Småhus, inklusive marklägenheter, rad-, par- och kedjehus 

Siffran visar det ungefärliga antalet bostäder 

 

Även i detta tidsperspektiv är det en blandning av upplåtelseformer som är planerade. 

Syftet med detta är att fortsätta på den goda utveckling som kommer av de första fyra 

årens utveckling. Mellan åren 2018 och 2025 kommer det i Lessebo samhälle att 

beredas för cirka 230 bostäder i varierande utbud och form.  
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Hovmantorp 

Hovmantorp, med sin närhet till Växjö, är ett samhälle som har ett stort attraktionsvärde 

för bostäder. Det är samtidigt viktigt att bibehålla och stärka de gröna samhällsnära 

områdena för rekreation. Hovmantorp ligger strategiskt placerat mellan Lessebo och 

Växjö, vilket gör det möjligt för en större rörelsemöjlighet. Denna möjlighet kan vara 

pendling, men det kan också vara att åka till olika evenemang eller aktiviteter som inte 

alla samhällen kan erbjuda. För att kunna klara av den senaste tidens 

befolkningsutveckling kommer det krävas att cirka 230 bostäder bereds för mellan åren 

2018 och 2021. 

 

 

Blått – Lägenheter  

Orange – Småhus, inklusive marklägenheter, rad-, par- och kedjehus 

Siffran visar det ungefärliga antalet bostäder 

 

Som det är möjligt att se i kartan ovan är det en mindre del förtätning än vad som 

föreslås i Lessebo, eftersom Hovmantorp redan är relativt tätt utbyggt. Istället kommer 

fokus vara på att utveckla nya områden, och bebygga de som redan är planerade. Ett 

sådant område är Udden, där det kan byggas ett flertal bostäder samtidigt som ytor för 

rekreation och lek bevaras. Dock är det, precis som i Lessebo, viktigt att ha en långsiktig 
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strategi. På grund av detta har kartan nedan tagits fram för att visa på hur utvecklingen 

av cirka 70 bostäder kan se ut mellan åren 2022 och 2025. 

 

 

Blått – Lägenheter  

Orange – Småhus, inklusive marklägenheter, rad-, par- och kedjehus 

Siffran visar det ungefärliga antalet bostäder 

 

Denna utvecklingstakt som dessa två delperspektiv visar innebär att det kommer 

beredas för cirka 300 bostäder mellan åren 2018 och 2025. Detta kommer sätta stor 

press på att bostäderna anpassas både var de ligger men också vilken bostadsform som 

väljs. Fokus kommer vara på att skapa olika upplåtelseformer och blanda dessa inom 

samma närområde för att minska risken för segregation. 
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Kosta 

Kosta är ett samhälle där tre områden är utpekade. Dessa områden gäller för samtliga 

av de kommande åtta åren fram till 2025. Tillsammans skapar de en bostadsutveckling 

om omkring 80 bostäder. Som det är möjligt att se i kartan nedan kommer det vara 

både småhus och lägenheter som byggs. Det viktiga för Kosta är att både peka ut nya 

områden men även de som kan förtätas. 

 

 

Blått – Lägenheter  

Orange – Småhus, inklusive marklägenheter, rad-, par- och kedjehus 

Siffran visar det ungefärliga antalet bostäder  
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Skruv 

I Skruv pekas två områden ut. Dessa två områden tillsammans innebär att 40 bostäder 

ska beredas för fram till 2025. Ett av dessa områden är redan planlagt för 

bostadsändamål, nämligen det i samhällets nordöstra del. 

 De nya områdena har pekats ut utifrån den strategi som kommunens övergripande 

översiktsplan har presenterat. Syftet med dessa områden är att bygga centralt samtidigt 

som närheten till grönområden bevaras och förstärks. 

 

 

Blått – Lägenheter  

Orange – Småhus, inklusive marklägenheter, rad-, par- och kedjehus 

Siffran visar det ungefärliga antalet bostäder 
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Landsbygd 

Utvecklingen på landsbygden är inte något som kommer presenteras i karta i detta 

dokument. Anledningen till det är för att landsbygden inte behöver den detaljerade 

planering och den beredskap som kommunens fyra samhälle gör. Det är även så att 

landsbygden kan utvecklas till största del på egen hand med hjälp från kommunen i 

vissa specifika frågor. En av dessa frågor är exempelvis fiberutvecklingen där 

kommunen arbetar för utvecklingen av byanäten. Landsbygdsutvecklingen är viktig för 

kommunen som helhet och mer om dess utveckling går att läsa om i översiktsplanen. 

 

Boendemiljö 

Under förutsättning att dessa områden bebyggs på det föreslagna sättet kommer det 

vara viktigt att de ekologiska och sociologiska värdena inte försummas. Det måste, som 

det redan har påpekats, vara tydligt för de boende hur de kan röra sig i samhället med 

antingen centrum eller sin egen bostad som utgångspunkt. Det måste även finnas en 

tydlig koppling mellan de olika gröna områdena i samhället och andra intressepunkter. 

Syftet med detta är att utveckla en tillgänglighet och trygghet bland invånarna där de 

inte är begränsade av den fysiska miljön. Med tillgängligt menas inte bara att det ska 

anpassas för att alla ska kunna röra sig obehindrat inom samhället utan även att det ska 

vara tydligt vad som är var. Anledningen till detta är för att om det är svårt att hitta i ett 

samhälle kan attraktiviteten minska. 

 Boendemiljön handlar även om att närheten till gröna områden måste bevaras och 

stärkas. Dessa områden kan ses som ett samhälles lungor där dess invånare kan vistas 

ur ett flertal olika synpunkter, exempelvis rekreation. I detta dokument kommer inte 

några kartor över grönområden att infogas utan detta är en fråga som lyfts i 

kommunens övergripande översiktsplan och som belyses mer i detalj där. 

 Både trygga platser och gröna områden är viktigt sett ur ett medborgerligt synsätt. 

Mötesplatser där medborgare antingen kan träffa antingen andra medborgare eller 

ansvariga inom kommunen är viktigt för att få en delaktighet. Det är även viktigt för att 

kommunens anställda ska kunna ta till sig medborgares åsikter, vilka sen kan 

implementeras i det dagliga arbetet. 

 Genom detta arbete kommer vissa utmaningar att kunna arbetas med i ett tidigt 

stadie för att förhindra dem från att bli problem. Detta beror på att oavsett hur mycket 

kommunens anställda och politiker är ute i samhället ser de inte samhället på samma 

sätt som medborgarna. Med hänsyn till detta är medborgarnas kunskaper unika och 

inte något som får förbises. 

 Samtidigt är det viktigt att jobba med klimatfrågor för att exempelvis minska det 

ekologiska fotavtrycket. Ett sätt att arbeta med detta är genom att skapa gröna områden 

som medborgare kan nyttja. Dessa gröna områden kan vara parker, gång- och 

cykelstråk kantade av träd eller platser för spontanidrott. Eftersom de områden som 
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innehåller gröna träd eller buskar binder koldioxid samtidigt som de är mötesplatser 

fyller de två olika syften. 

 

Resultat och slutsats 

Samtidigt som detta dokument pekar ut ett flertal områden för bostadsutveckling 

kommer det i samtliga projekt vara viktigt att titta på närområdet. I alla projekt ska 

nämligen det allmänna och det enskilda intresset vägas in. Men det innebär även att det 

i vissa fall kommer behöva vara en relativt tät struktur som byggs för att gröna områden 

ska kunna bevaras. 

 Vid byggnationer är det inte bara viktigt att titta på den fysiska miljön utan även den 

upplevda. Ett problem som kan vara både fysiskt och upplevt är tillgängligheten. 

Tillgängligheten handlar dels om hur människor kan röra sig i samhället och hur de 

upplever att de på ett säkert sätt kan röra sig inom samhället. 

 För att den illustrerade byggnationen ska vara möjlig kommer det vara viktigt att 

medel avsätts i respektive års budget. Bostadsförsörjningsprogrammet ska därmed 

aktualiseras varje år i samband med att budgeten sätts för det kommande åren. Detta 

eftersom det inte bara räcker med att planera olika utvecklingsområden utan 

byggnationen måste också möjliggöras. 

 

Konsekvensanalys 

Nedan följer en konsekvensanalys utifrån de strategier och de mål som har presenterats 

ovan. Det kommer dels beskrivas vad som händer om vald strategi eller mål uppnås 

respektive inte uppnås, konsekvens och nollalternativ. Vissa av strategierna och målen 

hör ihop med varandra.  

 

Strategi eller mål Konsekvens Nollalternativ 

Blandstad Genom att utveckla en 

blandstad kan Lessebo 

kommun utvecklas med 

fokus på hållbarhet där 

varje individs 

förutsättningar och 

önskemål kan tillmötesgå. 

Det blir nämligen möjligt 

att erbjuda flera olika 

former och storlekar av 

bostäder. 

Detta bidrar till att 

målgruppen som 

kommunen vänder sig till 

Utan en blandstad som 

fortsätter utvecklas 

kommer målgruppen som 

kan lockas att flytta till 

kommunen att minska. 

Detta hänger samman 

med att Lessebo kommun 

då skulle bli mindre 

attraktiv, vilket skulle 

kunna leda till att 

människor istället för att 

flytta till kommunen 

bestämmer sig för att flytta 

från den.  
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ökar och det gör det också 

möjligt för människor att 

flytta till alternativa 

bostäder som är till storlek 

mer anpassade efter deras 

behov och önskemål. 

Bygga bostäder i 

kommunens fyra 

samhällen  

Genom att titta på hela 

Lessebo kommun kommer 

det vara möjligt att få en 

överblick på kommunens 

utveckling. Den kommer 

även ha sin grund i 

översiktsplanen vilket är en 

förutsättning då den tar ett 

större helhetsgrepp om 

fler olika aspekter av 

samhället. 

Dessutom kommer det 

vara möjligt att se till att 

ingen del av kommunen 

glöms bort eller inte berörs 

av utvecklingen. Istället 

kommer utvecklingen 

kunna anpassas efter de 

olika lokala förutsättningar 

som finns inom 

kommunen. 

Utan en kontinuerlig 

utveckling kommer 

kommunen att avstanna. 

Detta kommer att leda till 

att kommunen tappar sin 

möjlighet till attraktivitet 

och får svårare att 

konkurrera med andra 

närliggande kommuner.  

Flyttkedja En flyttkedja medför att 

personer kan flytta till olika 

bostäder beroende på 

livssituation. I en enkel 

räkning går det att 

beskriva flytkedjan på 

följande sätt: Om 100 

bostäder byggs med fokus 

på en hållbar flyttkedja kan 

400 redan befintliga 

frigöras. Detta genom att 

personer antingen flyttar 

samman, eller genom att 

Utan en fungerande 

flyttkedja kommer 

kommunen inte kunna 

vara lika attraktiv som om 

den hade funnits. 

Befolkningen kan inte välja 

alternativ till sina befintliga 

hus, vilket leder till att de 

antingen behåller för stora 

eller för små bostäder. 

Dessa bostäder skulle 

genom en flyttkedja kunna 

frigöras för andra som har 
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de flyttar till bostäder som 

är mer anpassade efter 

deras familjestorlek. 

Detta medför även att 

kommunen kan växa i en 

mer jämn takt vilket gör 

det möjligt att 

tillhandahålla den service 

som medborgare önskar. 

en livssituation som mer 

stämmer överens med 

bostaden i fråga. 

Det kommer även vara 

svårare att hitta nytt 

boende vid utökning och 

minskning av 

familjestorlek. 

Bostäder anpassade till 

närområdet 

Genom att planera för och 

bygga bostäder som är 

anpassade efter olika 

människors behov och 

förutsättningar kan 

samhället bli mer 

tillgängligt. På detta sätt 

kan det också skapas en 

tydlighet hur det är möjligt 

att röra sig i respektive 

samhälle och vad detta 

samhälle har att erbjuda.  

Om bostäder endast byggs 

på ett sätt utan hänsyn till 

närområdet kommer det 

bli svårare för invånare att 

se kopplingen mellan olika 

delar av samhället. Det kan 

också medföra att vissa 

bostäder har en större 

utmaning beträffande 

närheten i samhället. 

 


