BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
2020-2023
Antagen av kommunfullmäktige i Mönsterås kommun 2020-02-24

Mönsterås kommun sträcker sig från djupa Smålandsskogar i väster till
Östersjön med öarna i Kalmarsund i öster. Längs kusten återfinns skärgården
med mer än 300 öar, i kommunens finns även två större åar, Emån och
Alsterån. Mönsterås är dock inte bara natursköna miljöer. Kommunens
strategiska läge centralt i Kalmar län mellan Oskarshamn och Kalmar gör
Mönsterås kommun till ett attraktivt boendealternativ mellan länets två största
arbetsmarknadsregioner.
Mönsterås kommuns ca 13 500 innevånare är till största del boende i
någon av kommunens sex tätorter, Mönsterås, Oknö, Blomstermåla, Ålem,
Timmernabben eller Fliseryd. Näringslivet i regionen är varierande, i Mönsterås
och Oskarshamn är tillverkningsindustrin dominerande, och i Kalmar är
tjänste- och servicesektorn stor. Mönsterås kommun får ofta goda omdömen
avseende företagsklimat, service till medborgare, aktivt föreningsliv, närhet till
friluftsaktiviteter, väl utbyggt cykelvägnät, miljöarbete med mera. Dessa positiva
faktorer ger goda förutsättningar för att leva och verka i Mönsterås kommun
och i Kalmarsundsregionen.

Arbetsgrupp
Thomas Nilsson, Teknisk chef, tekniska förvaltningen
Henrik Eriksson, Plan- och exploateringschef, tekniska förvaltningen
Christina Samuelsson, Socialchef, socialförvaltningen
Anita Granström, samordnare socialförvaltningen
Armin Avdic, VD Mönsterås Bostäder AB
Torbjörn Sandebäck,, Utredningssekreterare barn- och utbildningsförvaltningen
Medborgardialog utförd av Hanna Dahmberg, Ramböll AB

Credits not available.
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Omslagsfoto: Storgatan Mönsterås, bostadshus vid väg 627, Timmernabbens
småbåtshamn, kor vid Ålems kyrkby, Pataholm, Mönsterås hamn.
Kartor och diagram: Henrik Eriksson om inget annat anges.
Kontakt: kommun@monsteras.se
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INLEDNING
BAKGRUND OCH
SYFTE

Bostadsförsörjning bör betraktas i ett brett samhällsperspektiv. Behovet av
bostäder är nära sammanbundet med en utveckling inom viktiga områden
såsom arbetsmarknad, utbildning, hälsa, familjebildning och ekonomisk tillväxt.
Boendeplanering är på så vis en central del i kommunens arbete för utveckling
och tillväxt.
Kommunen arbetar för en hållbar miljö för både befintliga och nya
kommuninvånare, och värnar om att dialogen angående bostadsförsörjning
ska ge goda förutsättningar för alla, och skapa förutsättningar för kommunal
utveckling. Kommunens mål är också att hela kommunen skall leva.
Kommunens tätorter och landsbygd ska ges förutsättningar för hållbar tillväxt
och utveckling.
Bostadsförsörjning handlar dels om att planera för att nya bostäder ska kunna
byggas, dels om att se över hur det befintliga beståndet ska utvecklas
Syftet med programmet är att ange strategiska ställningstaganden angående
boendebehov, befolknings- och bostadsutveckling. Programmet ska också kunna
användas som kunskapsunderlag i kommunens samhällsplanering.
Förutom att ange mål och riktlinjer ska även programmet visa en samlad bild
av kommunens befolknings- och bostadssituation samt boendebehov. Både
situation och behov ska kopplas till skola, förskola och omsorg.

ARBETSPROCESS

Arbetet att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet har drivits av Tekniska
förvaltningen i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen,
Socialförvaltningen samt Mönsterås Bostäder AB. Arbetet påbörjades hösten
2018 och var föremål för remiss under april-augusti 2019. Efter remissrundan
har programmet reviderats och därefter antagits av kommunfullmäktige 202002-24.

UPPSTART		REMISS			ANTAGANDE
NOV -2018
APRIL-AUGUSTI -2019		
23 FEB -2020
Arbetsmetoden för att analysera kommunens förutsättningar och framtidens
krav på bostäder i bostadsförsörjningsprogrammet har varit processinriktat.
Syftet har varit att försöka få en generell bild av kommuninvånarnas och
andra aktörers åsikter gällande boende, vilka behov som finns, från vilka
grupper och vad som efterfrågas. Medborgardialogen tillsammans med
arbetsgruppens kunskaper, samt en omvärldsanalys har resulterat i det färdiga
bostadsförsörjningsprogrammet.
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett dokument som kontinuerligt behöver
revideras och utvecklas. Därför ska bostadsförsörjningsprogrammet följas upp
varje år, samt aktualiseras av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
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STYRANDE DOKUMENT
OCH RIKTLINJER

Det finns ett antal nationella, regionala och kommunala mål som tillsammans
med lagen om bostadsförsörjning utgör grunden för kommunens arbete.
Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad,
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet
en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk
utveckling underlättas. Ett delmål är att bostadspolitiken ske leda till långsiktigt
väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett
utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Lagen om bostadsförsörjning
Alla Sveriges kommuner har ett ansvar för sin egen bostadsförsörjning.
Kommunerna ska med riktlinjer planera för att skapa förutsättningar för alla
sina invånare att leva i goda bostäder. Genom riktlinjer för bostadsförsörjningen
tydliggör kommunen sina ambitioner hur boendevillkoren i kommunen ska
utvecklas.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande
uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen,
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. Länsstyrelsen ska för länets kommuner lämna råd,
information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen.
Boverkets vision 2025
Boverkets visionsdokument Sverige 2025 visar var Sverige bör vara år 2025 för
att nå målen för ett hållbart samhälle till år 2050. Utgångspunkten är de hundra
nationella mål som rör fysisk samhällsplanering.
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
Den regionala utvecklingsstrategin(RUS) är en övergripande strategi och det är
i fördjupade strategier och planer som regionen tydliggör vilka åtgärder som ska
genomföras för att nå målet. Genomförandet är ett ansvar som vilar på
många olika aktörer. I RUSEN har fyra prioriterade utvecklingsområden pekats
ut:
• Delaktighet, hälsa och välbefinnande
• God miljö för barn och unga
• Hållbar samhällsplanering
• Stärkt konkurrenskraft
Två viktiga delar i länets RUS är fossilbränslefri region år 2030, samt
att utvecklingen bör planeras utifrån funktionella samband och med
utgångspunkten att de funktionella regioner som berör länet ska bli större
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och färre till antalet. För att nå dit är det väsentligt att kunna ta ett arbete på
pendlingsavstånd men att kunna resa snabbt och att det kan ske med minskade
utsläpp.
Länstransportplan för Kalmar län
Länsplanen omfattar investeringar på det regionala vägnätet, som i Kalmar
län utgörs av samtliga statliga vägar utom E22, riksväg 25 och 40. Den
regionala transportplanen har som utgångspunkt att prioritera åtgärder i
transportsystemet som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential,
enligt RUS. I RUSEN sätts viktiga frågor kring länets transportinfrastruktur i
sitt regionala sammanhang och prioriteras utifrån regional nytta.
Region Kalmars Kollektivtrafikstrategi 2050
I strategin har restidsmål ställts upp till de tre storstadsområdena/internationella
flygplatser och till närliggande läns tillväxtmotorer. Resmöjligheterna bör
dessutom bli tätare och i högre grad utgöras av direktresor. Möjligheten att
utnyttja kollektivtrafiken som strukturbildare i samhällsplaneringen liksom
värdet av att tillvarata innovativa framtidslösningar för att nå visionen belyses
också.
Region Kalmars Trafikförsörjningsprogram 2017-2025
Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste styrinstrumentet för
kollektivtrafikens utveckling. En kollektivtrafik som bidrar till hållbar regional
utveckling förutsätter en samsyn och nära samverkan mellan berörda aktörer.
I den regionala utvecklingsstrategin – RUSEN - finns länets långsiktiga
utvecklingsmål angivna och i länstransportplanen fastställs hur statliga medel
till regional infrastruktur ska prioriteras. Kollektivtrafik är ett av medlen för att
uppnå mål både för RUSEN och länstransportplanen.
Översiktsplan
Översiktsplanen utgör kommunens viktigaste styrdokument för fysisk planering.
I översiktsplanen åskådliggörs hur en god långsiktig utveckling ska ske gällande
bebyggelse, men även för övrig mark- och vattenanvändning. Mönsterås
kommun har valt att dela upp sin översiktsplan i tre delar, Del 1 Mål och
strategier, Del 2 Kusten och Del 3 Inlandet. Dessa antogs 2002, 2006 respektive
2011 och har därefter aktualiserats varje mandatperiod.
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KOMMUNENS VERKTYGSLÅDA
Det är många aktörer som är inblandade i samhällsbyggnadsprocessen, och
det är många processer som behöver samordnas för att systemet ska fungera.
Kommunen är en viktig aktör i bostadsförsörjning, inte minst p g a av stort
markinnehav, planerande och bestämmande av vad marken får användas till,
utbyggnad av gator och grönområden, samt att det kommunala bostadsbolaget
ofta äger en stor andel av kommunens hyreslägenheter.
Bostadsförsörjning är mer än att bara bygga fler bostäder. Genom att nya
bostäder byggs frigörs också äldre ofta billigare bostäder som andra målgrupper
kan dra fördel av. På så vis gynnas även mindre resursstarka grupper av att nya
bostäder uppförs. De nya bostäderna har oftast en högre hyra eller högre pris än
vad som är genomsnittet i kommunen.
Ytterligare en aspekt är att samhällsplanering inte handlar om att endast bygga
bostäder, utan en bebyggd miljö är så mycket mer än bara bostäder. Det handlar
om alla de människor som lever och vistas i rummen mellan byggnaderna, om
infrastrukturen, samhällsservice, allmänna ytor, arbetsplatser, och inte minst
samspelet mellan alla dessa funktioner och dess gestaltning.

Kunskap om
kommunens
demografi i ett
regionalt
Kunskap och sammanhang
kontinuerlig
uppföljning av
bostadsbeståndets
utveckling
Kunskap
om
medborgarnas
behov av
bostäder

PlaneringsIntresserade
beredskap - byggherrar som
Aktuell
kommunen har
Aktuella
Översiktsplan god relation
riktlinjer för
med
bostadsförsörjningen
God planberedskap och
detaljplaner

Kommunala förutsättningar

Kunskap om
den lokala
och regionala
bostadsmarknaden

- att arbeta med bostadsförsörjning,
- att ha möjlighet att möta medborgarnas behov av bostäder

Kopplar
kommunens
utveckling till den
Regionala utvecklingstrategin
Kompetens resurser inom
kommunens
förvaltningar
Service både
offentlig och
kommersiell

Aktiv
Allmämnytta
God
kollektivtrafikförsörjning
Tobins Q fastighetspriser på
marknaden som Kommunalt
skapar förut- markinnehav
och strategi
sättningar
för markförvärv

Tillgänglighet i
bostäder och på
allmänna platser
Välfungerande
näringsliv med
Bra
rekreations- tillgång till arbetsplatser
möjligheter

Baserad på figur från Länsstyrelsen i Skåne från 2018

ÖVERSIKTLIG FYSISK
PLANERING

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska bland annat ange hur markoch vattenanvändningen får användas och kommunens syn på hur den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras. Den ger kommunen en långsiktig bild av vad
kommunen vill uppnå.
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Kommunen har även tagit fram två ortsanalyser, Blomstermåla och Ålem
samhällen. I både översiktsplanen och ortsanalyserna är områden för ny
bostadsbebyggelse utpekad. Varken översiktsplanen eller ortsanalyser är
juridiskt bindande utan ett besluts- och planeringsunderlag i ärenden som rör
samhällsplanering, till exempel vid detaljplaneläggning.

DETALJPLANERING OCH För att gå vidare med förverkligande av utpekade områden i en översiktsplan
eller i en ortsanalys tas detaljplaner fram. En detaljplan kan förstås som ett
PLANBEREDSKAP
juridiskt bindande dokument mellan kommun, stat, markägare, grannar och

andra berörda. En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får
bebyggas och vad den ska användas till. Syftet är att göra avvägningar mellan
allmänna och enskilda intressen för att nå en god helhetslösning. Planen ligger
sedan som grund för beslut om t ex bygglov. En detaljplan gäller tills dess att
den upphävs eller täcks över av en ny.
Då det är en lång process att ta fram nya detaljplaner är det viktigt att
kommuner arbetar långsiktigt och har en hög planberedskap, d v s att det redan
finns områden med färdiga detaljplaner som kan byggas ut eller byggas om.

MARKINNEHAV OCH
MARKSTRATEGI

Mönsterås kommun har sedan många år tillbaka arbetat långsiktigt med att
förvärva strategisk mark och är idag en stor markägare i och kring kommunens
tätorter. Detta har medfört att tätorterna till stor del har utvecklats på egen
mark. Det är en stor fördel om kommunen har ett stort markinnehav då det
innebär möjlighet att styra och säkra var, när, hur och vad det ska byggas
bostäder, och på så vis tillsammans med marknadens aktörer styra kommunens
utveckling.
Vid markförvärv är kommunens översiktsplan vägledande vilket betyder att det
är av stor vikt att den varje mandatperiod aktualiseras.

DET ALLMÄNNYTTIGA
BOSTADSBOLAGET

Nästan alla kommuner i Sverige har ett kommunalt bostadsbolag. Ofta äger
bostadsbolaget en stor del av kommunens hyreslägenhetsbestånd. I kommuner
där bostadsbyggandet av hyreslägenheter är lågt kan kommunen spela en viktig
roll genom ägardirektiv till bostadsbolaget att bygga fler bostäder.

VIKTEN AV INTEGRERAT
ARBETE I KOMMUNENS
NÄMNDER OCH
FÖRVALTNINGAR

Även om tekniska förvaltningen är ansvarig för kommunens fysiska planering,
projektering och utbyggnad av infrastruktur i nya områden måste också andra
förvaltningar aktivt medverka. En tätort är beroende av bra skolmiljöer, fritidsoch idrottsanläggningar samt omsorgslokaler på rätt plats.
Det krävs därför en god och tidig dialog mellan de olika förvaltningarna/
nämnderna för att planering och genomförande ska kunna ske så platserna är
klara när behovet uppkommer. I cirkeln på föregående sida är det tydligt hur
många olika aspekter som kommunen måste ta hänsyn till.
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MÖNSTERÅS UTVECKLING OCH OMVÄRLD
OMVÄRLDENS
PÅVERKAN - FYRA
MEGATRENDER

För att förstå Mönsterås kommuns möjligheter och utmaningar behöver man
titta utanför kommunens avgränsning. Det finns en rad förändringsprocesser
som påverkar alla samhällen i hela världen. Dessa trender måste all
samhällsplanering förhålla sig till på ett eller annat sätt för att nå
framgång. Boverket har lyft fram fyra trender i dokumentet Vision för Sverige
2025 som de menar är här för att stanna; Urbanisering, Globalisering,
Digitalisering och Klimatförändringar. Andra starka trender är
kommersialisering, åldrande befolkning, och individualisering.

Urbanisering
Sedan 1970-talet har befolkningen i större städer och förortskommuner
ökat på bekostnad av framförallt Sveriges glesbygdskommuner. Framförallt
koncentreras Sveriges befolkning i allt högre utsträckning kring de tre
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Anledningen till att just
större städer och dess omland är så pass attraktiva beror på det paket av livsstil,
upplevelser, utbud, nätverk, studiemöjligheter och arbete som nästan uteslutande
finns i större tätorter.En aspekt av urbaniseringen är att framförallt unga vuxna
väljer att flytta till de större städerna, inte minst till universitetsorterna. Detta
betyder att hela 250 av Sveriges 290 kommuner blir färre i denna åldersgrupp,
exempelvis tappade Mönsterås kommun 20 procent av invånare födda 1987
mellan åren 2005-2017, d v s under den period gruppen var 18-30 år. För många
kommuner är siffrorna ännu högre. Ett vanligt förekommande resonemang är
Sverige efter befolkningsdensitet, SCB
att unga vuxna som flyttat till större städer väljer att flytta hem när det är dags
att bilda familj. Statistik från Kalmar län visar att det i bästa fall är en av fem
utflyttare som återvänder hem. I de fall personerna väljer att flytta hem igen
väljs ofta centralorten i kommunen eller länets residensstad som boendeort.
Boverkets prognos är att urbaniseringstrenden är stabil, och att fram till 2040
kommer hela 70 % av Sveriges befolkningsökning ske i de tre storstadslänen.
För Sydöstra Sverige (Östergötland, Småland, Blekinge, Öland och Gotland)
beräknas folkmängden öka med ca 10 000 om året, sannolikt allra mest i
residens- och universitetsstäderna.

Sverige efter verkligheten, SCB

Digitalisering
Digitaliseringens framfart de senaste årtionden har skett i en mycket snabb
takt och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Information färdas
snabbt, vilket innebär att människor kan följa händelser i realtid, även händelser
på andra sidan jorden. Digitaliseringen innebär också att många ärenden
och tjänster idag kan göras helt elektroniskt. Genom snabba uppkopplingar
tillkommer flera positiva möjligheter. I en globaliserad värld är det viktigt att IT
blir en naturlig del i undervisningen på skolor för att Sverige ska kunna fortsätta
vara en ledande nation inom informationsteknologin. Tillgång till internet
möjliggör distansutbildningar på högskolor vilket ökar tillgängligheten till
utbildning för dem som inte har möjlighet att flytta, vilket i sin tur också kan
bidra till jämställdhet och regional tillväxt. Digitaliseringen märks också av i våra
köpmönster genom att näthandeln tar andelar av detaljhandeln. Ytterligare ett
mönster är att betalning i samhället till stora delar har gått från kontanter till
elektronisk överföring via kort eller mobil.
Boverkets prognos är att digital service i våra liv, såväl offentlig som
kommersiell, kommer vara en naturlig del 2025. Vidare kommer
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andelen distansarbete öka, vilket i sin tur minskar antalet resor. Nya
användningsområden för informationstekniken kommer upptäckas, och genom
ett väl utbyggt bredband och hög utbildningsnivå kommer samhället och dess
medborgare kunna ta till sig de nya möjligheterna
Globalisering
Globalisering innebär att världen krymper genom ett utökat utbyte av handel,
information och personresor. Städer, regioner och länder kopplas närmare
varandra i strukturella sammanhang där de växelvis konkurrerar, växelvis
kompletterar varandra. Detta innebär att Sverige och Kalmar län påverkas i
stor utsträckning av externa händelser. Handel är den stora drivkraften bakom
globaliseringen, och handel är också nyckeln bakom Sveriges och Europas
tillväxt. Förutsättningen för ökad handel är goda kommunikations- och
transportmöjligheter. Genom förbättrade kommunikationer skapas även större
arbetsmarknadsregioner . Det finns samband som visar att större
arbetsmarknadsregioner innebär ökad tillväxt. Generellt minskar antalet
arbetsmarknadsregioner och växer istället till ytan i Sverige, eftersom
kollektivtrafiken byggs ut och resor alltmer går över kommun- och länsgränser.
Länets industrier blir alltmer kunskapsintensiva och behovet ökar av att
rekrytera anställda med rätt kompetens. Regioner med god samverkan mellan
kommuner i t.ex. infrastrukturfrågor har en mer positiv utveckling gällande
arbetstillfällen och befolkningssiffror. Länets kommuner har goda möjligheter
att samverka för att stärka regionen.
Boverkets prognos för 2025 är att basindustrin i Sverige kommer stå för
betydande delar av exporten, men att det kommer vara högteknologiska varor
som kommer vara den enskilt viktigaste faktorn för fortsatt tillväxt. Forskning
och utvecklingstäta områden är tillväxtnoder. Tillväxtnoder är också viktigt
i regional skala, forskning visar att städer måste ha en befolkningsmängd på
minst 25 000 inv. för att kunna fungera som tillväxtmotor. Det betyder att i vårt
närområde är det endast Kalmar som uppfyller kriteriet och det är därför viktigt
att kommunikationerna till och från Kalmar stärks.
Plan och Byggavdelningen

december 7, 2018

Mark belägen under +2,5 meter
kring Mönsterås tätort
Credits not available.
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Klimatförändringar
Klimatförändringar är ett faktum. 2010 beslutades att en halvering av 1990 års
utsläppsnivå var tvunget att ske till 2050 för att temperaturhöjningen skulle
sluta på + 2 grader. Även Parisavtalet(2016) och Agenda 2030 innehåller krav
på en mer hållbar utveckling. Sedan 1990 har utvecklingen gått åt fel håll och
nu bedöms temperaturhöjningen bli + 4 grader 2050 om inte utvecklingen
vänder. Med klimatförändringarna följer ett antal effekter för Östersjöregionen.
Till exempel beräknas förändringarna leda till perioder med extremt torrt väder
och perioder med extremt fuktigt väder. Årsnederbörden beräknas öka med
10-40 %, samtidigt som sommarnederbörden beräknas minska. Förändrade
nederbördsmönster leder till ökad risk för översvämningar, ras och erosion,
effekter som bedöms bli mest påtagliga i västra, mellersta och norra Sverige.
Katastrofer som kan ge stora kostnader. Ökad nederbörd under korta perioder
kan bli problematiska för VA-näten då dessa ofta inte är dimensionerade för det
framtida nederbördsmönstret. Detta kan i förlängningen leda till att VAsystemen
tvingas brädda orenat avloppsvatten vilket i sin tur förorenar omgivningarna
och kan leda till att dricksvattenförsörjningen slås ut. Havsnivån utanför
Kalmar län beräknas stiga med ca 100 cm till 2100. Därför har redan nu
regionala och kommunala riktlinjer införts för att ny bebyggelse ska stå säker för
havsnivåhöjningar och temporära högvatten.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

VAD ÄR EN
ATTRAKTIV
BOENDE- OCH
LIVSMILJÖ?

Att bo i en attraktiv region, i en attraktiv kommun och i ett attraktivt
bostadsområde är viktigt för alla medborgare. Det är även en framgångsfaktor
för att behålla kommunens invånare och för att locka nya invånare som kan
skapa kommunal och regional tillväxt. Attraktionskraften i regionen och
kommunen består av många värden.
För att kunna göra insatser som leder till en mer attraktiv boende- och livsmiljö,
måste vi förstå vad det är som skapar en god boende- och livsmiljö. Vi behöver
också förstå och ta utgångspunkt i platsens egenskaper, så att vi kan göra
det bästa av dem. I samhällsutveckling används begreppet attraktivitet flitigt.
Det talas ofta om ”en attraktiv region” eller ”en attraktiv stadsmiljö”. Vad
attraktivitet är innebär kan innebära olika saker beroende på vilken person eller
grupp som tillfrågas. För företag och kapital kan det innebära en sak, medan det
för en individ eller familj innebär en annan. Men det finns vissa gemensamma
strukturer som är viktigare än andra för människor. Intervjuer med personer
som flyttat har visat på att de faktorer som bidrar till en flytt kan ses på tre olika
nivåer.
1. Behov, som är basen och avser de grundläggande faktorerna som måste vara
uppfyllda för att platsen överhuvudtaget ska komma ifråga. Det handlar om
faktorer såsom en trygg och säker bostad.
2. Krav, som är faktorer som inte är förhandlingsbara utan ska vara uppfyllda.
3. Preferenser, som kan vara faktorer som ”är det lilla extra”. Ju större
förutsättningar en plats har att uppfylla de potentiella inflyttarnas önskemål på
dessa tre nivåer, desto större är platsens attraktivitet. Med utgångspunkt i att
olika grupper i samhället har olika behov, krav och preferenser, kan modellen
användas för att underlätta analyser av attraktivitet.
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I rapporten Regional attraktivitet - tillväxtmotor i en global verklighet från
Tillväxtanalys(2012) presenteras ett antal faktorer som ibland lyfts fram för att
en ort ska upplevas som attraktiv:
• Tillgång till natur
• Utbyggda infrastruktursystem
• Tillgång till en god service
• Tillgång till kompetent personal och god kvalitet på skolor och högskolor
• Kultur och trygghet samt socialt kapital
Ovanstående punkter stämmer också väl överens med den attraktivitetspyramid
som presenteras på nästa sida i dokumentet. Det finns forskare som
argumenterar för att det behövs vissa framgångsfaktorer för att en ort ska få ett
varumärke, där igenkänning, trovärdighet och unik karaktär är centralt, vilket
också kan upplevas attraktivt. Diskussionerna om framgångsfaktorerna gäller
ofta städer, men enligt tillväxtverkets text kan de i detta sammanhang översättas
även till mindre orter. Faktorerna som lyfts fram är:
• Visionära personer - eldsjälar
• Politisk vilja och ledarskap
• Social och kulturell mångfald
• Dynamisk organisationskultur genom närverk
• Tillgång till byggnader och områden för kulturändamål
Förutom det geografiska och historiska perspektivet är det viktigt med
mångfald, eftersom det främjar och stärker näringsbredd, kulturutbud
och branschkluster, vilket är av betydelse för attraktiviteten. Andra
attraktionsfaktorer är närhet som sänker kostnader och naturtillgångar som
exempelvis stränder som innebär en attraktiv boendemiljö. Möjligheter till
nybyggnad är viktigt och attraktivitet påverkas av estetik, läge och utbud av
fastigheter. Mötesplatser är en annan viktig del. På mötesplatser kan mänskliga
möten uppstå. I mänskliga möten kan erfarenheter och perspektiv utbytas, och
då kan saker hända! Möten mellan människor från olika grupper i samhället
stärker tilliten och tryggheten i ett samhälle.
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FLYTTMÖNSTER

Omflyttningar har en stor påverkan på den kommunala befolkningsstrukturen.
I genomsnitt förväntas en svensk flytta tio gånger i sitt liv. Under 2009
flyttade ca 1,3 miljoner svenskar, varav 20-25 procent av dessa flyttade över
kommungräns. Hur svensken flyttar förändras också med åldern. I åldern 19-30
sker flyttningarna oftast, ca fyra gånger i genomsnitt, och det är också i denna
åldern de längsta flyttarna sker. Efter fyllda 30 sker nästan alla flyttar inom
arbetsmarknadsregion, och efter fyllda 35 nästan alltid inom samma kommun.
Ungefär hälften av alla som flyttar har valt sin nya boplats på grund av den nya
bostadsmiljön som helhet anses vara så attraktiv att den är värd att flytta till. Det
kan verka självklart för alla att man väljer att flytta till en plats som är attraktiv.
Men faktum är att svenskar tidigare i störst utsträckning valde en boplats på
grund av arbetet. Idag är det bara 18% av alla flyttar som görs på grund av det.
”En inrikes flytt är inte en flykt, det är att göra karriär” står det i Kairos futures
skrift Varför flyttar vi. Att flytta inom Sverige är att göra karriär inom livets olika
områden. De 7 vanligaste flyttkarriärerna bakom en inrikesflytt är:
• Platskarriär – platsen som helhet i sig är så attraktiv att man flyttar dit. Den
vanligaste karriären som motiverar 50% av flyttarna respondenterna har beskrivit under 2000-talet.
• Bostadskarriär – man flyttar för att få en bättre bostad. Bostadskarriären motiverar 44% av flyttarna.
• Framtidskarriär – man bedömer att framtidsutsikterna är bättre på platsen man
flyttar till. Framtidskarriären motiverar 33% av flyttarna.
• Avståndskarriär – man flyttar på grund av minskade avstånd och restider. Avståndskarriären motiverar 20% av flyttarna.
• Arbetskarriär – man flyttar på grund av att man fått ett (nytt) jobb eller att
arbetet flyttade. Arbetskarriären motiverar 18% av flyttarna.
• Återkomsten – man flyttar ”hem” igen till en plats där man bott tidigare. Återkomsten motiverar 15% av flyttarna.
• Relationskarriär – man flyttar på grund av partnerns skäl snarare än egna motiv. Relationskarriären motiverar 13% av flyttarna.

Det är sedan 90-talet som arbetskarriären har minskat i betydelse och betydelsen
av platskarriär ökat. Platskarriär betyder att det har blivit viktigare för människor
att bo på en plats som uppfyller deras drömmar på fritiden med familj och vänner, medan arbetet har minskat i betydelse. Ett sätt som Kairos Future visar på
attraktivitet i en av sina rapporter är med en pyramid. Det som finns i basen av
pyramiden är det viktigaste, men det som finns i toppen kan vara avgörande för
en flytt.
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De platser som bäst uppfyller alla steg i pyramiden är de mest attraktiva platser
att bo på. Dock kan en plats i sig erbjuda vissa delar, kanske de grundläggande,
och ha nära tillgång till de övre. Exempel finns också på platser som är bra på de
översta delarna men som inte är lika bra på de understa och som ändå anses
attraktiva. Det är dock få som lyckas med den balansgången. Vad gäller
Mönsterås kommun uppfylls i stort de tre nedersta delarna av pyramiden, medan de övre är svårare att uppnå. Genom goda förbindelser till omkringliggande
städer, framförallt Kalmar, kan dessa dock tillgodoses relativt väl.

Olika platser har olika kvaliteter och lockar människor från olika målgrupper
olika delar av livet. Även människors intressen styr vart man väljer att bo.
För många blir bostaden ett alltmer viktigt livsprojekt. Vissa människor ser
främst på sin bostad som en funktion, medan andra ser den som en del av sin
identitet. Mönsterås kommun är en bostadskommun. Kommunen uppfyller flera
av de grundläggande behoven i pyramiden och lever främst upp till att uppfylla
behov för människor som vill bo på landet. För att utvecklas som boendekommun eller boendeort bör de värden som leder till en förbättrad livsmiljö för
dessa intressen stärkas. Exempelvis möjligheten till ett utvecklat friluftsliv, att
enkelt kunna röra sig i skogen, att ha en egen trädgård och kunna odla osv. För
att uppfylla de övre delarna av pyramiden behöver kopplingarna till Kalmar
stärkas ytterligare, liksom fiberuppkoppling för att nå ett större utbud av arbetsplatser, serviceutbud, handel och kultur.
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Flyttmönstret i Mönsterås kommun är både typiskt och otypiskt för en mindre kommun. Mönstret är typiskt på det viset att ungdomar i 19-30- årsåldern
flyttar ut, ofta för att studera, eller arbeta, eller bo i en större stad med ett större
utbud av nöje och sysselsättningar. Flyttmönstret i kommunen är otypiskt på
det sättet att kommunen har en positiv inflyttning av personer i alla andra åldrar.
Diagrammet nedanför visar att Mönsterås kommun är en attraktiv kommun för
flera åldersgrupper, bland annat för barnfamiljer och äldre.
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SCB(2017)
För att förstå hur en stad eller ort har störst potential att lyckas med en positiv
utveckling – att många människor vill bo och leva sina liv där, kan man göra
en analys och definiera samhällets karaktär. I rapporten Stora jobbstudien företag,
Framtiden för platsbundna företag – rapport för Mönsterås beskriver Kairos
Future att Mönsterås har möjlighet att bli en uppkopplat oas. Begreppet innebär
att kommunen kan erbjuda en attraktiv livsmiljö som boendeort, med närhet till
intilliggande arbets- och serviceutbud såsom Kalmar. För att stärka Mönsterås
kan attraktiviteten som livsmiljö alltså stärkas, liksom att stärka kopplingarna till
omkringliggande städer för att öka attraktiviteten som uppkopplad oas.
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I tabellen nedan har statistik för hela kommunen brutits ner på kommundelsnivå
för att kunna analysera hur flyttmönstret sett ut senaste åtta åren.Tabellen visar
att alla tätorter ökar sin befolkning med undantag för Ålem. En stor faktor som
förmodligen förklarar Mönsterås tätorts ökning är nyanländas önskemål om
att bo i kommunens centralort. Det är ett generellt önskemål som tydligt har
framkommit i kommunens integrationsarbete, och som bekräftas av Mönsterås
Bostäder AB. I centralorten finns även god service och bra boende- och
livsmiljö. Angående Oknö kan sannolikt ökningen härledas till den lokala och
nationella trend som innebär att fler och fler fritidshus blir permanentbostäder.
Fliseryds ökning kan bero på det låga prisläge som idag råder på småhus
i orten, samt närhet till natur och det stora arbetsutbud som finns i
närliggande Oskarshamn. Blomstermålas ökning kan förmodligen härledas till
migrationsverkets flyktingmottagning som är lokaliserad i Blomstermåla.
Landsbygden kring tätorterna har varit relativt stabila senaste åren, med ett antal
nya bostäder som har kompletterat den befintliga landsbygdsstrukturen.
Kommundel
Mönsterås
Oknö
Timmernabben
Ålem (stnby + kyrkby)
Blomstermåla
Fliseryd
Tätorter totalt
Mönsterås landsbygd
Fliseryd landsbygd
Ålem landsbygd
Landsbygd totalt
Totalt

FLISERYD
MÖNSTERÅS

ÅLEM

2010-01-01
4847
339
1363
1022 (827+195)
1518
673
9762
1221
733
1264
3218
12 980

2014-01-01
4801
357
1367
978 (792+186)
1573
692
9762
1258
700
1223
3181
12 949

2018-01-01
Förändring
5201
+354
400
+ 61
1371
+8
985 (799+186)
- 37
1624
+ 106
733
+60
10 314
+ 552
1239
+ 18
734
+1
1211
- 53
3184
- 34
13 498
+ 518

SCB(2017). Enligt SCB är Ålem stationssamhälle och Blomstermåla ihopväxt till en tätort. I
kommunens statistik har vi valt att dela upp Ålem och Blomstermåla i två tätorter. Till Ålems
invånarantal har även Ålem kyrbys invånare lagts till.
Oskarshamn
Kalmar
Högsby
Borgholm
Stockholm
Nybro
Västervik
Hultsfred
Växjö
Gotland
Malmö
Uppsala
Lund
Eksjö
Torsås
Övriga

24
17
15
14
11
10
9
9
8
8
7

40

49

95

115

INRIKES FLYTTNINGAR
TILL MÖNSTERÅS 2013

158

Kalmar
Oskarshamn
Högsby
Mörbylånga
Stockholm
Göteborg
Uppvidinge
Borgholm
Västervik
Österåker
Nybro
Växjö
Hultsfred
Markaryd
Malmö
Övriga

22
21
16
15
13
12
11
11
10
10
9
9

55

101

135

INRIKES FLYTTNINGAR
TILL MÖNSTERÅS 2017

203

Ovanstående statistik är inrikes flyttningar. 2017 flyttade 653 personer in till Mönsterås, en
ökning på 64 personer från 2013. Statistiken kommer från Sweco.
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MER
KALMARSUND

Mönsterås kommun har idag ett stort utbyte med sina grannkommuner längs
Kalmarsund, Oskarshamn och Kalmar kommun. En avsiktsförklaring med
visionen Mer Kalmarsund - en gemensam livsmiljö för arbete och boende tecknades 2016
av dåvarande kommuners ordförander i respektive kommunstyrelse. Syftet med
avsiktsförklaringen var:
”Vi vill skapa förutsättningar för att människor upplever en gemensam identitet med och
närhet till Kalmarsund, i såväl arbetsmarknad, boende, miljö som fritid och kultur.
Vi som står bakom denna avsiktsförklaring är beredda att fördjupa vårt samarbete för att
utveckla dessa förenade intressen. Samarbetet ska stärka och skapa mervärden samt vara
fördelaktigt för berörda parter.”
Flera regionala samarbeten har skett de senaste åren, inte minst Trafikverkets
projekt Den attraktiva regionen, som i sin tur har utmynnat i ett antal utredningar.
Nämnas kan bl a Gemensam bostadsmarknad i Kalmarsund (WSP, 2016) samt
projektet att införa sk superbussar längs E22, d v s bussar som trafikerar likt tåg.
Få stopp, hög medelhastighet och hög komfort.

Människor rör sig idag över större geografiska ytor i sin vardag än tidigare.
Därför är det viktigt med samarbete över kommungränser. Idag är det inte
ovanligt att arbetet finns i en kommun, boende i en annan, och fritidsysselsättningen i en tredje. Genom att stärka samarbetet ännu mer längs Kalmarsund
finns stora fördelar att hämta då det i en sådan region finns en stor och varierad
bostads- och arbetsmarknad. Det blir enklare för företag och offentlig sektor
att hitta arbetskraft, och för familjer att hitta arbete för de vuxna. Det är dock
viktigt att det inte får ses som en konkurrenssituation mellan kommunerna om
invånare och arbetstillfällen. Det som är bra för Kalmar gynnar Mönsterås och
Oskarshamn i längden, och det som är bra för Mönsterås gynnar Kalmar och
Oskarshamn o s v. Under kapitlet flyttströmmar redovisas hur olika personer, i
olika åldrar söker olika boendemiljöer. Det är därför en styrka för regionen om
samarbetet stärks än mera mellan kommunerna. Det gynnar både företag och
invånarna i regionen.
För att lyckas med ett stärkt samarbete är också kollektivtrafik och infrastuktursatsningar viktiga. Tillsammans med kommunerna blir därför även Region
Kalmar län och Trafikverket viktiga aktörer i arbetet att stärka regionen.
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BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING
OCH UTVECKLING

Antalet invånare i Mönsterås kommun uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till
13 498. Historiskt har Mönsterås kommun haft ett förhållandevis jämnt
invånarantal omkring 13 000 invånare. Detta har Mönsterås gemensamt med
Borgholm kommun. Kalmar och Mörbylånga kommuner har haft en kraftig
befolkningsökning, medans Oskarshamns kommun har ökat med ca 8 % eller ca
2000 invånare. Resten av länets sju kommuner har tappat, vissa över en fjärdedel
av invånarantalet.
BEFOLKNING 2017, SAMT FÖRÄNDRING SEDAN 1968

Regionförbundet i Kalmar län, 2018
Befolkningsfrågan är en viktig utvecklingsfråga för en kommun då ett tillräckligt
befolkningsunderlag är en förutsättning för kommersiell och offentlig service.
Kommunens befolkningsutveckling är också av stor relevans för den framtida
boendeplaneringen. Bostadsbyggandet kan vara både orsak och verkan i
denna utveckling. Är det en ökning av utbudet av bostäder som genererar
befolkningstillväxt eller är det befolkningstillväxten som avgör behovet av
bostäder? I den här rapporten har vi valt att utgå ifrån det senare, d v s vår
bedömning är att det inte är självklart att kommunens befolkning ökar på grund
av att antalet bostäder ökar. Bostadsbyggandet bör istället prognoseras efter
befolkningsutvecklingen.

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR PER ÅR 1970-2018
MÖNSTERÅS KOMMUN

Regionförbundet i Kalmar län, 2018
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Eftersom Sveriges befolkning blir äldre finns ett stort bostadsbehov för denna
grupp. Seniorer(invånare över 55 ) i Mönsterås kommun är en stadigt växande
befolkningsgrupp och många av dem bor idag i småhus med äganderätt till
förhållandevis låga boendekostnader. Mönsterås kommun följer den nationella
trenden med en ökad grupp äldre på samtliga orter. En omflyttning av seniorer
till mer åldersanpassade boenden kan få flera positiva effekter för både individen
som samhället. Exempel på detta kan vara ett mer självständigt liv som äldre,
bättre arbetsmiljö för eventuell framtida vårdpersonal samt positiva flyttkedjor
som gynnar andra grupper, framför allt yngre på bostadsmarknaden. En annan
målsättning är att fler äldre, med insatser i form av hemtjänst, ska ha möjlighet
att bo kvar hemma. Detta innebär att det ställs krav på bostäders tillgänglighet,
anpassning av utemiljön och tillgång till service i närområdet. Därför är det
viktigt att både tillgängliga seniorbostäder som bostadsanpassning i befintliga
bostäder erbjuds.
16
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Diagrammen på föregående sida visar att Mönsterås kommun har en mindre
andel unga vuxna jämfört med riket. Detta är inte unikt för Mönsterås,
majoriteten av alla som flyttar i Sverige är 19-30 år och bakom ligger oftast en
önskan om att komma närmare ett större utbud av upplevelser, utbud, nätverk,
studiemöjligheter och arbete som nästan uteslutande finns i större tätorter.
Det är viktigt för kommunens befolkningssammansättning att få fler ungdomar
att stanna kvar i kommunen. Goda pendlingsmöjligheter till Kalmar kan
förbättra möjligheterna att kombinera eftergymnasiala studier med att bo kvar
i kommunen. Det är därför centralt ur ett bostadsförsörjningsperspektiv att
kunna erbjuda denna grupp attraktiva bostäder. Ett negativt flyttningsnetto
för ungdomar är ett problem eftersom det får konsekvenser för nativiteten i
kommunen. En målsättning som Mönsterås kommun arbetar med är att barn
och ungdomar som växt upp i kommunen ska bära med sig positiva upplevelser
och bilder från sin uppväxt. Det är förutsättningar som kan få unga att flytta
tillbaka till sin hemkommun i framtiden när de själva bildar familj. Därför är
det viktigt att se över attraktionskraften för att locka unga att återvända till sin
hemkommun.
Statistik visar dock att endast ca 15 procent av Sveriges 290 kommuner lyckas
skapa balans/överskott. Gällande Mönsterås minskade antalet personer födda
1987 i kommunen från 185 till 144 personer 2005-2017, d v s under den period
gruppen var 18-30 år(SCB). Ett tapp på ca 22 procent. Figuren på sida 17 visar
att Mönsterås kommun de senaste 40 åren varit beroende av nettoinflyttning
för att bibehålla eller öka befolkningen. Antalet födda och döda har legat stabilt
senaste 40 åren. Med största sannolikhet innebär det att en nettoinflyttning är
nödvändig för att bibehålla eller öka invånarantalet framåt i tiden.
Kalmar län som helhet hade ett utflyttningsnetto 2017 på 394 personer mellan
18-30 år. Av dessa 394 var 264 män och 130 kvinnor.(SCB)

BEFOLKNINGEN FÖRDELAD PROCENTUELLT PÅ ÅLDERSGRUPPER OCH KOMMUNDELAR
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Staplarna på föregående sida visar kommunens uppdelad för respektive
kommundel. Var gränserna går mellan de olika landsbygdsdelarna syns på kartan
bredvid diagrammet. Det är samma gräns som församlingsgränsen mellan Ålem,
Mönsterås och Fliseryd.
Oknö har lägst andel barn och unga vuxna, men absolut flest i åldersgruppen
55-69 år. Blomstermåla har den yngsta medelåldern i kommunen. vilket bland
annat beror på stor inflyttning av nyanlända barnfamiljer.
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I Mönsterås kommun har 20 % utrikes bakgrund. Det är framförallt i
åldersgrupperna 0-24 och 25-54 år det finns en större andel med utrikes
bakgrund. Utrikes bakgrund utländsk definieras enligt SCB som personer som
är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer
med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två
inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.
Av kommunens 13 498 invånare bor ca 76 % i tätorter. Kommunens befolkning
är fördelad enligt följande, Mönsterås tätort 39 %, Timmernabben 10 %,
Fliseryd 5 %, Ålem 7 %, Blomstermåla 12 %, Oknö 3 %. Resterande 24 % är
bosatta på landsbygden.
KOMMUNENS BEFOLKNING PROCENTUELLT UPPDELAT I TÄTORTERNA
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KOMMUNIKATIONER
OCH PENDLING

VÄSTERVIK

VIMMERBY

OSKARSHAMN

KALMAR

Mönsterås kommun arbetar med Kalmar och Oskarshamn för att stärka
och samordna infrastruktur-, trafik- och bebyggelseutvecklingen i regionen.
Forskning visar att framgångsrika regioner kännetecknas av en integrerad
arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. Pendlingstiden är avgörande och tider
under 45 minuters restid ökar viljan att förflytta sig mellan sin bostadsort
och arbetsplats. Goda kommunikationer är därför väsentliga för kommunens
framtida utveckling. I den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029
finns flera projekt som syftar till ändamålsenlig och snabb kollektivtrafik. Målet
är att öka resandet med kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt inom länet och
till grannlänen.
Mönsterås räknas till Oskarshamns arbetsmarknadsregion, men har också
ett stort utbyte med Kalmars arbetsmarknadsregion. Kommunen har en
hög utpendling, låg inpendling och därmed en negativ nettopendling. Ur ett
boendeperspektiv kan detta ses som ett tecken på att Mönsterås är en attraktiv
kommun att bo i. Diagrammet visar också tydligt att Mönsterås kommun
har fått en tydligare boendeprofil med åren, framförallt i förhållandet mot
Oskarshamns kommun.

ARBETSMARKNADSREGIONER

Antal pendlare(in minus ut) mellan Mönsterås och de starkaste kommunrelationerna,
Kairos future(2018)
I rapporten Stora jobbstudien företag, framtiden för platsbundna företag - Rapport för
Mönsterås beskrivs Mönsterås som en ”oas”. En plats där det är attraktivt, lugnt
och tryggt att bo, men ändå närhet och tillgång till större städer och deras
utbud. Det är också positivt om Kalmar och Oskarshamn växer och blir större
och starkare, på så vis kan Mönsterås dra nytta av sin roll som boendekommun
ännu mer. Slutsatsen är att uppkopplingen mot Kalmar behöver stärkas ännu
mer, kopplingarna mot Oskarshamn är idag redan stark. Genom att kopplingen
stärks ökar möjligheterna att bo i Mönsterås och arbeta i Kalmar, men också det
omvända.
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I dagsläget går drygt 40 bussturer mellan Mönsterås samhälle och städerna
Kalmar och Oskarshamn per dygn. Mellan Blomstermåla och Kalmar går
tågtrafik, restiden är ca 30 minuter. Kalmar länstrafik har i sitt regionala
trafikförsörjningsprogram skrivit in att pendeltågstrafik ska börja köras
på Stångådalsbanan. Något kommunerna längs Stångådalsbanan är
väldigt positiva till. Tänkbara tågstopp är i både Ålem och Blomstermåla
samt eventuellt Mönsterås, och kommer framförallt innebära förbättrade
kommunikationsmöjligheter till Kalmar.
Det sker även ett regionalt samarbete för att stärka pendlingsmöjligheterna
genom en s k BRT-linje (Bus Rapid Transport) längs E22. D v s en form av
superbussar, bussar som trafikerar stråket såsom tåg: snabbt, få stopp och med
hög komfort och service.
Lokalt är det i huvudsak buss och bil som är fortskaffningsmedel till arbete
och till aktiviteter på fritiden. Mönsterås kommun har också ett väl utbyggt
cykelvägnät och fler cykelvägar planeras. Detta skapar goda förutsättningar för
att ersätta korta resor med cykel.

Antal pendlare(in plus ut) mellan Mönsterås och de starkaste kommunrelationerna,
Kairos future(2018)
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ARBETSMARKNAD
OCH NÄRINGLIVSKLIMAT

Ett gott näringslivsklimat och bra offentlig service är viktiga faktorer för en
kommuns utveckling. Nya och växande företag är en förutsättning för att
skapa sysselsättning och hållbar tillväxt. Dessa företag kräver att det finns
goda kommunala förutsättningarna inom barnomsorg, skola, bostadsmiljöer
m.m. Alla dessa faktorer är av stor vikt för att locka såväl nya invånare som
företag. Även hela regionens attraktionskraft påverkar den enskilda kommunens
tillväxtmöjligheter.
Mönsterås kommun har i flera år haft regionens bästa näringslivsklimat enligt
Svenskt näringsliv årliga mätningar. Mönsterås strategiska läge mellan de två
stora arbetsmarknadsorterna Kalmar och Oskarshamn, är en stor fördel när
befolkning och näringsliv ska växa. Kommunen har god tillgång på mark för
verksamheter i alla tätorter, den största företagsparken ligger i ett strategiskt läge
intill E22 i södra delen av Mönsterås tätort. Utbyggnaden av IT-infrastrukturen
med optiskt fiber går i snabb takt, vilket ger goda förutsättningar för
datakommunikation och distansarbete.

FÖRVÄRVSARBETANDE I PROCENT. AVSER NATTBEFOLKNING
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Mönsterås kn, kvinnor
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Kalmar län, kvinnor
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Källa...
Förvärvsarbetande.
Avser nattbefolkning.
SCB(2016)
45-64
20-64

20-24

25-44

Kommunfakta Mönsterås kommun. SCB (2018)
Tabellen ovan visar att sysselsättningsgraden inte skiljer sig märkbart från övriga
länet. I likhet med länet är andelen förvärvsarbetande män några procent högre
än kvinnor. Mönsterås ingår i Oskarshamns arbetsmarknadsregion tillsammans
med Högsby och Oskarshamn. Mönsterås har även ett stort pendlingsutbyte
med sina grannkommuner i söder, Nybro och Kalmar kommun.
Kommun

Arbetsställen

Arbetstillfällen

Invånarantal

Mönsterås

1 512

4 890

13 565

Nybro

20 350

Oskarshamn

7 065

14 514

26 928

Högsby

690

1 949

6 094

Kalmar

7 065

35 953

68 510

Totalt
16 332
57 306
135 447
Siffror angående arbetställen och arbetstillfällen kommer från Näringlivskontoret Mönsterås,
2019. Siffror för kommunens invånarantal är från SCB och gäller för 31/12 2018.
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ARBETSTILLFÄLLEN. AVSER DAGBEFOLKNING
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Jämfört med både Kalmar län som helhet och riket har Mönsterås kommun en
befolkning som har lägre andel eftergymnasial utbildning. I likhet med övriga
Sverige har kvinnor högre utbildning generellt än män.
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BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST. MEDELVÄRDE FÖR DE SOM ARBETAR. 16-64 ÅR.
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Förvärvsinkomsten för män i Mönsterås kommun är högre än i flera andra
kommuner i Kalmar län, medan det för kvinnor ligger runt genomsnittet.
Precis som i övriga Sverige är det stora inkomstskillnader för män och kvinnor.
Medelvärdet för beskattningsbar förvärvsinkomst för en man i Mönsterås är 340
000 och för en kvinna 251 000 kr. I åldrarna 45-59 år är inkomsten som störst.
Mönsterås kommun har 2012 antagit ett jämställdhetsprogram för kommunen
och de kommunala bolagen. Programmet innebär att vi som arbetsgivare inom
ramen för våra verksamheter ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt
främja jämställdhet i arbetslivet. Lönefrågan är en av åtta punkter i programmet.
Som ett led av detta görs en lönekartläggning varje år som analyserar om och
var det i så fall finns oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

BESKATTNINGSBAR FÖRVÄRVSINKOMST. MEDELVÄRDE FÖR DE SOM ARBETAR. MÖNSTERÅS KOMMUN
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Beskattningsbar förvärvsinkomst för de som som arbetar, medelvärde. Mönsterås kn. SCB(2016)
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NULÄGESBESKRIVNING
Kommunfullmäktige har beslutat att tätorterna ska utvecklas långsiktigt genom
ett hållbart och bärkraftigt kretsloppstänkande. Det är viktigt att ta hänsyn till
tätorternas och byarnas särart och kvaliteter. Människors val av bostadsort styrs
allt mer av god livsmiljö. Goda boendemiljöer i attraktiva och naturnära lägen
får därför allt större betydelse. Ytterligare faktorer vid val av bostad är närhet till
service, både traditionell service likt kollektivtrafik, handel, vård m.m., men även
tillgång till fibernät för möjlighet att använda elektroniska samhällstjänster och
service dygnet runt (se även kapitlet Flyttmönster).

BOSTADSBESTÅND

Bostadsbeståndet i Mönsterås kommun består av ca 6600 bostäder, varav ca
1600 bostäder i flerbostadshus och ca 4700 bostäder i småhus. Av kommunens
befolkning bor 65 % i egenägda bostäder, 31 % i hyreslägenheter, 4 % i
bostadsrätter. Småhus är den klart populäraste bostadstypen. Boende i
bostadsrätter och hyresrätter är relativt jämnt fördelat över åldrarna med
undantag av unga vuxna och 80+ som i större utsträckning hyr sin bostad. Det
finns idag även andra ägandeformer i Sverige, såsom kooperativa hyresrätter
och ägandelägenheter. I Mönsterås kommun finns i nuläget ingen av dessa.
Alla upplåtelseformer har sina fördelar och nackdelar och erbjuder olika behov
på bostadsmarknaden. En god blandning av olika upplåtelseformer skapar
balans och möjliggör positiva flyttkedjor inom kommunen. Den låga andelen
bostadsrätter i kommunen kan vara problematisk då urval och omsättning på
marknaden blir begränsad.

BOSTÄDER EFTER HUSTYP, MÖNSTERÅS KOMMUN

Övriga hus
1%

Specialbostäder
3%

BOSTÄDER EFTER HUSTYP, KALMAR LÄN

Övriga
hus
2%
Flerbostadshus
38%

Specialbostäder
4%

Flerbostadshus
24%
Småhus
72%

Småhus
56%

T.v. Kalmar län. Ovan. Mönsterås kn.SCB(2017).
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 huvudsakligen är avsedda för
bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader
avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. Specialbostäder avser bostäder för äldre/
funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.(SCB)
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BOSTÄDER EFTER UPPLÅTELSEFORM, MÖNSTERÅS KOMMUN

Bostadsrätt
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Hyresrätt
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BOSTÄDER EFTER UPPLÅTELSEFORM,
KALMAR LÄN
Bostadsrätt
12%

Äganderätt
65%

Äganderätt
52%

Hyresrätt
36%

T.v. Kalmar län. Ovan. Mönsterås kn.SCB(2017).
I Mönsterås kommun finns idag en stor potential för nya bostäder genom
att befintliga fritidshus omvandlas till permanentbostäder. 2018-01-01 fanns
1428 fritidshus i kommunen(SCB), framförallt på Oknö och i Korpemåla.
Kommunen bedömer att den lokala och nationella trend som finns, att fritidshus
omvandlas till permanentbostäder kommer fortsätta, eller t o m öka.
Mellan 60-65 % av alla mellan 20-30 år i Mönsterås kommun bor i småhus,
det är en betydligt högre siffra än Kalmar län som genomsnitt. En anledning
är att kommunen har en lägre andel bostäder i flerbostadhus än länet. Att fler
äldre bor i småhus är sannolikt en kombination av lågt utbud, samt ofördelaktig
ekonomi att sälja småhuset för hyresrätt/bostadsrätt. En lägre andel studenter
påverkar också andelen.
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ANDEL BOENDE I PROCENT, I SMÅHUS EFTER ÅLDER
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ANTAL PERSONER PER HUSHÅLL
Samtliga boendeformer

BOSTADSAREA PER PERSON
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Tabellen till vänster ovan visar att det finns färre personer per hushåll i hyresrätter
i Mönsterås kommun, men att det totalt sett över kommunens bostadsbestånd är
ungefär samma boendetäthet som Kalmar län och riket. Tabellen ovan till höger
visar att bostadsarean per person i Mönsterås kommun och Kalmar län är större
än riket i genomsnitt. En trolig förklaring är att genomsnittspriset för småhus och
lägenhetshyran är högre i riket än Kalmar län och Mönsterås kommun.
Tabellen nedan visar att småhus är den klart populäraste bostadstypen. Boende
i bostadsrätter och hyresrätter är relativt jämnt fördelat över åldrarna med
undantag av unga vuxna och 80+ som i större utsträckning hyr sin bostad.
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ANTALET BOENDE PER BOSTADSTYP FÖRDELAT PÅ BOENDES ÅLDER
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Antalet boende per bostadstyp fördelat på boendes ålder. SCB(2017).
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AKTÖRER OCH UTBUD

Det kommunala bostadsbolaget Mönsterås Bostäder AB är kommunens största
fastighetsägare med drygt 65 % av kommunens hyreslägenhetsbestånd på
runt dryga 2000 hyreslägenheter. Mönsterås Bostäder ABs 1381 lägenheter är
fördelade enligt följande, Mönsterås tätort 1014, Blomstermåla 146, Ålem 115,
Fliseryd 45 och Timmernabben 61.
Ett visst mått på hur väl bostadsmarknaden fungerar kan tomt- och
lägenhetsköerna ge. För att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden är det
lämpligt med en omflyttningsgrad på 20 %. D v s att en lägenhet byter hyresgäst
i snitt var femte år. Är det svårt att få tillgång till lägenhet kan låsningar uppstå
där personer vill byta villa mot lägenhet och tvärtom inte kan göra det. I januari
2019 fanns 114 personer anmälda som aktiva bostadssökande via Mönsterås
Bostäders hemsida. Uppfylls bolagets inkomstkrav får sökande vanligtvis en en
lägenhet inom 1-3 månader. I Mönsterås kommun finns idag ingen tomtkö för
kommunala tomter.

Lägenhetstyp

1 RoK

2 RoK

3 RoK

4 RoK

5 RoK

Standardlägenheter

234

510

315

72

4

Servicelägenheter
Seniorlägenheter

33
26

18
99

26

18

6

645

347

Övriga lägenheter
(Grupphem och blockuth.)
Totalt

293

GRH

4
16
76

4

16

Mönsterås Bostäders lägenhetsbestånd uppdelat efter lägenhetstyp och antal rum
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TILLGÄNGLIGA
BOSTÄDER

Möjligheten att kunna bo kvar i den egna bostaden vid funktionsnedsättning
är en viktig fråga för många människor. För att detta ska vara möjligt krävs att
bostaden utformas så att både den yttre och inre miljön är tillgänglig i de fall
den boende får exempelvis nedsatt rörelseförmåga, hörsel, syn eller kognitiva
nedsättningar.
Mönsterås Bostäder är den största aktören på bostadsmarknaden i
kommunen med drygt 65 % av kommunens lägenhetsbestånd av hyresrätter.
För att bättre kunna möta sina kunders behov har Mönsterås bostäder
tillgänglighetsanpassat delar av sitt lägenhetsbestånd. Merparten av Mönsterås
bostäders lägenhetsbestånd är uppfört på 50- och 60-talet och består av
trevåningshus. 44 % är tillgänglighetsanpassade. Ett arbete som ofta är
förenat med både svårigheter och kostnader i äldre fastigheter. Beroende på
husets utformning skiljer sig åtgärderna från bostad till bostad.
Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018: 222) möjliggör för kommunerna
att lämna ekonomiskt bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder.
Bidraget är inte inkomstprövat. Bostadsanpassning avser åtgärder i
bostaden för att möjliggöra kvarboende och underlätta det dagliga livet för
personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, såsom att skapa
tillgänglighet till/från bostaden, sköta sin hygien, laga mat m.m. Bidraget är
personligt och kan lämnas oavsett bostadstyp, d v s både till småhus, hyresrätt
i flerbostadshus eller bostadsrätt. Bidraget gäller dock inte för bostäder i
socialförvaltningen regi.
Det kan inträffa att större om- och tillbyggnad av fastigheter kan orsaka
större kostnader i form av inköp av hissar, dörrautomatik, duschkabiner m.m.
I regel handlar dock bostadsanpassning om mindre ingrepp. De senaste tre
åren har i genomsnitt ca 180 ansökningar beviljats per år, till en genomsnittlig
kostnad per ansökning på ca 14 700 kr. En ökning från 130 ärenden och en
kostnad på 13 000 kr/ärende från åren 2011-2013.
Särskilt boende är ett boende för personer som behöver service och
omvårdnad dygnet runt. Särskilt boende ger alla hjälpinsatser som individen
behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser. Särskilt boende
är benämningen enligt socialtjänstlagen, i Mönsterås kommun återfinns
servicelägenheter och gruppboende under benämningen särskilt boende.
Personen ansöker hos kommunen som tar ett beslut om personen är
berättigad till ett särskilt boende och i vilken form.
Den genomsnittliga nettokostnaden per år och boende per lägenhet är
ca 766 500 kr. Inom kommunen finns 151 bostäder under benämningen
särskilt boende, 97 i Mönsterås, 46 i Ålem och 8 i Fliseryd. I Mönsterås tätort
återfinns även 14 korttidsboenden. Socialförvaltningen bedömer att behovet
av bostäder under benämningen särskilt boende är otillräckligt under de
närmaste åren.

Under perioden 1987-2017 färdigställdes 922 bostäder i Mönsterås kommun
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BOSTADSPRODUKTION
1987-2018

120

uppdelat på 616 i småhus och 306 i flerbostadshus. Början av 1990-talet kan
betecknas som en byggboom i kommunen. Därefter har byggtakten minskat
betydligt, de senaste 5 åren har antalet färdigställda bostäder varit ca 18 per år,
9,2 i småhus och 8,8 i flerbostadshus.

ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 1987-2017, MÖNSTERÅS KOMMMUN
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SCB (2017)

Tobins Q är ett lönsamhetsmått för bostadsbyggande. Om kvoten är över 1,0
är det precis lönsamt att bygga nya bostäder. Byggbranschen brukar räkna
med att måttet på en marknad ska ligga över 1,2 för att det ska vara riskfritt
att nyproducera. Kvoten beräknas som genomsnittliga småhuspriser i relation
till genomsnittliga produktionskostnader. Beräkningen är gjord per kommun
och visar också genomsnittet i kommunen, vilket innebär att det finns delar
inom kommunen där betalningsviljan för bostäder är betydligt högre och
där det därför kan vara lönsamt att bygga. I Kalmar län är det bara Kalmars
och Borgholms kommuner som har en genomsnittlig kvot över 1,0, medan
inlandskommunerna har särskilt låga värden.
UTVECKLING AV TOBINS Q

x) WSP, Regional bostadsmarknad Kalmarsund(2016)
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GENOMSNITTLIGA
PRISER OCH HYROR
FÖR BOSTÄDER

I Kalmar län har Kalmar kommun och de båda Ölandskommunerna högst
medianvillapriser. Därefter kommer Oskarshamn och Västerviks kommuner.
Mönsterås medianvillapriser ligger i nivå med Vimmerby och Nybro kommun,
kring 1,2 miljoner kr. Märbart är att inte ens Kalmar kommun som har högst
medianvillapris, når upp till rikets medianpris på ca 3 miljoner kronor.
MEDIANPRIS VILLA (TKR)
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2819
2348

2024

1748
1233
683

1707 1693
1243

1201
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619
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SCB(2018). Tabellen gäller enbart permanentbostäder(ej tomträtt)
MEDIANPRIS VILLAPRIS 1987-2017 (TKR)
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PROGNOS 2022

Bostäder nyttjas inte i första hand av individer utan av hushåll. För att
uppskatta behovet av antalet bostäder 2022 behöver därför en uppskattning
av kommunens invånarantal och boendetäthet för 2022 tas fram.
Befolkningsprognoser är komplexa och bygger på ett antal kvalificerade
gissningar. Det betyder att prognoser inte alltid stämmer. Ändå behövs
prognoser för att planera inför framtiden.
Tabellen nedan är en väldigt enkel teoretisk modell och ska därmed betraktas
med den osäkerhet som detta innebär. Inflyttningen till kommunen har varit
stor de senaste åren, men har minskat under 2019 och bedöms inte öka igen
de närmaste åren. Befolkningsökningen har de senaste åren till stor del varit
baserad på utrikes födda. Prognosen nedan är en bedömning baserad på ett antal
faktorer, varav omvärldsbevakning är en viktig faktor.
Boendetätheten har ökat något under den relativt stora befolkningsökningen de
senaste åren. Med en lägre inflyttningstakt sa mtidigt som bostäder byggs, både
i privat regi som kommunal regi bedöms boendetätheten minska till samma nivå
som 2013. De senaste fem åren har 18 bostäder i snitt byggts per år.

År

Befolkning

Boendetäthet

Antal bostäder

2013

12 949

2,03

6371

2017

13 498

2,05

6573

2022

13 498

2,03

6649
SCB(2013 och 2017)

Dessa antaganden innebär att det bör tillskapas 20 nya bostäder varje år fram till
2023.
I tabellen på s 16 visas hur befolkningen i de olika kommundelarna har ökat
respektive minskat de senaste åren. Tabellen visar tydligt att det är centralorten
Mönsterås samhälle som vuxit. Centralortens attraktivitet märks också tydligt
i medborgardialogen som skett i samband med att detta dokument har tagits
fram. Det är också väl känt att nyanlända ser Mönsterås samhälle som den mest
attraktiva kommundelen att bosätta sig i.
Med prognosen som bas har nedanstående slutsatser gjorts.
- Kommunen beräknas behålla sin befolkning på ca 13 400 invånare till 2023.
- Det bör tillskapas ca 20 nya bostäder per år.
- Antalet boende per bostad kommer minska till 2013 års nivå.
- Inflyttare/nya invånare kommer till stor del vara personer med utrikes
bakgrund.
- Inflyttare till kommunen fördelas enligt rådande trend inte geografiskt rättvist.
De flesta nya invånare förväntas vilja bosätta sig i centralorten Mönsterås
samhälle. Därför kommer det vara viktigt att fortsätta det aktiva arbetet med
att skapa möjligheter, attraktivitet och tillväxt även i de andra tätorterna och på
landsbygden.

34

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

MARKINNEHAV

o

Mönsterås kommun har sedan många år tillbaka arbetat långsiktigt med att
förvärva strategisk mark och är idag en stor markägare i och kring kommunens
tätorter. Vid markförvärv är kommunens översiktsplan vägledande vilket
betyder att det är av stor vikt att den varje mandatperiod aktualiseras. Många av
kommunens antagna detaljplaner för nya bostäder är uppstartade på kommunalt
initiativ, vilket betyder att det är centralt att kommunen fortsätter att arbeta
strategiskt med markförvärv. Mönsterås kommun förvaltar även mark som ägs
av stiftelserna
Anna Nilsson och Skytteanska.
Plan och Byggavdelningen
Plan och NJ
Byggavdelningen
december 19, 2018

o

december 19, 2018

Mönsterås kommun
MönsteråsBostäder
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För att skapa formella förutsättningar för nyproduktion av bostäder behövs
i regel en detaljplan. En detaljplan kan förstås som ett juridiskt bindande
dokument mellan kommun, markägare och grannar. Syftet är att göra
avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska
utvecklas. Detaljplanen styr hur marken får användas, men reglerar också
annat, ex byggnadsarea, byggnadshöjd, avstånd från byggnad till tomtgräns och
rättigheter att dra fram ledningar över annans mark. En detaljplan gäller tills
dess att den upphävs eller täcks över av en ny. Det är också viktigt att påpeka är
att en detaljplan endast ger möjligheter och förutsättningar. En detaljplan som
vinner laga kraft leder inte automatiskt till en utbyggnad.

PLANBEREDSKAP

Genom det kommunala planmonopolet har Sveriges kommuner ett utmärkt
instrument att styra utvecklingen på den lokala bostadsmarknaden. Genom
planmonopolet kan kommunen besluta om markanvändningen och var det är
lämpligt att bygga bostäder, därför är det av stor vikt att upprätthålla en god
planberedskap för bostäder. Det är svårt att fastställa hur lång tid en detaljplan
tar från initiering till laga kraft, mycket beroende på ev. överklaganden. Utan
överklagande beräknas en detaljplaneprocess i Mönsterås kommun pågå i
ungefär ett år från arbetet påbörjas till laga kraft. Bygglov är sammanlänkat
med detaljplaner, lov ska ges som är i enlighet med planen. Mindre bygglov
tas ofta på delegation av tjänstemän, handläggningstiden är ungefär en
månad från ansökan inkommit till beslut tas. Vid större bygglov tas beslut av
byggnadsnämnden, då ökar handläggningstiden med två till fyra veckor. Detta
under förutsättning att överklagande inte sker och att ansökan är fullständig och
planenlig. Det finns ett stort utbud på obebyggd kvartersmark för bostäder i
kommunen. Ur ett planperspektiv är frågan dock inte så enkel, flera av planerna
som tillåter bostäder är gamla, och eventuellt inte lämpliga att exploatera idag,
det kan bl a bero på klimatförändringar, hälsoaspekter, men också att området
inte anses attraktivt idag. Bedömningen är ändå att planberedskapen för
bostäder är god inom Mönsterås kommun.
PLANBESTÄMMELSER

27,95

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
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Mönsterås kommun

PLAN OCH BYGGAVDELNINGEN
Kvarngatan 2, 38322 Mönsterås, Tel. 0499-17000

Antagandehandling
Detaljplan för

ÅRHULT 3:102, 3:100 m.fl.
(Blomstermåla torg)
Mönsterås den 25 januari 2018. Reviderad den 28 augusti 2018.
Frida Emtorp
Planarkitekt

Beslutsdatum:

Henrik Eriksson
Plan- och byggchef

Uppdrag: 2017-12-07
Samråd: 2018-01-25
Granskning: 2018-04-20
Antagande: 2018-09-27
Laga kraft: 2018-10-25

Tillhörande planhandlingar:

ILLUSTRATIONSEXEMPEL

0

100 m

Planbeskrivning
Behovsbedömning
Bullerutredning
Grundkarta

Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

300 m

Skala:

A2 = 1:500 A4 = 1:1000

Dnr: 2017/456

Exempel på detaljplan
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Eftersom en planprocess är en lång och tidskrävande process är det väsentligt
med framförhållning i planfrågor. Kommunen måste hela tiden ha en god
planberedskap, d v s kunna erbjuda ett brett utbud av tomter till olika typer av
intressenter. Genom att föra en tidig dialog underlättas ofta planarbetet. Dels är
det viktigt att tidigt diskutera och förankra planidéer mellan berörda tjänstemän
och politiker. Detta görs idag i kommunens plangrupp. Dels är dialogen med
sakägare och berörda för de olika planerna i ett tidigt skede av planprocessen
viktig, genom, detta minimeras ofta riskerna för ett överklagande.
Av kommunns ca 250 planer är mer än hälften lagakraftvunna före 1990.
Tidsspannet mellan den äldsta och den senaste planen är närmare 70 år vilket
kan leda till olika problem. För att på ett smidigare och mer lämpligt sätt möta
dagens och framtidens behov behöver flera äldre planer ses över och ändras
eller t o m upphävas. Detta gäller inte minst de utmaningar som kommer med
klimatförändringar. Nya planer bör göras flexibla som hindrar planen från att bli
inaktuell. Detta kan bl a göras genom att ge kvartersmark fler än en beteckning.
En detaljplan får enligt lagens mening inte göras mer detaljerad än nödvändigt,
men samtidigt ska planen tydligt visa hur bebyggelse och miljön regleras.
Det är också av stor vikt att strategiska dokument som kan användas
som riktlinjer i planeringen, såsom översiktsplan, tillväxtstrategi,
bostadsförsörjningsprogram m fl kontinuerligt uppdateras.

Bild över detaljplaneprocessen, standardförfarande

37

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

LEDIGA TOMTER
FÖR SMÅHUS

I Mönsterås kommun fanns i mars 2019 49 lediga kommunala bostadstomter
ute till försäljning. De senaste åren har det framförallt varit Mönsterås och
Timmernabben som haft efterfrågan, och det är också i dessa samhällen antalet
tomter till försäljning har förändrats sedan hösten 2014. Se diagram nedan.
2018 släpptes 16 privatägda bostadstomter i Mönsterås samhälle, dessa är inte
med i statistiken nedan. Det finns även 10 avstyckade och klara bostadstomter
för småhusbebyggelse i Mönsterås hamn till salu som inte ägs av Mönsterås
kommun, inte heller dessa är med i statistiken nedan.
Detaljplanearbete pågår för ca 50 kommunala bostadstomter i södra Mönsterås
samhälle, samt ca 15 kommunala tomter norr om Timmernabben.
I statistiken nedan är exploaterade småhustomter till salu med. Utöver dessa
finns även ett stort antal planlagda bostadstomter klara att exploateras i alla
samhällen förutom Mönsterås tätort. I Mönsterås tätort finns få planlagda
tomter för småhusbebyggelse på kommunalägd mark.
I statistiken är det endast tomter för småhusbebyggelse med, inte tomter tänkta
för flerbostadshus. Dessa visas på nästa sida.
ANTAL KOMMUNALA VILLATOMTER TILL FÖRSÄLJNING
2019 SAMT FÖRÄNDRING FRÅN ÅR 2014
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16 villatomter med som kommer ut till försäljning i södra Mönsterås samhälle under
sommaren 2019 är med i statistiken ovan.

LEDIGA TOMTER FÖR
FLERBOSTADSHUS

På nästa sida visas kartbilder på var i tätorternas centrum det finns planlagd
mark för bostadsbebyggelse tänkt för flerbostadshus. Dessa områden markeras med en gul cirkel om de är på kommunalägd mark, och röd cirkel om de är
privatägda.
Förutom dessa områden finns även möjlighet att genom ny detaljplan ta fram
nya attraktiva platser för flerbostadshusbebyggelse i tätorternas centrala delar.
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Plan och Byggavdelningen
MÖNSTERÅS

1

4

januari 3, 2020

Kommunal mark
Privatägd mark
MönsteråsBostäder

2
3
Credits not available.

Områden i Mönsterås där nya flerbostadshus kan tillkomma. Alla områden
flerbostadshus
förutom
3350där 400
50 tillåter
0
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100
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200
250område
300
detaljplaneprocess pågpr för att möjliggöra en utveckling av området med bl a bostäder..
1:5 000

1. Illustration från västra Mönsterås där planenliga nya
bostadshus har ritats in vid Jacobs Gränd.

2. Illustration från området vid Prästkullen där planenliga nya
bostadshus har ritats in söder och sydvöst om Prästgården.

3. Illustration från Saltkällan AB som visar 50 nya
bostadsrätter vid Kuggås strand.

4. Tidig illustration från pågående planprocess som visar tänkta
byggrätter i område 4.
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BLOMSTERMÅLA

Kommunal mark
Privatägd mark
MönsteråsBostäder

Illustration från Blomstermåla centrum där planenliga nya bostadshus har ritats in.
FLISERYD

Kommunal mark
Privatägd mark
MönsteråsBostäder

Planlagt område för nya bostadshus i Fliseryd centrum
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ÅLEM

Kommunal mark
Privatägd mark
MönsteråsBostäder

Planlagt område för nya flerbostadshus vid Torshaga i Ålems stationssamhälle. Södra(vänstra) området bebyggdes 2019.

Illustrationer från Timmernabben(vänstra bilden) och Ålem(högra bilden) där planenliga nya bostadshus har ritats in
TIMMERNABBEN

Kommunal mark
Privatägd mark
MönsteråsBostäder

41

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

LANDSBYGDEN

Bebyggelsen i Mönsterås kommun är framförallt koncentrerad till kommunens
sex tätorter. Av kommunens ca 13 500 invånare bor ca 24 % eller ca 3200
personer på landsbygden. Det finns både fördelar och nackdelar med att ha en
mindre andel av invånarna bosatta på landsbygden. Fördelar att större delen av
befolkningen bor i tätorter kan ses ur både energi- och transportsynpunkter, i
synnerhet med ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Samtidigt innebär det en nackdel
att färre bor på landsbygden eftersom serviceunderlaget blir lågt vilket påverkar
förutsättningarna för kollektivtrafik, skola, omsorg m.m.
Mönsterås kommun arbetar medvetet med att öka servicenivån för boende på
landsbygden. Dels byggs fibernät ut, målet är att 95 % av alla hushåll och företag
2020 ska möjlighet att ansluta sig. Dels planeras stora satsningar för att bygga
ut kommunens VA-nät på flera håll inom kommunen. För att tillhandahålla
kollektivtrafik till boende på landsbygden finns idag närtrafiklösningar där
busstrafik sker på beställning.
En vanlig anledning att personer väljer att bosätta sig på landsbygden är
närheten till djur och natur. I Mönsterås kommun finns ca 650 bebyggda
lantbruksfastigheter. En trend i hela Sverige är att antalet hästgårdar har ökat
senaste åren, från 2004-2010 ökade antalet hästgårdar i Kalmar län från ca 2600
till 3500. Gällande Mönsterås kommun har däremot antalet kända hästgårdar
minskat från 111 till 99 hästgårdar mellan 2009 – 2018.

Öv. Långnäs. T.v. Råsnäs. T.h. Alsterån
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MEDBORGARDIALOG
Medborgardialoger har varit en viktig del i framtagande av detta
bostadsförsörjningsprogram. Metoden för att samla in synpunkter har varit
kvalitativa intervjuer. Att valet föll på intervjuer beror på att arbetet syftar
till att förstå komplexa sociala sammanhang i en given kontext, d v s vilka
boendemiljöer som anses attraktiva, och varför. Ytterligare en fördel med
kvalitativa intervjuer är alternativet att låta intervjupersonen styra samtalet,
och på så vis få fram vad som är betydelsefullt för henne, och varför. Nedan
redovisas kortfattat vad olika grupper anser om dagens och framtida boende i
Mönsterås kommun.

BARNFAMILJER

För att få med barnfamiljernas perspektiv intevjuades familjer boendes i både
nybyggda villor som äldre villor, samt både nyare och äldre hyreslägenheter.
Flera par hade haft funderingar på vilken kommun av Oskarshamn eller
Mönsterås de skulle bosätta sig i. Det är billigare att bo i en villa i Mönsterås
eftersom tomt-/huspriserna och VA-avgift är lägre. Ett bekymmer som lyftes är
avsaknaden av ett mellansteg på bostadsmarknaden för familjer som inte har lika
stark ekonomi som andra. De nya amorteringskraven samt kraven om insats gör
att familjer utan sparpengar kan få svårt att köpa en villa. I dessa fall, menade
de, vore det bra med möjligheten att köpa en bostadsrätt som mellansteg i sin
bostadskarriär. Detta alternativ är dessutom billigare än att bo i hyreslägenhet
enligt intervjupersonerna. Likaså uppstår bekymret ibland vid skilsmässor då
alternativet annars blir att äga varsin villa.
Vad gäller den generella bilden av att vara småbarnsfamilj i Mönsterås och
funktionen av den sociala servicen verkade de flesta vara nöjda. Många
var nöjda med utbudet av förskolor, närhet till mödravårdscentral och
öppna förskolan. Genom intervjuerna lyftes speciellt huvudbiblioteket och
Vattenpalatset upp som två uppskattade funktioner som besöktes flitigt. Det var
också viktigt för många med närhet till mataffär. Vissa, framförallt de familjer
som bor i lägenhet använder kollektivtrafiken som anses generellt fungera bra.
Turerna har enligt intervjupersonerna blivit tätare, inte minst mot Oskarshamn
och Kalmar. Barnfamiljerna i lägenhet handlade också all mat i Mönsterås. En
invändning vad gäller kollektivtrafiken är dock att bussarna inte längre går in i
Ålem och Timmernabben vilket i något fall var anledningen till att man valt att
flytta till Mönsterås från Ålem.

SENIORER OCH
ÄLDRE

Seniorperspektivet har fångats in genom att bland annat intervjua
pensionärsföreningarna PRO och SPF i Mönsterås samt samhällsföreningen
i Fliseryd. Vid intervjuerna fanns det stor enighet kring att det behöver
finnas ekonomiskt rimliga alternativ till att bo kvar i sin villa. Idag är
boendekostnaderna låga i sina befintliga hus, medan det är dyrt att flytta
till de lägenheter som finns. För de äldre uppstår problem i det ögonblicket
man blir ensam, eller inte kan köra bil längre. ”Då sitter man där och kan inte
ta sig någonstans, inte ens till mataffären” säger en av intervjupersonerna. Det
behöver finnas lägenheter centralt så att det är nära till mataffär, apotek,
systembolag och bussförbindelser. Det som skulle hjälpa är lägenheter. Både
hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser. Pensionerna är inte stora enligt
intervjugrupperna. En annan synpunkt som framkom var att lägenheterna
behöver vara av viss storlek så att man inte behöver göra sig av med allt när man
flyttar till något mindre. De saker och möbler man samlat på sig påminner om
det liv man levt och dessa minnen vill man ha omkring sig även när man blir
äldre.
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NYANLÄNDA

MÄKLARE

BOSTADSBOLAG

Vid ett besök i en SFI-klass intervjuades ett flertal personer om sin boendesituation. Gruppen bodde i olika delar av kommunen, både i Mönsterås, Fliseryd
och Ålem. Att bo i Fliseryd beskrevs delvis som svårt eftersom det är svårt med
kollektivtrafikförbindelserna. Den sista bussen går kl 16.10 på vardagar och de
går sällan på helgen. De flesta beskrev att det är lång väntetid för att få bostad i
kommunen och att det är dyrt att hyra. De flesta gav dock uttryck för att boende
fungerar helt okej och egentligen inte är ”det största problemet”. Nyckeln till att
kunna etablera sig, att komma vidare med livet och att också kunna skaffa ett
bättre boende är att få arbete, och det beskrevs som ännu svårare än att hitta en
bostad.
Vid intervju med en av Mönsterås fastighetsmäklare bekräftas bilden av
bostadsmarknaden som har lyfts vid de andra intervjuerna i medborgardialogen.
En mäklare uttrycker det som att äldre personer som bor i villa tittar på hur de
bor idag. De bor billigt i sina hus som ofta redan är avbetalade. Ska de flytta
till en lägenhet kommer de upp i helt andra kostnader. Det är ofta månadskostnaden som styr. Mäklaren säger vidare att de som ändå vill sälja sin villa
har svårt att hitta ett annat boende. Bostadsrätter saknas mer eller mindre
på marknaden. De som finns säljs ofta i privat regi och det är svårt att göra
kostnadsvärderingar eftersom det finns så få bostadsrätter på marknaden.
Mäklaren konstaterar också att det är svårt att bygga nytt till rimliga priser. Det
är lika dyrt att bygga här som i Kalmar eller andra platser. Många äldre kanske
inte helt vill släppa greppet om en egen trädgård och önskar ett boende i ett
plan, centralt och med en liten täppa. Ofta är det just trapporna man vill slippa.
Ungefär samma situation uppstår när ett par skiljer sig eller en yngre person vill
flytta hemifrån. Par som skiljer sig söker ofta bostadsrätt.
I intervjun med Mönsterås Bostäder AB framkom det att efterfrågan på
lägenheter har sjunkit något, men från väldigt höga nivåer. Som det såg ut
vid intervjutillfället stod 114 personer i kö till att få en lägenhet. Av dessa
finns blandade skäl till varför man vill flytta. Det kan vara en önskan om
att bo billigare, större, att flytta hemifrån osv. Mönsterås bostäder har vissa
grundläggande ekonomiska krav som en aktuell hyresgäst måste leva upp till.
Av de bostadssökande lever endast 30% upp till de ekonomiska kraven trots
att Mönsterås Bostäder har en generellt sett generös syn på inkomstkravet,
exempelvis får sökande räkna in alla typer av inkomst i sin ansökan, något inte
alla kommunala och kommersiella bostadsbolag tillåter.
Det är inte möjligt för hyresmarknaden att leva upp till villamarknadens
priser. Man bor både större och billigare i sin villa och köpkraften hos många
pensionärer exempelvis med endast sin pension är låg. När kommunens
bostadsbolag byggt nytt har man gjort det för gruppen 70+. Här finns ändå en
tillräckligt stor grupp med tillräcklig köpkraft. Men man har också fått göra vissa
nedskrivningar för att få ner hyrorna. ”Det är inte bara att bygga nytt, man måste
förstå vem det är man bygger för”, säger intervjupersonen på Mönsterås bostäder.
Vidare säger han att vi vet att vi bygger för Mönsteråsare och ofta för gruppen
70+. Det är den gruppen som flyttar till de nyproducerade lägenheterna. Men
det är på vissa sätt en konstgjord bostadskris. Hade de nyanlända inte kommit
hade vi haft 70 tomma lägenheter. Om man jämför med gruppen flyktingarna
från Balkan som kom på 90-talet, flyttade de som inte fick något jobb från
Mönsterås, säger intervjupersonen. Samma sak händer kanske nu? Men det är
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NÄRINGSLIVET

SOCIALFÖRVALTNINGEN

inte bara tillgången till bostäder som gör att samhället som helhet kan fungera.
Det behöver också finnas saker för unga att göra, offentliga platser måste vara
attraktiva och det måste finnas fler fina verksamheter som biblioteket och
förskolan Galaxen. Vi på bostadsbolaget skulle gärna bygga arkitektritade hus
som är anpassade efter platsen, men vi måste också få ekonomi i våra byggen.
Det vore intressant med en privat aktör på marknaden för att se vad en sådan
skulle kunna åstadkomma. Det är bra med konkurrens.
Möjligheten att få med hela näringslivets olika perspektiv på rekrytering
har förstås varit begränsad. Men intervjuer har genomförts med några av
kommunens största företag. Vid intervju med Mönsterås bruk vittnade
intervjupersonen om att de inte har svårt att rekrytera personal. Företaget har
väldigt låg omsättning av den befintliga personalen. Ofta har de som söker
jobb på Mönsterås bruk någon form av koppling till regionen och det är
därför inget bekymmer att hinna hitta en lämplig bostad. Det som delvis varit
problematiskt har varit att rekrytera högre chefer som har velat bli lokaliserade
i Växjö eller Kalmar istället för i Mönsterås. Vid intervju med andra aktörer
inom näringslivet menade man att det är ett bekymmer att det är svårt att locka
vissa grupper till att bo i kommunen. Att hitta en bra bostad kan vara en del av
problemet, men också att det är viktigt att det finns saker att göra. Som det ser
ut nu i Mönsterås går det inte att en vanlig kväll gå ut och äta en middag och
dricka ett glas vin till. Attraktiviteten i samhället som helhet behöver bli starkare
vad gäller utbud av aktiviteter och ”stadsliv”.
Inom socialförvaltningen finns stora behov av bostäder, och man ser att
behoven kommer att öka ytterligare i framtiden. Generellt sett blir vi allt äldre
och därav lever vi också en större del av våra liv som sjuka eller med nedsatta
funktioner. Inom äldreomsorgen i Mönsterås kommun finns det just nu mellan
30 - 35 personer som väntar på särskilt boende. Det ger konsekvenser på
olika sätt. För kommunen uppstår en kostnad för personer som blir kvar på
sjukhuset när de egentligen skulle kunna komma hem till en specialbostad. Det
kan också utlösas viten som kommunen måste betala om man inte lyckas lösa
sitt kommunala uppdrag. Det är bra att det byggs bostäder på Solhemstomten,
menar man, men de räcker enligt intervjugruppen inte till, utan det måste
omedelbart börja planeras för fler. Inom kommunrehabiliteringen försöker man
att anpassa bostäderna så långt som möjligt för att de boende ska kunna bo kvar
hemma, men i vissa fall blir det mycket kostsamt. Det saknas marklägenheter
som är anpassade efter dessa gruppers behov att flytta till.
Andra grupper som det saknas bostäder för är enligt kommunens IFOenhet, nyanlända, vuxna i behov av stöd, samt barn- och unga. Många
ensamkommande bor tillsammans i grupper, men är mogna att fortsätta sina
liv och bo själva. Eftersom de får ekonomiskt stöd så är det inte pengar som
är problemet, utan att det saknas små lägenheter. En annan grupp som har
svårt att hitta bostad är missbrukande vuxna personer. Bostäder till denna
grupp behöver ligga centralt nära matbutik och bussförbindelser. En annan
problematik är trångboddheten. Om det blir aktuellt med anhöriginvandring så
kommer problemet bli ännu större. När familjer får bo hos släktingar, vänner
och bekanta leder det till sociala problem då grannars klagar över hög ljudnivå
osv. Många av de anställda på socialförvaltningen bo i annan kommun. 85 % av
de med akademisk utbildning inom socialförvaltningen pendlar, i huvudsak från
Kalmar och Oskarshamn. Många i den här gruppen ser det som en fördel att
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arbeta i en kommun och bo i en annan för att hålla isär arbete och fritid.

NYINFLYTTADE

Enligt intervjugruppen ökar gruppen med våldsutsatta kvinnor. Kvinnorna är
oftast välfungerande och kommunen är skyldig att ta hand om dem. Det är i
vissa fall svårt att hitta bostäder till dem och de får flytta tillfälligt till hotell och
vandrarhem i grannkommuner. Det är inte en bra lösning i de fall det finns barn
med i bilden. Framöver blir det enligt intervjugruppen, även viktigt att hålla reda
på vad som händer inom LSS-lagstiftningen. De ändringar som man signalerat
om kan leda till att personer som tidigare kunnat bo hemma mister sitt stöd
och behöver komma till anpassade boenden. Om lagen träder i kraft kommer
en översyn börja ske under år 2022 och nya boenden skulle behöva stå klara år
2024.
De personer som nyligen flyttat till kommunen har gjort det främst för
landskapet och platsens skull. Intervjupersonerna bor i hus. I ett fall utanför ett
av kommunens samhällen. En av intervjupersonerna uttrycker det såhär: ”Jag
har en känslomässig förankring till Småland sedan min barndom. Jag tror att vi alla har ett
landskap i vår själ. En västkustbo tycker att klipporna är det absolut finaste. Jag blir glad av
stenmurarna, kossorna och träden. Jag har med mig det från barndomen och jag känner igen
det.”
En yngre familj beskriver hur de återupptäcker närområdet med Pataholm,
Saltor, Björnö, men även Öland, Påskallavik och Astrid Lindgrens värld.
Vidare säger en av de nyinflyttade personerna att regionen som helhet har allt
hon behöver och att hon använder Klts trafik för att ta sig runtomkring. ”Jag
tycker Klt är fantastiskt. Inte minst chaufförerna! Och det säger jag till dem. Jag har blivit
tvungen att välja vad jag lägger mina pengar på och jag har valt bort bil för att ha råd till
annat. Men det gör också att jag träffar massor av trevliga människor. Har man bilen på
garageuppfarten så tar folk den. Man stannar i sin bekvämlighetszon. Men på bussen möter
jag en massa trevliga människor, gamla, nyanlända och jag tycker om det.” Även den
yngre barnfamiljen använder sig av kollektivtrafiken. Mannen i hushållet pendlar
relativt ofta till Stockholm och använder sig då av expressbussen. Annan lokal
service som är viktig är bredband. ”Vi har bredband rakt in i huset men inget vatten.
Utan bredbandet hade vi inte kunnat bo här. Min sambo frilansar inom reklam och film och
är helt beroende av en superbra uppkoppling för att kunna sköta sitt jobb.”
Biblioteket i Mönsterås respektive Timmernabben används flitigt och likaså
upplevs den övriga servicen vara tillräcklig. En av intervjupersonerna uttrycker
att det som inte går att få fatt i lokalt går att få fatt i på ett bra sätt i Oskarshamn
eller Kalmar.
Vad gäller bostäder ges det uttryck för att det saknas bostäder för äldre i
Timmernabben och att det saknas lägenheter i Mönsterås. Det upplevs som
positivt att Timmernabben är ett organiskt uppbyggt samhälle med olika
befolkningsgrupper och åldrar och att det är positivt med lägenheterna inne i
samhället. Det gavs uttryck för att Timmernabben däremot behöver en riktig
kärna och att samhället riskerar att bli monotont när det byggs ut i skogen norr
om danska varvet med bara villor. Det skulle behövas fler verksamheter i det
som har centrumkänsla och förtätning med fler lägenhetshus.
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FRAMTIDA BEHOV
LÄNSSTYRELSENS
BOSTADSMARKNADSANALYS

Kalmar län har haft en positiv befolkningsökning sedan 2012. Bara de senaste
fyra åren blev vi 9 962 fler människor i länet, en exceptionellt stor ökning sett till
de senaste 50 åren. Länets positiva befolkningsutveckling de senaste sex åren är
i huvudsak ett resultat av inflyttning, varav utlandsfödda stod för drygt hälften
av inflyttningen 2017. För att klara bostadsbehovet för nya och gamla invånare
behöver regionen ha ett högt och jämt bostadsbyggande. Det vi bygger behöver
också vara varierat för att alla ska ha möjlighet att få en bostad, men det handlar
också om att vara förnuftig när det befintliga bostadsbeståndet utvecklas. Målet
måste vara att alla ska ha råd att bo kvar efter en renovering. Bostadsförsörjning
handlar därför om mer än bara bostadsbyggande.
Även om länets kommuner förenas i att de alla har ett underskott på bostäder
totalt sett i kommunen, så finns det regionala skillnader. I samtliga centralorter i
kommunerna är det förvisso bostadsbrist, men utanför centralorterna ser det
mer olika ut, med både balans och underskott. Bristen på hyresrätter lyfts särskilt fram. Glädjande nog har antalet färdigställda bostäder ökat fyra år i rad och
det byggs fler hyresrätter än på länge. Länsstyrelsen ser en fortsatt optimism
om ett starkt bostadsbyggande i kommunerna enligt bostadsmarknadsenkäten.
Många kommuner oroar sig för de konsekvenser som bostadsbristen för med
sig vad gäller minskade flyttrörelser, inlåsningseffekter och allt större svårigheter
att möta olika gruppers bostadsbehov. Länsstyrelsen ser att situationen för
debutanter på bostadsmarknaden (ungdomar, studenter och nyanlända) är
särskilt svår. Under de senaste åren har gruppen nyanlända växt kraftigt som en
följd av ett starkt flyktingmottagande i Sverige och i länet i synnerhet. Ett
resultat av att allt fler konkurrerar om de billiga bostäderna är att flera kommuner ser ett växande problem med oetiska hyresförhållanden så som ockerhyror,
svarta kontrakt samt undermåliga och ohälsosamma bostäder. För att skapa
en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla bör en översyn göras av hur inträdet på bostadsmarknaden kan underlättas. Bostadsbolagen kan göra mycket
själva, bland annat genom att modernisera sina uthyrningsregler.
På frågan om vad som hindrar bostadsbyggande i länet är svaret tydligt från
kommunerna; höga produktionskostnader, hårda lånevillkor, avsaknad av ekonomiska resurser hos kommunerna och de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen samt hårda avskrivningsregler. Förutom de ekonomiska faktorerna
lyfter flera kommuner fram att bristen på arbetskraft och detaljplanelagd mark
som idag uppfattas som attraktiv är ett allt växande bekymmer.
Med en förväntan om att det ska byggas många bostäder och det snabbt, ser
länsstyrelsen en risk med att ett ökat bostadsbyggande ses som ett isolerat mål
istället för som en del av ett hållbart samhällsbyggande. När vi bygger ett
hållbart samhälle handlar det också om vad vi skapar för miljöer mellan husen,
men också om tillgången till arbetsplatser, utbildning, infrastruktur, kollektivtrafik, grönområden och service. Det pågående arbetet med att minska antalet
lokala arbetsmarknader från fyra till två i länet handlar om att i högre grad
kunna arbeta och bo på olika platser. Då är det tydligt att det krävs stora satsningar på väg och järnväg i vårt län.
Texten ovan är tagen från Bostadsmarknadsanalys för Kalmar län 2018.
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BEHOV FÖR
BARNFAMILJER

För många familjer är boende i småhus ett naturligt val. Inom Mönsterås
kommun finns goda förutsättningar för familjer att hitta bostad då ca 75 % av
kommunens bostadsbestånd består av småhus. När familjer väljer bostad brukar
parametrar såsom trygga boendemiljöer, skolor, barnomsorg och prisläge styra
valet. Enligt medborgardialogen verkar barnfamiljer generellt vara nöjda med
sina boendemiljöer och tillgången till service.
Efterfrågan på större hyreslägenheter har historiskt sett inte varit stort, vilket
indikerar att behovet kan tillgodoses med det utbud som finns på marknaden.
Dessutom blir månadskostnaden för nyproducerade lägenheter så hög att
det förmodligen inte upplevs som prisvärt. Den låga andelen bostadsrätter är
problematisk i de fall föräldrarna skiljer sig, då är det svårt att hitta och ha råd
med varsin villa. En ökad rörlighet på bostadsmarknaden vore positivt för
denna grupp då detta bör leda till fler lediga småhus.

BEHOV FÖR
UNGDOMAR

Lägenhetsbeståndet av hyresrätter i centralorten Mönsterås och de yttre
tätorterna består till 70 % av små lägenheter med 1-2 rum och kök. Därmed
är möjligheterna goda för ungdomar och studenter att hitta ett eget boende.
Nyproducerade lägenheter är inte i första hand en lösning för denna grupp
eftersom ungdomar och studenter ofta har begränsade ekonomiska resurser
och hyrorna för nyproducerade lägenheter är höga. Även om nyproducerade
lägenheter inte i första hand riktar sig mot ungdomar och studenter leder dessa
till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden som i sin tur för med sig större
möjligheter för denna grupp att hitta ett eget boende i det befintliga
bostadsbeståndet.
Att kunna attrahera unga vuxna är viktigt, dels ur en nativitetsvinkel, dels ur en
kommunekonomisk vinkel. Unga vuxna är den grupp som är mest flyttbenägen
och forskning visar att deras val av ny bostadsort ofta faller på större tätorter
där ett helt paket av livsstil, upplevelser, utbud, nya nätverk och givetvis arbete
finns. Därför är det vitalt att kommunikationerna stärks med Oskarshamn och
Kalmar tätort. Tillsammans utgör de tre tätorter nästan 60 000 invånare,
målsättningen är att bussförbindelser mellan Oskarshamn och Kalmar ska
ske under 60 min. Genom goda förbindelser kan regionen ta över stadens
roll, boende i en ort, arbete i en annan ort, och fritidsaktiviteter i en tredje
ort. Genom att erbjuda ett modernt boende i centrala Mönsterås med närhet
till service, naturen, havet och den nya kollektivtrafikplats som planeras vid
Åsevadsgatans möte med E22 finns stor potential att locka till sig denna grupp,
samt att stärka bilden av Mönsterås som en attraktiv boende- och pendlingsort.

BEHOV FÖR ÄLDRE
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En tydlig trend för många svenska kommuner, liksom för Mönsterås kommun
är att invånarna blir äldre och äldre. Det är därför viktigt att kommunen
redan nu börjar planera och förbereda för de konsekvenser som medföljer
en äldre befolkning. Det är även viktigt att möjliggöra för fler äldre att bo
kvar längre i sina egna hem. Det kan ske genom insatser i form av hemtjänst,
bostadsanpassningar eller genom tekniska lösningar i form av servicetjänster
eller hjälpmedel. Ett alternativ att studera vidare kan vara uppförande av
trygghetsbostäder. En boendeform mellan särskilt boende och eget boende.
.
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I medborgardialogen har efterfrågan för både bostadsrätter och hyresrätter lyfts.
I båda fallen önskas bostäderna ha en viss storlek så att möblemang och andra
ägodelar kan följa med och påminna om livet man levt och minnen man har.
Andra behov som lyfts är centralt placerade bostäder nära service, samt med en
liten täppa. Bostäderna måte också vara tillgängliga till rimliga priser.
Genom att nyproducerade tillgängliga bostäder erbjuds i centrumnära och
attraktiva lägen genereras flyttkedjor med effekten att fler än de som flyttar in i
de nya bostäderna förbättrar sitt boende. Kommunens bostadsutbud kommer
behöva anpassas till en förändrad demografi samtidigt som kommunen arbetar
för befolkningstillväxt. Därför behöver både inflyttning och omflyttning
stimuleras, detta görs genom bostadsatsningar i attraktiva lägen.

BEHOV FÖR
NYANLÄNDA OCH
ASYLSÖKANDE

Mottagande av asylsökande och nyanlända påverkar flera delar av en
kommuns verksamhet. Förutom bostadsförsörjning påverkas även bland annat
barnomsorg, arbetsmarknad, SFI, äldreomsorg och socialtjänst.
I medborgardialogen beskrivs boendesituationen som acceptabel och att det
snarare är arbete som är svårt att få, inte bostad. Centralorten Mönsterås är den
kommundel denna grupp helst önskar att bo i, inte minst tack vare tillgången på
service och kollektivtrafik.
Migrationen har avstannat både vad det gäller nyanlända familjer och
ensamkommande barn och ungdomar. Prognosen framåt pekar också på
mindre volymer men är beroende på vad som händer när det gäller lagar,
överenskommelser och klimatet. Osäkerheten kring den nya gymnasielagen
är en faktor som kommer att påverka bostadssituationen och vi vet att det
kommer stora familjer på anknytning. Angående anhöriginvandring är prognoser
svåra att göra.
Trots att det finns efterfrågan på lägenheter från nyanlända är frågan svårlöst
då de allra flesta inom gruppen nyanlända inte är så pass kapitalstarka att
nyproducerade bostadsrätter eller hyresrätter är ett alternativ. Inte minst då
större lägenheter ofta efterfrågas, vilket innebär stora månadskostnader. Positiva
flyttkedjor kan verka positivt även för denna grupp, genom att nya bostäder
uppförs frigörs bostäder i ett äldre bostadsbestånd, d.v.s. bostäder med lägre
boendekostnad.

BEHOV FÖR DE
MED SÄRSKILDA
BEHOV

Kommunerna i Sverige har ansvaret att kommuns bostadsförsörjning och att
den fungerar. Lagen pekar dock ut tre grupper som är viktigare än andra.För
dessa är bostad en rättighet kommunen ska lösa. Detta gäller personer med
biståndsbeslut, personer med utvecklings- och begåvningshandikapp(LSS) och
och nyanlända med kommunplacering. Utöver dessa tre så bör även behovs för
människor i behov av skyddat boende, samt personer med låg inkomst nämnas i
detta textavsnitt.
Angående äldre med biståndsbeslut är behoven på fler bostäder fortsatt stora,
inte minst gäller detta särskilt boende(SÄBO). Solhemsprojektet i centrala
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Mönsterås med 40 nya lägenheter kommer att vara klart under 2020 men det
är osäkert om det kommer att räcka. Situstionen i nuläget är mycket pressad
med upp till 35 personer i kö som är beviljade SÄBO. Mönsterås kommun
bör undersöka möjligheten att bygga ut Torshaga i Ålem med ytterligare en
avdelning för att möta de äldres behov. Att bygga stort är att föredra för att på
det sättet nyttja personalresurser och teknik och inte göra det onödigt kostsamt.
Även behovet av fler grupp- och servicebostäder är stort. Socialförvaltningens
prognos är att 18 nya gruppbostäder samt 13 servicebostäder behövs till 2030.
Mönsterås kommmun kommer behöva följa befolkningsutvecklingen noggrannt
och ha beredskap för klara av ökade behov av vård- och omsorgsbostäder de
närmaste åren.
Mönsterås kommun är inte ålagda några nyanlända med kommunplacering,
därför finns heller inga behov för denna grupp.
Personer med behov av skyddat boende har tyvärr ökat de senaste åren.
Gruppen av våldsutsatta kvinnor har speciellt ökat. Mönsterås kommun har ett
utbyte med grannkommuner om placering, tyvärr hamnar dessa personer ofta
på hotell eller vandrarhem istället för riktiga bostäder.
Ytterligare en grupp med särskilda behov är människor med låg inkomst.
Jämförs lönestatistiken mellan män och kvinnor i Mönsterås kommun skiljer
ca 90 000 kr/år. Männen tjänar näst mest i länet, medan kvinnorna ligger i
mittskiktet. Det är viktigt att boende finns för personer med låg inkomst, oftast
hittas detta bland äldre hyreslägenheter. Sannolikt finns det flera personer med
låg inkomst som har problem med boendekostnader, men generellt sett är det
låga boendekostnader i Mönsterås samtidigt som lönenivåerna är relativt höga
jämfört med grannkommunerna.

BEHOV FÖR
HEMLÖSA
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Att människor blir hemlösa beror sannolikt inte endast på individuella
faktorer, utan även på brister i samhället. Angående hemlöshet har Individoch Familjeomsorgen i Mönsterås kommun ett regelbundet samarbete med
Mönsterås bostäder. Enligt socialförvaltningen finns få kända hemlösa inom
kommunen. Givetvis kan det finnas ett mörkertal i kommunen av människor
som av någon anledning inte vill vända sig till socialtjänsten. Kommunens
storlek gör det dock inte troligt att det skulle finnas ett påtagligt problem med
människor som är helt bostadslösa utan att det kom till kommunens kännedom.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
Den sammantagna bilden av bostadsmarknaden i Mönsterås kommun är att
kommuninvånarna är nöjda med sina boendemiljöer och standarden är generellt
hög och trångboddheten är inte ett påtagligt problem. Det råder enligt 2020
års bostadsmarknadsenkät balans mellan utbud och efterfrågan på bostäder i
kommunen.
Det är av stor vikt att kommunen arbetar med att uppmärksamma trender och
leda utvecklingen på bostadsmarknaden. I bostadsförsörjningsprogrammet har
fyra viktiga områden uppmärksammats.

UTVECKLA STRATEGIER
SÅ ATT BÅDE STAD OCH
LAND SKA LEVA
STÄRK MÖNSTERÅS
REGIONALA ROLL SOM
BOENDEALTERNATIV
SKAPA MER TILLGÄNGLIGA
BOENDEMILJÖER
INDIVIDEN I FOKUS
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STÄRK MÖNSTERÅS
REGIONALA ROLL SOM
BOENDEALTERNATIV
- HANDLINGSPLAN

Mönsterås kommun har ökat sitt invånartantal med nästan 5 procent, eller 600
personer de senaste fyra åren. I en historisk kontext har Mönsterås kommun
som endast en av fyra kommuner i länet ökat sin befolkning sedan 1968. Att
fler väljer Mönsterås som bostadsort beror delvis på att en av Mönsterås styrkor
är att boende och boendemiljöerna attraherar medborgarna. En annan styrka
är det strategiska läget, mitt emellan Kalmar och Oskarshamn, med relativt
väl utvecklade kollektivtrafikförbindelser. Byggande av nya attraktiva bostäder
kommer ge förutsättningar att locka nya invånare till kommunen. Samtidigt
är bostadsbyggandet också en nödvändighet för att tillgodose behovet av
boende för de nya invånarna. Bostadsprogrammet tar upp att den låga andel
bostadsrätter som finns kan vara problematisk då urval och omsättning på
marknaden blir begränsad, men det är även viktigt att antalet hyresrätter
ökar. Kommunen är en stor markinnehavare avseende tätortsnära byggbar
mark. Planberedskapen är god, även om nya detaljplaner och fördjupade
översiktsplaner måste tas fram i mer attraktiva lägen, samtidigt som befintliga
detaljplaners bestämmelser och utformning bör aktualiseras. Kommunen måste
också attrahera fler byggintressenter och förvaltare, som vill delta i Mönsterås
kommuns bostadsutveckling.
Fortsätt att anordna en årlig Bomässa i Mönsterås.
Ansvarig: Kommunstyrelsen & Mönsterås Bostäder AB
Det är viktigt att Mönsterås roll som attraktiv boendekommun uppmärksammas
i regionen. Företag och kommunen får möjlighet att visa upp sig för invånarna.
Välbesökta evenemang är en aspekt i att skapa ökad attraktivitet och livsmiljö.
Det bör byggas 20 nya bostäder per år
För att klara bostadsförsörjningen om kommunens prognos på 13 500 invånare
2022 behövs ca 20 nya bostäder varje år.
Fortsätt arbetet med att ta fram ortsanalyser för kommunens tätorter.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
En ortsanalys analyserar vilka satsningar som bör göras för att
stärka livsmiljön i samhället. Ortsanalyser för Blomstermåla(2016) och
Ålem(2019) har tagits fram med positiv respons från medborgarna. En viktig del
i ortsanalysarbetet är stor medborgardialog och att budget finns att genomföra
föreslagna åtgärder kort efter ortsanalysen har tagits fram.
Stimulera nya aktörer på bostadsmarknaden såsom bostadsförvaltare,
byggbolag, husföretag med flera.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område skapar levande
miljöer, ökar rörligheten på bostadsmarknaden och motverkar boendesegregation. I Mönsterås finns få bostadsrätter, genom fler aktörer på
marknaden skapas utöver variation i boendemiljöer även konkurrens mellan
bostadsföretag som i sin tur gynnar de boende.
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Arbeta vidare med att förverkliga nya bostäder i centrala Mönsterås,
såväl flerbostadshus som marklägenheter.
Ansvarig: Kommunstyrelsen och Mönsterås Bostäder
Det är viktigt att det inte bara planeras för småhus. Även om många vill bo i
villa, så vill alla att samhället ska ha ett starkt och bärkraftigt centrum och då
krävs en tätare boendemiljö centralt i samhällena. Det finns också en stor grupp
invånare som vill bo centralt med närhet till kollektivtrafik och service.
Möjliggör centralt placerade tillgängliga bostäder med närhet till service,
mötesplatser och matservering i Fliseryd, Ålem, Blomstermåla och
Timmernabben.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Det är viktigt att det finns mark tillgänglig för förtätning i kommunens tätorter.
Många invånare önskar ett boende med närhet till kommersiell och offentlig
service.
Arbeta vidare med att stärka samarbetet mellan Oskarshamn, Mönsterås
och Kalmar kommun avseende bostads- och infrastrukturfrågor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Att stärka samarbetet med våra grannkommuner är vitalt för Mönsterås
kommuns attraktivitet och tillväxt. Redan idag är stråket mellan Oskarshamn
och Kalmar länets starkaste pendlingsstråk. Genom större utbyte av boende,
fritidssysselsättningar och arbetsmöjligheter skapas grunden för större regional
tillväxt som ger mervärden för alla inblandade kommuner.
Arbeta för att få stationsstopp för pendeltåg på Stångådalsbanan i Ålem,
Blomstermåla och Mönsterås.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Tågstopp och pendeltåg har betytt enormt i andra delar av Sverige, inte minst i
Blekinge och sydöstra Skåne. Fastighetsvärden ökar dramatiskt vid tågstationer
och därmed viljan att investera. Samhällen blir mer attraktiva att bosätta sig i och
att starta/flytta företag till.
Hålla en god planberedskap på minst 20 tomter för småhus i Mönsterås
respektive Timmernabben, samt 10 tomter för småhus i Ålem, Fliseryd
och Blomstermåla
Ansvarig: Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden
De senaste åren har det funnits stor efterfrågan på villatomter i Mönsterås och
Timmernabben. Det är viktigt för kommunen att behålla sina invånare som vill
bygga nytt, eller för personer som vill flytta till kommunen att det finns byggklar
mark för bostäder.
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Upprätthålla en god markberedskap för att möjliggöra bostads-,
näringslivs- och samhällsprojekt i attraktiva och lämpliga lägen.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Mönsterås har idag en god markberedskap. Mycket mark kring kommunens
tätorter ägs av kommunen och kan därmed genom sitt markinnehav tillsammans
med privata aktörer styra tätorternas utveckling i önskad riktning.
Påbörja ny Översiktsplan för Mönsterås kommun
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Nuvarande översiktsplan är uppdelad i tre delar, varav den första delen - Mål
och strategier är från 2002. De andra delarna Kusten respektive Inlandet är från
2006 och 2012. Översiktsplanen utgör kommunens viktigaste styrdokument för
fysisk planering. I översiktsplanen åskådliggörs hur en god långsiktig utveckling
ska ske gällande bebyggelse, men även för övrig mark- och vattenanvändning.
Främja träbyggnation och god arkitektur genom utdelning av
träbyggnadspris.
Ansvarig: Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden
Mönsterås har en stolt tradition av trähusbebyggelse. Att lyfta fram goda
exempel på nya träbyggnader är ett bra sätt att stärka Mönsterås roll som
attraktivt och hållbart boendealternativ.
Ta fram lokalförsörjningsplan med syftet att skapa god framförhållning
för lokaler avseende kommunala intressen.
Ansvarig: Kommunstyrelsen i samråd med berörda nämnder/förvaltningar.
Genom fler (eller färre)bostäder och invånare ändras behoven för barnomsorg
och socialförvaltningen. Genom god framförhållning och planering skapas bra
beslutsunderlag om utbyggnader, ombyggnader, nybyggnader och avvecklingar
av byggnadsbeståndet. Förutom att ändamålsenliga lokaler står redo i tid, kan
sannolikt kostnader kapas genom god planering.
Möjliggör centralt placerade tillgängliga bostäder med närhet till service,
mötesplatser och matservering i Fliseryd, Ålem, Blomstermåla och
Timmernabben.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Det är viktigt att det finns platser tillgängliga och förberedda för förtätning
i kommunens tätorter. Många invånare önskar ett boende med närhet till
kommersiell och offentlig service.
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UTVECKLA STRATEGIER
FÖR ATT BÅDE STAD
OCH LAND SKA LEVA
- HANDLINGSPLAN

Mönsterås har historiskt sett haft en stabil befolkning kring ca 13 000 invånare.
Småhuspriserna i kommunen har vuxit markant senaste 10 åren. Skillnaderna
på bostadsmarknaden mellan Mönsterås/Timmernabben och övriga tätorter är
stor. Den något sämre efterfrågan och de relativt låga priserna på småhus i de
mindre orterna gör att det saknas ekonomisk bärkraft i nybyggnation utanför de
kustnära tätorterna. Det är viktigt att i framtida diskussioner beakta strategier för
att överkomma denna problematik och finna kreativa sätt att få hela kommunen
att leva. I kommunens översiktsplan redovisas kommunens olika byars
utvecklingspotential. En vital faktor för att landsbygden ska ses som attraktivt
boendealternativ är vatten- och avloppsfrågan och elektronisk kommunikation,
men också att närmaste tätort har adekvat kommersiell och offentlig service.
Ålem och Blomstermåla har ett strategiskt läge avseende arbetsmarknaden i
Kalmar och Fliseryd avseende arbetsmarknaden i Oskarshamn.
År 2025 ska 90 % av kommunens hushåll ha kommunalt vatten- och
avlopp.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Vatten- och avloppsförsörjning är väsentligt för goda boendemiljöer. Genom
stora landsbygdssatsningar på utbyggnad av VA-nätet kan vatten- och avlopp
lösas för en stor del av kommunens yta och befolkning.
År 2025 ska 95 % av kommunens hushåll ha möjlighet till fiber.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Idag är uppkoppling viktigare än aldrig förr, och det blir bara mer och mer
viktigt. Att vara uppkopplad med tillräcklig hastighet är inte längre ett önskemål
hos boende utan ett baskrav.
Bibehålla hög nivå på den service som idag finns i Fliseryd, Ålem,
Blomstermåla och Timmernabben.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Det är viktigt för både invånarna i tätorterna såväl som på landsbygden runt om
tätorterna att det finns kommersiell och offentlig service i närheten. Skolomsorg
och livsmedelaffärer och är några viktiga funktioner som människor vill ha i
närheten av sina boendemiljöer.
Ha en positiv inställning till bostadsbyggande i strandnära lägen i lågt
exploaterade områden.
Ansvarig: Ansvarig nämnd för strandskyddsdispenser
Mönsterås kommun har många fördelar, en vacker kustmiljö vid sjöar och hav är
en av dessa. Forskning visar att människor i hög grad värdesätter boendemiljöer
i strandnära lägen. I Mönsterås där exploateringen av sådana miljöer är väldig låg
bör det finnas stora möjligheter att erbjuda just detta.
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SKAPA MER
TILLGÄNGLIGA
BOENDEMILJÖER
-HANDLINGSPLAN

I kommunen finns en stor grupp äldre som inom tio år kan komma att vara
aktuell för ett äldreanpassat boende. Positiva effekter såsom möjligheter till ett
mer självständigt och socialt liv som äldre, bättre arbetsmiljö för vårdpersonal
samt positiva flyttkedjor, som gynnar yngre och barnfamiljer på bostadsmarknaden är viktiga skäl till att uppmuntra äldre till att flytta till ett mer
anpassat och tillgängligt boende. För att attrahera dessa grupper måste det
finnas en mångfald av boendealternativ anpassade för äldres behov. Det är dock
viktigt att planera in diversitet i grannskapet, då det är en stark faktor till god
stadsmiljö och ett trevligt grannskap. Inte minst avser det den demografiska
aspekten. I medborgardialogerna har det framkommit att det finns en stor
efterfrågan på denna typ av boende i centrala lägen i alla tätorter, där det finns
en god tillgång till service.
Analysera behov och förutsättningar för trygghetsboende i kommunen,
och i samband med detta göra en översyn av kommunens särskilda
boenden.
Ansvarig: Socialnämnden i samarbete med Kommunstyrelsen.
Prognoser visar på stora behov för fler bostäder likt trygghetsboenden.
Utbyggnad av fler särskilda boendeplatser bör i första hand ske i anslutning till
något av de befintliga särskilda boenden som finns i kommunen.
Öka andelen tillgängliga bostäder inom Mönsterås Bostäders
lägenhetsbestånd till 50 % år 2030.
Ansvarig: Mönsterås Bostäder AB
Behovet att tillgänglighetsanpassa det befintliga bostadsbeståndet är stort även
om Mönsterås Bostäder redan har tillgänglighetsanpassat drygt 45 procent av
sitt bostadsbestånd på nära 1400 bostäder.
Offentliga miljöer ska utformas med tillgänglighet i fokus.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Det är en demokratisk fråga att alla ska kunna ta sig fram, oavsett
funktionsnedsättning. Det kan handla om lutningar och hinder i gångbanor,
övergångställen, bänkar, kontrastmarkeringar i trappor m.m..
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INDIVIDEN I FOKUS
-HANDLINGSPLAN

Kommunen har ett extra ansvar när det gäller boendeförsörjningen för svaga
grupper. Det kan bland annat handla om gruppbostäder i socialförvaltningens
regi, men också personer med väldigt låg inkomst, missbruk och/eller
hemlöshet. Genom tidiga insatser vinner både invididen och samhället stora
vinster.
Börja med uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt
boende
Ansvarig: Socialnämnden i samarbete med Mönsterås Bostäder AB
Genom att arbeta förebyggande kan både individen och samhället vinna fördelar
genom att hemlöshet aldrig uppstår. Modellen tillämpas bl a i Vimmerby kn.
Utred möjligheten till att erbjuda Bostad först.
Ansvarig: Socialnämnden
Modellen Bostad först innebär att hemlösa personer får bostad innan de löst
missbruk- eller andra problem. Istället för tvärtom. Modellen är vanlig i USA
och har med framgång börjats tillämpas även i Sverige på senare år.
Utred möjligheten till mer ändamålsenliga boende till personer med
skyddsbehov.
Ansvarig: Socialnämnden
Detta behöver ske i samarbete med grannkommuner. Istället för erbjuda
vandrarhem och hotellrum bör det utredas om mer anpassade boende för längre
vistelser finns att tillgå.
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