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Boendeplanering handlar om att analysera och be-
döma behovet av förändringar i bostadsbeståndet 
utgångspunkten är de sammanlagda kraven och öns-
kemålen från olika delar av befolkningen och hur de 
utvecklas. Kommunen har det övergripande ansvaret 
att	se	till	att	det	finns	goda	bostäder	för	alla	i	kom-
munen.
Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att un-
dersöka behovet av nya bostäder utan också hur man 
hanterar	det	befintliga	beståndet.	Det	är	det	befintliga	
beståndet som utgör det stora utbudet. Nya bostäder 
underlättar, å sin sida, rörligheten på bostadsmarkna-
den,	vilket	leder	till	att	fler	kan	hitta	den	bostad	som	
är rätt för dem.

En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt 
boende är en av nyckelfrågorna för ett expanderande 
näringsliv. Gislaveds kommun har ett starkt näringsliv 
och	stor	inpendling.	Därför	är	det	viktigt	att	kunna	
erbjuda	attraktiva	bostäder	till	potentiella	inflyttare.	
En god boendemiljö handlar inte bara om själva bo-
staden utan också i stor utsträckning om miljön runt 
omkring.	Det	ska	finnas	goda	boendemiljöer	för	alla,	
oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller 
funktionsnedsättning.

Barns behov av fysisk aktivitet ska också beaktas i 
samhällsbyggandet. Klimatförändringarna ställer dess-
utom allt större krav på att ett hållbart samhällsbyg-
gande skapas.

LAGSTIFTNING
Lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsätt-
ningar for alla i kommunen att leva i goda bostäder 
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjning förbereds och genomförs.
Kommunens riktlinjer ska minst innehålla följande 
uppgifter:
• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveck-

ling av bostadsbeståndet
• Kommunens planerade insatser för att nå upp-

satta mål och
• Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta natio-

nella och regionala mål, planer och program som 
är av betydelse för bostadsförsörjningen.

SYFTE
Syftet med kommunens riktlinjer för bostadsförsörj-
ning är att ange riktlinjer för framtida bostadsplane-
ring och byggande samt att klargöra kommunens an-
svar och roll. Bakgrundsmaterialet utgör en grund för 
riktlinjerna och visar på vilka förutsättningar kommu-
nen har i form av utbud och efterfrågan på bostäder. 

INLEDNING
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Allmänt
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar ska alla kommuner planera för goda bostäder 
åt alla. Kommunfullmäktige ska anta riktlinjerna varje 
mandatperiod. Kommunen har också ansvar enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och 
service vissa funktionshindrade (LSS) att tillgodose 
behovet av bostäder för utsatta grupper.

Planmonopolet (PBL)
Kommunen har det samlade ansvaret för översikts- 
och detaljplanering som styr mark- och vattenan-
vändning i kommunen. I översiktsplanen och dess 
fördjupningar anges kommunens utvecklingsstrategier 
och	viljeinriktningar.	Detaljplanen	är	ett	juridiskt	doku-
ment som reglerar bebyggelsens volym, struktur och 
byggrätter.

Bygglovgivning (PBL)
Kommunen kan i bygglovgivningen påverka utform-
ning och utseende vilket också har betydelse för hur 
bebyggelsen passar in i samhällsbilden.

Markreserv
Ett kommunalt markinnehav är ett viktigt verktyg för 
att kommunen ska kunna påverka bostadsbyggandet. 
Inköpet av mark bör koncentreras till de mest strate-
giska områdena som pekats ut i översiktsplanen.

Det kommunala bostadsbolaget
Kommunen kan genom ägardirektiv till AB Gislaveds-
hus ställa krav och ge uppdrag som påverkar både 
bostadsproduktion		och	förvaltning	av	det	befintliga	
bostadsbeståndet.

Taxor
De	kommunala	avgifterna	och	taxorna	har	förmodli-
gen liten påverkan produktionskostnaderna på större 
hyreshusprojekt, men kan kanske vara en avgörande 
faktor vid valet mellan att bygga en ny villa eller köpa 
en begagnad.

I Gislaveds kommun kostar i genomsnitt ett bygglov 
för	ett	enbostadshus	ca	40	000	kronor.	Därtill	kom-
mer va-anslutningsavgift med ca 70 000 kronor. (2014)

KOMMUNENS ANSVAR OCH VERKTYG
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Antal bostäder
Allmänt
I kommunen fanns år 2013 ca 13 500 bostäder. Av 
dessa var ca 9 250 småhus (därav är ca 930 fritidshus). 
Ca	4	250	lägenheter	finns		i	flerbostadshus.	Lägenhe-
terna fördelar sig med 10%  bostadsrätter och 32 % 
hyresrätter och 58% privata småhus. 
2007 beviljades 21 bygglov för enbostadshus men 
2013 endast 8, var av 5 utom plan.

Den	största	hyresvärden	är	det	kommunala	bostads-
bolaget Gislavedshus AB med 2575 lägenheter. Lägen-
hetsstorlekarna fördelar sig enligt följande: 1:or – 18 
%, 2:or – 43 %, 3:or – 31 %, 4:or - 7 % och 5:or - 1 %.
Cirka 15 % av kommunens befolkning bor i 
AB Gislavedshus lägenheter.

Övriga större hyresvärdar är HSB, GWG-fastigheter, 
Bofast,	US-byggen	samt	Tage	och	söner.	Där	utöver	
finns	ett	stort	antal	mindre	fastighetsägare	som	hyr	ut	
lägenheter.	De	privata	hyresvärdarna	står	för	ca	1	700	
lägenheter. 

Lägenheter i vård och omsorgsboenden
I	kommunen	finns	359	lägenheter	i	vård-	och	omsorg-
boende vilket innefattar korttidsvistelse och lägenhe-
ter för permanent boende. Här ingår också perma-
nent	boende	för	personer	med	demenssjukdom.	Det	
är en minskning med 30 lägenheter sen 2007. 16 av 
dessa	lägenheter	är	idag	trygghetsboende.	Det	finns	
2015 lägenheter på vård- och omsorgsboende som 
tillfälligt används som administrativa lokaler till kom-
munala hemsjukvården.

Trygghetsbostäder enligt Gislavedsmodellen
(Förslag finns på ändrad benämning)
Sedan 2007 har 128 servicelägenheter och 16 vård-
bostäder omvandlats till trygghetsbostäder. Några 
fungerar tillfälligt som administrativa lokaler till kom-
munala hemsjukvården.
Sammanlagt	finns	138	lägenheter	som	trygghetsbo-
städer.	De	ligger	i	anslutning	till		eller	nära	vård-	och	
omsorgsboende, kommunens öppna restauranger och 
träffpunkter.

Lägenheter i gruppbostäder, servicebostäder 
och korttidsplatser enl. LSS
I	kommunen	finns	32	lägenheter	i	gruppbostäder	och	
6 servicebostäder där upp till 12 personer kan bo 
samtidigt.	Detta	kompletteras	med	8	korttidsplatser	
för barn- och unga. Ett nytt gruppboende, trapp-
husmodell, planeras med ca 6 lägenheter till 2017. I 
privat	regi	finns	Solbacken	vård	och	omsorg	med	24	

lägenheter i Burseryd och Smålandsstenar vilka ägs av 
Qvarnfallet AB. Gislaveds kommun har avtal på 23 av 
dessa.

Andra bostäder inom socialförvaltningens 
verksamhetsområde
Henjahemmet är ett skyddat boende med behandlings-
inslag	för	personer	med	missbruksproblem.	Här	finna	
14 lägenheter som kompletteras med utslussningslägen-
heter	som	finns	på	olika	platser	i	kommunen.

För	personer	med	psykisk	ohälsa	finns	Moforsvillan,	
Anderstorp med 8 lägenheter som kompletteras med 
enstaka lägenheter i närområdet. Insatsen beviljas med 
stöd av LSS.
Beslut är taget om nytt trapphusboende med 12 servi-
celägenheter	i	Gislaved	och	som	ska	vara	inflyttnings-
klart hösten 2015.

I	Smålandsstenar	finns	det	boende	för	ensamkomman-
de	flyktingbarn.	Det	finns	15	asylplatser	samt	platser	
för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. 
Antalet platser för de som fått permanent upphållstill-
stånd kan varierar.

Migrationsverket	har	flyktingförläggningar	i	Burseryd,	
Hestra och Reftele med sammalagt 210 platser.  Av 
dessa är ca 110 lägenheter hos privata fastighetsägare.

Socialnämnden hyr ca 10 utslussningslägenheter av AB 
Gislavedshus.

FAKTA OM BOSTADSBESTÅNDET

Antal bostäder i Gislaveds kommun
ca 9 250 småhus (därav ca 930 fritidshus)
ca 4 250 lägenheter i flerbostadshus
359 lägenheter som vårdbostäder
138 lägenheter som trygghetsbostäder
32 lägenheter i gruppboende (LSS)
6 servicebostäder (LSS)
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Lediga lägenheter
Gislavedshus hade vid årsskiftet 2014/2015 ett 75-tal 
lediga	lägenheter.	De	första	månaderna	2015	sjönk	
antalet till ett 30-tal. Ingen ledig lägenhet fanns i Gis-
lavedshus bestånd i Gislaveds tätort i början av mars 
2015.

Bostadsmarknad
Villor
Nedanstående diagram redovisar försäljning av villor 
månadasvis 2008-2014.
1:a december 2014 fanns 60 villor till salu enligt Hem-
net.	De	flesta	fanns	i	Gislaved	(14),	Anderstorp	(13)	
och på landsbygden (15).
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Gislaveds kommun har i mars 2015 ca 160 byggklara 
kommunala	villatomter.	De	finns	i	alla	tätorterna	
samt		i	Tallberga	och	Öreryd.	Flest	lediga	tomter	finns	
i	Hestra	och	Gislaved.	Utöver	byggklara	tomter	finns	
detaljplanlagd mark för många villatomter. Se bilaga: 
Lediga tomter.

Ca 85 000 m2	detaljplanlagd	mark	finns	för	hyresbos-
täder.	Den	finns	i	Gislaved,	Broaryd,	Burseryd,	Reftele,	
Skeppshult, Smålandsstenar och Tallberga. 

PLANBEREDSKAP
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Bostadsbehov
Hur befolkningen är sammansatt har stor betydelse 
för bostadsförsörjningsplaneringen. Olika grupper har 
skilda behov och om en viss grupp ökar kan det ställa 
kravet på utbudet att anpassa sig. 
Människors	val	av	bostad	styrs	av	prisnivå	och	behov.	
Önskemålen kring bostaden varierar med ålder och 
familjesituation. Traditioner och känslan i ett område 
kan också vara avgörande.

Befolkningsutveckling
Kommunen har under en tid minskat sin befolkning, 
men har senaste året sett en liten ökning. 31 decem-
ber 2014 var invånarantalet 28 737 personer. 

Medelåldern	ökar	för	både	kvinnor	och	män	och	lig-
ger över medelåldern i riket. I Gislaveds kommun var 
2013 medelåldern 41,7 år medan 1998 var medelål-
dern 38,3 år.

Diagrammet	befolkningsutveckling	1968-2013	visar	
att me-delåldern ökat något under de senaste decen-
nierna i och med att antalet personer mellan 0 och 19 
år och befolkningen 20-64 år minskat samt 65 år och 
äldre ökat.

Invånarna i kommunen kommer från 100 olika länder 
runt om i världen och andelen med utländsk bakgrund 
är 23,5 %, vilket är högre än i riket.

De	flesta	utflyttarna	är	personer	som	nyss	avslutat	
sin	gymnasieutbildning.	Merparten	av	de	som	flyttar	in	
till kommunen är generellt sett något äldre, mellan 20 
och	30	år.	Inflyttarna	är	också	något	vanligare	i	grup-
pen yngre barn, förmodligen för att det är barnfamiljer 
som	flyttar	in.	En	intressant	iakttagelse	är	att	utflyttar-
na	är	fler	än	inflyttarna	hos	den	grupp	personer	som	
är	strax	före	och	efter	pensionsåldern.	Detta	är	en	
grupp som på sikt kommer att växa när personerna 
födda på 40-talet nu gått i pension.

ANALYS
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Arbetsmarknad
I SKLs kommungruppsindelning räknas Gislaved som 
”varuproducerande	kommun”.	De	branscher	som	do-
minerar i kommunen är skog, metall och plastvaruin-
dustri. Industrin har rationaliserat men det råder brist 
på	kvalificerad	arbetskraft.	Ett	sätt	att	underlätta	för	
företagen att få rätt anställda är att erbjuda attraktiva 
boendemiljöer.
Arbetslösheten är i Gislaveds kommun ca 8,2% febr 
2015 men har haft en sjunkande trend de senaste 
året.

Pendling
Gislaveds kommun, som så många av kommunerna i 
den industritäta närregionen, fungerar som en inpend-
lingskommun. Fler arbetar i kommunen än de som är 
bosatta här. Kommunen har dock också en relativt 
stor utpendling, framförallt mot grannkommuner som 
Värnamo,	Tranemo,	Gnosjö	och	Hylte.	De	senaste	
åren är det främst utpendlingen som ökat och inpend-
lingen ligger kvar på en relativt hög nivå. Inpendlingsö-
verskottet har därför minskat. 

Hushållsstruktur
2013 fanns totalt 12 091 hushåll i Gislaveds kommun 
med följande fördelning av hushållsstorlekar:
1 personer 3996 
2 personer 3973
3 personer 1548
4 personer 1676
5 personer 602
6 personer 174
7 personer 107

I Gislavedshus bostadsbestånd bor ca 40 %  i ensam-
hushåll och i ca 150 lägenheter bor hushåll med mer 
än 6 personer.

Att hitta bostäder till stora hushåll är svårt. För att 
lösa det innebär det ibland att man slår ihop två lägen-
heter.

Barnfamiljer väljer ofta ett villaboende. Ungdomar 
efterfrågar	små	lägenheter	med	en	låg	hyra.	De	har	
ofta svårt att hitta bostäder som de har råd med. 
Gislavedshus	erbjuder	hyresrabatter	för	ungdomar.	De	
flesta	av	dessa	lägenheter	finns	på	Trasten	i	Gislaved,	
Månsgatan	i	Anderstorp	och	Furugårdarna	i	Smålands-
stenar.	Motorsportgymnasiet	i	Anderstorp,	som	har	
riksintag, gör att lägenheter för studerande efterfrågas 
framförallt i Anderstorp.
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Bostäder för särskilda grupper inom 
socialnämndens ansvarsområde
LSS
I begreppet bostad med särskild service för vuxna in-
går både gruppbostäder och servicebostäder. Grupp-
bostäder med 5-6 lägenheter ska ha en gemensam 
del för personal. Servicebostäder kan vara insprängda 
lägenheter med tillgång till en större lägenhet i närom-
rådet och där man umgås och äter tillsammans.

Ett nytt gruppboende, trapphusmodell, planeras med 
ca 6 lägenheter till 2017.

Ägaren till det privata vårdhemmet i Burseryd/Små-
landsstenar anger att efterfrågan på lägenheter ökar.

Socialförvaltningen ser att behovet av korttidsplatser 
för barn- och ungdomar ökar. Antalet rum har utökats 
från 6 till 8 just nu motsvarar 27 barn- och ungdomars 
behov.	Det	framtida	behovet	är	svårt	att	beräkna	
eftersom	det	beror	på	in-	och	utflyttning	till	kommu-
nen och också om ungdomarna bestämmer sig för att 
studera på annan ort.

Cirka 0,4-0,5% av befolkningen mellan 18-64 år vara i 
behov av LSS-bostäder. (Ett riksgenomsnitt).

Nya bostäder, 12 lägenheter, för personer med psy-
kiska ohälsa planeras på Trasten och beräknas vara 
inflyttningsklara	hösten	2015.

Ca 0,1% av alla personer mellan 18-64 år kan behöva 
särskilt boende. (Ett riksgenomsnitt)

Äldre
Kommunen har enligt socialtjänstlagen ett särskilt 
ansvar	att	se	till	att	det	finns	vård-	och	omsorgsbo-
ende för äldre med omfattande behov av service, 
vård	och	omsorg.	Det	är	i	huvudsak	i	åldrarna	över	
80 år som detta behövs. Bostäderna förmedlas efter 
biståndsbeslut av socialtjänsten. Under 2013 bodde ca 
456 personer i vård- och omsorgsboende. En ökning 
av personer i den aktuella åldersgruppen beräknas ske 
inom den närmaste tioårsperioden. Enligt befolknings-
prognosen är det framförallt i Gislavedsområdet som 
ökningen kommer att ske.

Av de över 80 år bor i snitt en man 230 dygn och en 
kvinna	271	dygn	i	vård-	och	omsorgsboende.	Det	är	
ca 40-procentig omsättning av lägenheterna per år. 
Samtidigt ökar anhörigvården där äldre make, maka 
och andra anhöriga står för stora insatser.
Detta	innebär	också	att	hemtjänstens	insatser	ökar	
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samtidigt som majoriteten av brukare av hemtjänst i 
Gislaveds kommun endast har serviceinsatser, dvs har 
man större behov bor man permanent i vård- och 
omsorgboende (enligt KPB 2013, Kostnad per bru-
kare). Enligt Socialstyrelsens beräkningar uppfyller ca 
17% av befolkningen i landet, 65 år och äldre, krite-
rierna för att tillhöra de mest sjuka äldre. Av dessa 
bodde ca 30% i vård- och omsorgsboende medan 70% 
bodde i ordinärt boende. I november 2014 fanns det 
5 800 invånare i Gislasveds kommun som var 65 år 
och äldre. Enligt Socialstyrelsens beräkningar uppfyller 
17% kriterierna för mest sjuka äldre, ca 990 perso-
ner och av dessa skulle 30% vara i behov av vård- 
och omsorgsboende ca 300 personer enligt samma 
beräkningar. År 2021 bor det 6 305 personer 65 år 
och äldre i kommunen (enligt prognos redovisad i 
Strategiskt styrdokument 2014). Beaktat att hälsa- och 
ohälsa är lika stor eller liten kommer enligt Socialsty-
relsens beräkningar ca 320 av dessa vara i behov av 
vård- och omsorgsboende.

Idag har lägenheter i vård- och omsorgsboenden tagits 
i anspråk för administration, trygghetslägenheter mm. 
Dessa	kan	återgå	till	lägenheter	för	personer	med	be-
hov av vård- och omsorgboende och utgör på så sätt 
en	första	reserv.	Detta	kan	innebära	att	nya	boende	
inte behöver byggas. Hagagården, Smålandsstenar hål-
ler på att utvecklas till demenscenter i södra kom-
mundelen med korttidsplatser och dagverksamhet.

Trygghetsboende är stort sett en vanlig lägenhet, en 
del	är	handikappanpassade,	där	det	finns	viss	service,	
träffpunkter och tillgång till matservering. Efterfrågan 
är stor och nya behöver byggas. Ca 75 personer står 
i kö för dessa.  Störst är efterfrågan i Gislaved, Små-
landsstenar och Anderstorp. Önskemålen är att de ska 
ligga centralt.
Ett genomgående önskemål som framkommit i enkät 
till 65+ är att få en centralt belägen markbostad.

Ca 730 personer har hemtjänst och bor i trygghets-
bostad, vanlig lägenhet eller villa. 

Morgondagens	äldre	kommer	förmodligen	att	ställa	
andra krav på sitt boende än de som är äldre idag. 
Det	som	efterfrågas	idag	är	så	kallade	trygghetsbostä-
der. Om denna typ av bostäder kommer till i större 
utsträckning kan det också innebära att människorna 
flyttar	tidigare	från	sina	villor	än	vad	som	är	fallet	idag.

De	äldres	val	av	bostadsform	kommer	i	framtiden	att	
ha stor betydelse för bostadsförsörjningen eftersom 
denna grupp kommmer att vara stor. I Gislaveds kom-
mun är villaboendet  omfattande och detta kan också 
ställa speciella krav på planeringen. 

Bostäder för hemlösa
Hemlösa personer är av olika skäl utestängda från den 
ordinarie bostadsmarknaden.
Begreppet	hemlös	rymmer	flera	olika	grupper	med	
skiftande	problematik:	(Boverkets	definition		av	hem-
löshet)
1. Akut hemlöshet
 En person som är hänvisad till akutboende, härbär-

ge, jourboende, skyddat boende (t ex kvinnojourer) 
eller sover utomhus eller i offentliga ytrymmen.

  
2. Institutionsvistelse och kategoriboende.
 En person som ska skrivas ut från anstalt eller 

liknande inom tre månsder, men som inte har någon 
egen bostad.

3. Boendelösningar
 En person som bor i en boendelösning som kom-

munen har ordnat på grund av att personen inte får 
tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende
 En person som bor tillfälligt hos kompisar, bekanta, 

familj, släktingar eller är tillfälligt inneboende- eller 
andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra 
privatpersoner. Personen har varit i kontakt med 
socialtjänst eller annan stödgivande verksamhet av 
detta skäl.

En	handfull	hemlösa	finns	av	och	till	i	kommunen.	Soci-
alförvaltningen löser det i varje enskilt fall. 

Bostäder för flyktingar
Migrationsverket	har	ansvaret	för	att	ta	fram	boende	
till	flyktingar.	Det	har	hittills	skett	i	kommunen	genom	
kontrakt	med	privata	fastighetsägare.	Det	finns	två	
typer;	dels	flyktingboenden	i	lägenheter,	dels	tillfälligt	
boende i ABT-anläggning där det inte är möjligt med 
självhushåll och boendetiden inte ska vara mer än 3 
månader. Hestraanläggningen är ett ABT-boende.
Kommunen	har	avtal	om	mottagning	av	90	flyktingar	
per år.

Socialnämnden har ansvaret för ensamkommande 
flyktingbarn.	Det	finns	15	platser	i	Smålandsstenar	för	
asylsökande.

Asylplats används för ungdomar som placerats i kom-
munen i avvaktan på att de får beslut om sin ansökan 
om uppehållstillstånd.
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Tillgänglighet
Förutom att bygga särskilda bostäder är det viktigt 
att anpassa samhällsmiljön i stort på ett sådant sätt 
att äldre och  personer med funktionsnedsättning kan 
leva	så	självständigt	som	möjligt.	Det	gäller	till	exem-
pel den fysiska miljön, kommunikationer och kommer-
siell service. Genom att bygga moderna lägenheter 
med hiss och i relativt centrala lägen kan möjligheter 
skapas	för	fler	äldre	personer	att	bo	kvar	längre	i	
ordinära bostäder.
Ett	medel	för	att	förbättra	befintliga	bostäder	för	olika	
behov är det kommunala bostadsanpassningsbidraget. 
Bidraget används huvudsakligen till att öka tillgänglig-
heten i bostaden. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidragen har 
ökat från 2007-1.895.000 kronor till 2013 - 3.387.000 
kronor.	Mellan	2012	och	2013	steg	kostnaderna	med	
drygt	en	miljon.	De	flesta	bidragen	går	till	förbättring-
ar hos äldre personer.

Många	av	nuvarande	trygghetsbostäder	(seniorboende	
70+) i kommunens regi är byggda på 80-talet och upp-
fyller inte dagens tillgänglighetskrav. För att kunna leva 
ett självständigt liv så länge som möjligt behöver dessa 
anpassas ytterligare.

Flyttkedjor
En	flyttkedja	beskriver	processen	som	sker	när	någon	
flyttar	från	ett	boende	till	ett	annat	och	lämnar	en	
vakans	efter	sig.	Någon	annan	flyttar	då	in	och	lämnar	
i sin tur en vakans efter sig och så vidare.

Flyttkedjan tar slut när det sista boendet fylls av någon 
som kommer in på bostadsmarknaden utifrån,
exempelvis från andrahandsmarknaden eller från ett 
föräldrahem.	Poängen	med	att	studera	flyttkedjor	är	
att även andra personer än den grupp som nyproduk-
tionen byggs för kan dra nytta av nybyggnationen i och 
med att något annat boende frigörs för dem.

I	Gislaved	gjordes	2007	en	studie	av	flyttkedjor	som	
en	C-uppsats	i	Växjö	universitet.	Det	som	framkom	då	
verkar ha relevans idag också.
Del	av	uppsatsens	sammanfattning:
Resultatet av denna uppsats visar att mer än hälften av 
de	hushåll	som	flyttar	till	nyproduktioner	lämnar	efter	
sig vakanser som ganska snabbt omsätts. Kommunen 
verkar, även om den har en minskande befolkning och 
ett	negativt	flyttningsnetto,	vara	i	behov	av	nya	bostä-
der då vakanser och nyproduktioner upptas av såväl 
den	lokala	befolkningen	som	de	som	flyttar	på	grund	
av jobb in till kommunen.
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Kommunen bör därför i framtiden satsa på att bygga 
hyreslägenheter	i	stadens	centrala	delar.	Detta	då	
vakanser inom kommunen uppstår genom att det 
byggs nya bostäder vilket i sin tur frigör bostäder 
som innehas av de i befolkningen som kommit upp 
i	åldrarna	och	vill	flytta	från	sina	fristående	villor	till	
hyreslägenheter.	Samtidigt	kan	inflyttning	till	Gislaved	
bidra till en minskade bostadsmarknadsrörlighet då 
de som mest behöver bostäder så som unga hushåll 
inte	får	någon	möjlighet	till	att	flytta.	Man	bör	därför	
tänka på att bygga bostäder som inte endast gynnar 
äldre	hushåll	och	nyinflyttade.	Det	blir	även	viktigt	att	
renovera de kommunala bostäder som blir vakanta på 
grund av nyproduktionen för att höja livskvalitén för 
alla	invånare	som	flyttar	inom	kommunen.

Allmänt om bostadsköp
Mäklarna	i	Gislaveds	kommun	ger	en	bild	av	vad	som	
efterfrågas när det gäller att sälja bostäder. Bostadsrät-
ter är lättsålda och villor från 80-90 talet som är väl-
renoverade är de mest efterfrågade. 50-60-talsvillor är 
svårsålda.	Medelpriset	är	1-	1,2	miljoner.	Det	har	blivit	
stagnation när det gäller att sälja stora villor i Anders-
torp.	Marklägenheter	och	enplanshus	är	eftertraktade.	
Bankerna har blivit mer restriktiva till utlåning och 
15	%	av	köpesumman	krävs	som	egen	insats.	Detta	
påverkar	försäljningen.	För	inflyttare	som	har	bank-
kontakter i städer kan det vara svårt att få lån efter-
som villorna i Gislaveds kommun anses för billiga.

Förändrade villkor
Allmänt
Förutsättningar för att bygga hyresrätter har föränd-
rats när investeringsstöd och räntebidrag tagits bort.
De	allmännyttiga	bostadsbolagen	fick	2011	ändrade	
förutsättningar som syftade till att göra kommunala 
och	privata	bostadsföretag	likvärdiga.	De	kommunala	
bostadsföretagen ska drivas efter affärsmässiga princi-
per.

Behov av renovering i hyreshus
GislavedsHus har cirka 1.100 lägenheter byggda före 
1972.	Av	dessa	har	cirka	400	renoverats.	700	finns	
kvar att åtgärda och med en takt på 30 om året tar 
det	drygt	20	år.	Då	kommer	det	att	vara	dags	att	börja	
renovera 80-talsbyggnaderna som då blivit cirka 50 år.
250 000 kronor per lgh kostar en stamrenovering.  
GislavedsHus budgeterar 7,5 miljoner varje år till 
detta.

Hur behovet av renoveringar i det privata beståndet 
ser	ut	finns	inte	kunskap	om.
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Allmänt
Målet	för	samhällsplanering,	bostadsmarknad,	byg-
gande och lantmäteriverksamhet är att ge alla männis-
kor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med natur-
resurser och energi främjas samt där bostadsbyggande 
och ekonomisk utveckling underlättas.

Bostadsmarknadspolitiken
Målet	för	bostadsmarknadspolitiken	är:
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där kon-
sumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder 
som svarar mot behoven.

Miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan be-
byggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utfor-
mas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.

Vision Sverige 2025
Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden
De	svenska	städerna	förtätas	på	ett	planerat	sätt.	Bil-
trafiken	har	minskat	i	innerstäderna	och	man	har	gjort	
plats för gång, cykel och mötesplatser. En utveckling av 
bostadsbeståndet i de större städerna samt i stations-
samhällena och deras omland, har gett alla möjlighet 
att välja ett boende och en bostadsort som passar 
deras behov.

Utveckla småorter och glesbygd hållbart
Befolkningen i småorter och i glesbygden utanför 
pendlingsstråken minskar fortfarande. Genom samver-
kan mellan kommuner, byar, mindre samhällen och den 
omgivande glesbygden har många områden kunnat 
öka sin attraktivitet och få en mer positiv utveckling. 
Alla orter utvecklas dock inte. Avvecklingen av dessa 
hanteras på ett planerat sätt.

Bygg hållbart
Allt byggande sker med fokus på människors behov 
av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. 
Energianvändningen vid framställning, transport och 
användning har minskat. Nybebyggelsen är anpass-
ningsbar för människors ändrade behov och för olika 
ändamål.	Material	återvinns	oftast.	De	arkitektoniska,	
estetiska och kulturhistoriska värdena är en självklar-
het vid allt byggande.

Jönköping

Halmstad

Göteborg

Gislaveds
kommun

Malmö

Kalmar

Hylte kommun

Värnamo 
kommun

Gnosjö
kommun

Vaggeryds 
kommun

Jönköpings kommun

Tranemo
kommun

Falkenbergs 
kommun

Svenljunga 
kommun

Ljungby
kommun

NATIONELLA SAMBAND
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RUP Regionalt utvecklingsprogram  
med sikte på 2020
Bostäder och boendemiljöer är ett verktyg för att 
göra en ort, kommun eller region attraktiv även ur 
ett näringslivsperspektiv och främjar på så sätt den 
ekonomiska utvecklingen. Bostadens ökande bety-
delse	för	den	enskildes	välbefinnande	bedöms	vara	av	
växande vikt för företags val av lokalisering och för 
en fortsattutveckling av verksamheter på olika platser. 
Med	en	god	tillgång	till	bostäder	ökar	rörligheten	och	
boendeintegrationen, vilket också stärker ekonomin 
och	den	sociala	hållbarheten.	Det	är	även	viktigt	att	
ny	bebyggelse	anpassas	till	befintlig	byggnation	och	
rådande förutsättningar i landskapet samt samverkar 
med kommunikationer, arbetsplatser och rekreations-
möjligheter.

Bra boende för alla
Angelägna åtgärder
Verka för 
•  En god tillgång på bostäder såväl i tätorter som på 

landsbygden.
•  Utveckla blandade boendeformer som tar hänsyn 

till äldres, funktionshindrades, ungdomars och 
barns behov

•  Utvidga möjligheterna till sjönära boende med 
hänsyn tagen till djur- och växtliv, allemansrätt och 
översvämningsrisk

•  Planera boendemiljöer så att de samverkar med 
kommunikationer, arbetsplatser och rekreations-
möjligheter	samt	anpassas	till	befintlig	byggnation

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i de regionala miljömålen använt 
analysen av bostadsmarkandsenkäten som en del i 
miljömålsutvärderingen. 

Länsstyrelsen har i sin ”Analys av situationen på 
bostadsmarknaden i Jönköpings län” dragit följande 
slutsatser:
Det	finns	ett	stort	behov	av	att	bygga	lägenheter	i	
Jönköpings län. Behoven rör främst

•  Attraktiva lägenheter för personer som säljer 
sin villa eller behöver ett mindre och tillgängligt 
boende.

• Små lägenheter för ungdomar och studenter och 
nyanlända invandrare utan familj samt

• Stora lägenheter för nyanlända invandrarfamiljer.

Grannkommuner
Gisalveds kommun har inget upparbetat samarbete 
med grannkommunerna i fråga om bostadsförsörjning.

REGIONALA SAMBAND
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Vision
Kommunfullmäktige beslutade 2014.01.20 att anta 
Vision för Gislaveds kommun:
Gislaveds kommun är platsen man gärna iden-
tifierar sig med och har en god relation till.
Prioriterade områden är: Barns lärande, Sta-
den Gislaved , Företagsklimat och näringslivs-
samverkan.

Huvudmålen som har bäring på bostadsförsörjningen är:
- Staden Gislaved upplevs – och används – som en 
attraktiv mötesplats av invånare och besökare. 
Konceptet Staden Gislaved upplevs och stöder hela 
kommunens attraktivitet.

- I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet.

- Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efter-
frågan från kommun eller företag.

Det innebär att den kommunala organisationen ska:
-  Leverera en fungerande vardag för individen.

- Fungerar som informationssamlare, samordnare och 
bas för nätverk.

- Samverkar för en tillgänglig region och effektiv re-
sursanvändning.

- Uppmärksammar bärarna av den kulturella industri-
kommunen.

Tolkning av visionen när det gäller boende
*	Attraktivitet	när	det	gäller	boende	är	”när	det	finns	

en valfrihet av olika bostadsformer, olika lägenhets-
storlekar, olika storlek på villatomter och en mång-
fald i lägen för bebyggelse.”

*	Att	det	ska	finnas	olika	former	av	bostäder	i	hela	
kommunen.

* Att kommunens roll är att planera utifrån indivi-
dens behov, att arbeta i nätverk, att arbeta med ett 
hållbart byggande samt att värna om de kulturhisto-
riska	kvaliteterna	i	det	byggnadsbestånd	som	finns	i	
kommunen.

Antal bostäder som behövs
Faktorer som påverkar behovet av bostäder är alltså 
bland	annat	befolkningens	sammansättning,	inflyttning,	
utflyttning	och	hushållssplittring.	Flyttning	till	annan	
bostad kan ha många olika orsaker som önskan om 
ändrad storlek på bostad, viljan att få en annan stan-
dard på bostad eller hitta ett annat läge att bo. För 
att få en rörlighet i bostadsmarknaden krävs att nya 
bostäder byggs.

Med	en	minskande	befolkning	i	den	takt	som	befolk-
ningsprognosen anger med ungefär 50 personer per 
år bedöms det långsiktiga behovet av nya bostäder 
vara 10 bostäder/år under perioden. Kanske är det 
mest villor som byggs vid en vikande befolkningsut-
veckling	medan	det	krävs	fler	hyresrätter	om	befolk-
ningen ökar.

Faktorer som utöver befolkningssiffrorna som kan 
påverka behovet av bostäder:
- Förändrade kulturmönster, t ex invandrarungdomar 
flyttar	från	föräldrar	tidigare	än	vad	man	gjort	förut.

-  Hushållssplittring, t ex skiljer sig ca 50 par om året i 
Gislaveds kommun

- Förändrade ekonomiska förutsättningar – önskan 
om mindre eller större lägenhet, lyxigare eller mera 
avskalad.

- Förändring av gymnasieskolan – t ex linjer med 
riksintag.

- Förändrade levnadsmönster – lägenhet och som-
marstuga istället för villa, övernattningslägenhet för 
veckopendlare.

-	Minskning	av	befintligt	bostadsbestånd.

Sammantaget bedöms att bostadsbyggande måste ske 
oavsett befolkningsminskning eller ökning.

* Behov av bostäder för särskilda grupper
* Behov av nya villor
* Behov av små lägenheter
* Behov av stora lägenheter
* Behov av bostadsrätter
*	Omvandling	av	befintliga	bostäder

FRAMTID
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DEFINITIONER
Mål
Avsett	resultat	av	verksamhet.	(Def	NE)

Strategi
Långsiktigt	avergripande	tillvägagångsätt.	(Def.	NE)

Riktlinjer
Huvuddragen av viss verksamhet och hur den ska gå 
till.	(Def.NE)

LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshidrade.

SOL
Socialtjänstlagen.

PBL
Plan- och bygglagen.

Ägardirektiv
Kommunägda bostadsföretag spelar en viktig roll för 
bostadsförsörjningen	i	de	flesta	kommuner.	
För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på 
ett bra sätt bör kommunen i ett ägardirektiv tydligt 
klargöra vad man vill med bolaget; vilken nytta det 
förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt 
ramar och villkor för verksamheten.

Seniorboende 70+ (tidigare ”Trygghetsbo-
ende Gislavedsmodell”
Kriterier för Gislaveds kommuns och AB Gislavedshus 
seniorbostäder 70+ för äldre och funktionsnedsatta 
personer samt tillämpningsregler.
- Lägenheterna är avsedda för personer som är över 

70 år (minst en i hushållet) och för personer med 
biståndsbedömd funktionsnedsättning i mån av 
lediga lägenheter.

- Lägenheterna ska ha god tillgänglighet i yttre och 
inre miljö.

-	Det	ska	vara	lätt	att	ta	sig	till	träffpunkter	och	ge-
mensamhetslokaler	där	det	finns	aktiviteter	och	där	
man kan få närhet och trygghet.

- Personalen på träffpunkterna ska medverka till so-
ciala kontakter, samvaro och gemensamma måltider.

- ”För enklare sysslor” hänvisas till Fixartjänsten.
- Hyreslagens villkor gäller.
-	Om	det	inte	finns	personer	i	kö	för	lägenheterna	

enligt första punkten kan ledig lägenhet erbjudas an-
dra bostadssökande, docki efter en särskild prövning 
i det enskilda fallet och varvid hänsyn ska tas till den 
sökandes ålder.

- Hantering av bostadskö, tillämpningsregler mm ska 
samordnas mellan AB Gislavedshus och fastighets-
nämnden och vid behov i samråd med socialnämn-
den och kommunstyrelsen.

Seniorboende
Seniorbostad är en bostad som riktar sig till dem som 
är i övre medelåldern eller äldre och boendet omfat-
tar någon form av service utöver den som man får i 
en vanlig hyres- eller bostadsrätt.

Trygghetsboende
Boverkets	definition	
Med	trygghetsbostäder	avses	bostadslägenheter	och	
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby 
och	rekreation	och	där	det	finns	personal	dagligen	
som på olika sätt kan stödja de boende under vissa 
angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med 
hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 
Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av 
personer som fyllt 70 år.

Investeringsstödets krav på en trygghetsbostad 
Följande villkor ska vara uppfyllda för att ett trygg-

hetsboende ska kunna komma ifråga för statligt 
investeringsstöd:

• trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, koo-
perativ hyresrätt eller bostadsrätt

• bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. 
När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det 
att	en	av	personerna	har	flytt	70	år

•	det	ska	finnas	utrymmen	för	samvaro,	måltider	och	
hobbyverksamhet

• alla boende ska få ett trygghetslarm
• trygghetsboende ska bemannas med personal vissa 

tider varje dag för kontakt och för att ordna med 
gemensamma måltider och med sociala och kultu-
rella aktiviteter

• trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är 
möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsätt-
ning	som	kräver	hjälpmedel	vid	förflyttning

• dimensionerande mått för den fysiska tillgängligheten 
är förhöjd nivå enligt Svensk Standard nr 91 42 21. 
Detta	motsvarar	mått	för	en	elrullstol.

Vård och omsorgsboende
I särskilt boende har kommunen ansvar för hälso- 
och sjukvårdsinsatserna. Kommunen står alltså för 
sjuksköterskeinsatser, insatser från sjukgymnast och 
arbetsterapeut, kostnader för inkontinenshjälpmedel, 
arbetstekniska hjälpmedel, sjukvårdsmaterial osv. I 
ett särskilt boende är man "skriven" på den adressen. 
Som särskilt boende räknas vårdbostad, korttidsplats 
och avlastningsplats. Alla dessa kräver biståndsbeslut.
(Brukaren av korttidsplats är skriven på sin vanliga 
hemadress.)
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Serviceboende (LSS)
En servicebostad består av ett antal lägenheter 
med tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den 
enskildes behov och ligger samlade i samma hus eller 
kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform 
mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och 
en lägenhet i en gruppbostad. Inom denna mellanform 
kan	flera	typer	av	boende	rymmas.	
Det	som	gäller	för	samtliga	är	att:
• Lägenheterna ska vara fullvärdiga
•	Dygnet-runt-stöd	i	den	egna	lägenheten	ska	
  erbjudas utifrån den enskildes behov.
• Gemensamma utrymmen för service och ge-
menskap	ska	finnas.
•	Antalet	boende	kan	vara	fler	än	i	en	gruppbo-

stad, men begränsas för att underlätta integra-
tion i bostadsområdet och undvika en institutio-
nell boendemiljö.

• Samlokalisering med andra bostäder med sär-
skild service undviks.

Stödboende
Socialstyrelsens	definition
Stödboende är (inom socialtjänsten:) boende som 
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av tillsyn och 
stöd men inte vård eller behandling.

Skyddat boende
Socialstyrelsens	definition
Skyddat boende är ett (inom socialtjänsten:) bo-
ende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse 
avsedda för personer som behöver insatser i form av 
skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans 
med andra relevanta insatser.

Utslussningslägenhet
Självständigt boende med stöd och som syftar till 
övergång till eget bostadskontrakt.

Bostadssociala avtal
Kommunens socialförvaltning tecknar avtal med  fast-
ighetsägare om  utslussningslägenheter.

Flyktingboenden
Migrationsverket	ansvarar	för	anläggningar	med	två	
olika möjligheter för boende; dels lägenhetsboende 
och dels ABT-boende.
ABT-boende	är	en	anläggning	för	tillfälligt	flykting-
boende där det inte är möjligt till självhushåll och 
boende tiden inte ska vara mer än 3 månader.

Vårdbostad - är en lägenhet i ett äldreboende, bi-
ståndsbedömt behov enl. SoL, helinackordering, dvs. 
att allt ingår (boende, omvårdnad och övrig service).

Korttidsplats
Här	ingår	platser	för	en	kortare	tids	vistelse.	Man	är	
"skriven" på den adress där man har sin ordinarie 
bostad. Biståndsbedömt behov.

Avlastningsplats
Det	kan	vara	så	att	make/maka	behöver	avlastning	för	
att orka, eller att den enskilde själv behöver korttids-
vistelse pga fysiska eller sociala behov t ex. Vistelsen 
kan ske med jämna tidsintervall (ofta kallad växelvård), 
eller när något särskilt inträffat.

Palliativ vård  
Den	sista	tiden	i	livet	kan	behov	finnas	att	komma	
till	en	korttidsplats	för	att	få	kvalificerad	omvårdnad	
dygnet om.

Trygghetsplats
När något akut inträffar, kan man få vistas några dagar 
på	en	trygghetsplats.	Det	kan	t	ex	om	en	närstående	
hastigt går bort och man inte orkar vara ensam de 
första nätterna, eller vid en brand el vattenläcka i 
bostaden - och när andra möjligheter är uttömda. 
Biståndsbedömning krävs inte för att få en plats, men 
vistelsen är under en begränsad tid. 

Gruppboende (LSS)
Gruppbostaden är ett alternativ för personer med 
ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att 
mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. Utformningen av en gruppbostad anges i 
de allmänna råden enligt följande:
•	De	enskilda	lägenheterna	ska	vara	fullvärdiga
• Institutionell prägel ska undvikas genom att grupp-

bostäder inte samlokaliseras med varandra och med 
andra bostäder som inte är ordinära och som regel 
inte heller medlokaler för daglig verksamhet

• Gruppbostaden bör i regel vara avsedd för tre till 
fem personer. Ytterligare någon kan accepteras om 
samtliga boende tillförsäkras goda levnadsvillkor

• Gruppbostadens gemensamhetslokaler är ett kom-
plement	till	de	egna	lägenheterna.	De	bör:

- ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda 
lägenheterna

- vara lätta att nå
- vara till för dem som bor i gruppbostaden och 

tjänstgörande personal, och
- endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor
Gemensamma utrymmen är en förutsättning för 
gruppbostaden. Annars är det ingen gruppbostad.
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Hyresrätt
Hyresrätt kallas upplåtelseform av en bostad som 
hyresgästen inte äger själv men hyr av en hyresvärd.

Bostadsrätt
Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten 
att nyttja en bostadslägenhet för obegränsad tid. 
Bostadsrättsinnehavaren äger inte fastigheten men 
däremot en andel i bostadsrättsföreningen som i sin 
tur äger fastigheten.

Kooperativ hyresrätt
Kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan vanlig 
hyres- och bostadsrätt. Boendeformen är ägnad att 
ge förutsättningar för en bättre boendemiljö med 
större inslag av boendedemokrati och självförvaltning 
än	vanlig	hyresrätt.	Den	kooperativa	hyresrättsfören-
ingen är ett särskilt slag av ekonomisk förening. Viktig 
skillnad mellan den kooperativa hyresrätten och bo-
stadsrätten är till exempel att det är föreningen som 
hyr	eller	äger	huset	där	medlemmarna	bor.	Det	finns	
alltså ingen fast koppling mellan andelsrätten i fören-
ingen, som man vinner genom att betala sin medlems-
insats,	och	nyttjanderätten	till	en	specifik	lägenhet.	
Upplåtelseformen ska vara spekulationsfri.  
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LEDIGA TOMTER

20



´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Moen 5 8

Tokarp 7

Prästgården 3

Hedvägen 1

Söderåsvägen 1

Hantverksgatan 1

Dalgatan 3

Allégatan 1

Brogatan 4 1

Jonsbo 9

Lindvägen 3

Törås 1

Moen

Jonsbo

Söderåsvägen

Prästgården

Hedvägen
Brogatan

Dalgatan

Hantverksgatan

Allégatan

Lindvägen

Törås

´

Tokarp

Ågatan

Storgatan

Svaravegatan

B
rogatan

Hantverksgatan

ANDERSTORP

21

Värnam
o

G
islaved

G
no

sjö



´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Broaryd Lilla 1:2 7 18

Björkvägen 1

Ringvägen 1

Hestravägen 2 3

Hestravägen

Broaryd Lilla 1:2

Ringvägen
Östra vägen

BROARYD

153

Falkenberg

Skeppshult

Björkvägen
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´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

Kyrkvägen 1 1

Villstadsvägen 1

Ekgatan 1

Matsgatan 4

Hult 7 17

Ågatan/Hultliden 3

Backagränd 2

Skolgången 1

BURSERYD

23

KyrkvägenEkgatan

Hult

Villstadsvägen

Backagränd

Ågatan/
Hultliden

Kyrkvägen

Villstadsvägen

Åga
tan

Matsgatan

Skolgången

St
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Kindvägen



GISLAVED

´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

Åviksvägen/ 
N Nissastigen

3

N Nissastigen 9

Vitsippsgatan 3

Järnvägsgatan 1

Skogsbäcken m fl 7 18

Kristallen/
Korallen

 ~ 5 ha

Granaten 1

Henja 1

Mogatan 1

Torsgatan 1

Skomakargärdet 1 23

Anderstorpsvägen

Danska vägen

St
or

ga
ta

n

24

Åviksvägen/ 
N Nissastigen

N Nissastigen

Vitsippsgatan

Järnvägsgatan

Skogsbäcken m fl

Granaten

Henja

Mogatan

Skomakargärdet

Kristallen/
Korallen

Torsgatan

27

26
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HESTRA

´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

Jutabäcken 16

Myrmalmsgatan 1

Baldersgatan 1

Hyltegatan 2

Bjärsved 14

Granliden 1 1

Berguvsvägen 3

Sk
olg

ata
n

M
ogatan

25

Bjärsved

Jutabäcken
Myrmalmsgatan

Baldersgatan

Hyltegatan

Granliden

Granliden

Berguvs-
vägen

G
rim
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s



REFTELE

26

´

GärdesvägenNorra vägenStjärnstigen

Storgatan

Hagagatan

Granstigen

Skogsforsvägen

N SkedesvägenBergstigen

Järnvägsgatan

Villastigen
Lönnstigen

Område Privat 
mark

Kom-
munal 
bygg-
klar 
mark

Plan-
lagd 
ej 
ut-
bygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

Norra vägen 2

Gärdesvägen 4 15

Bergstigen 1

N Skedesvägen 1

Villastigen 2

Granstigen 3

Skogsforsvägen 1

Järnvägsgatan 1 1

Stjärnstigen 28

Storgatan 1

Hagagatan 2

S Bostadsområdet 8 ~39

Järnvägsgatan

Södra Bostadsområdet

Storgatan

Smålandsstenar

Värnamo

153

And
ers

tor
ps

vä
ge

n

Ölmestadsvägen



SKEPPSHULT

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering 

Storgatan 2 3

Annehillsv/Lilje-
vägen

15

Karl-Johansgatan 2 2

Rhenvägen 3

Karlsrovägen ~ 22

27

´

Storgatan

Storgatan

Storgatan

Annehillsv/
Liljevägen

Karl-Johansgatan

Rhenvägen

Storgatan

Sm
ål
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st
en

ar

153

Falkenberg
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sta
d



SMÅLANDSSTENAR

´

Område Privat 
mark

Kommunal 
byggklar 
mark

Planlagd 
ej utbygg 
mark

Osäker 
exploa-
tering

N Nissastigen 4

S Långgatan 1 1

Västergatan 1 under utr.

Ringvägen 1

Strandsnäsgatan 3

Haghult 7

Burserydsvägen 1

Bokvägen 2

Textilgatan 2 1

Tallgatan 1

Ljunggatan 4

Skolgatan 1

Hagtornsgatan 1

Bananområdet 11

N Nissastigen

Strandsnäsgatan
Ringvägen

Strandsnäsgatan

Textilgatan

VästergatanBurserydsvägen
Bokvägen

28

Bananområdet
Hagtornsgatan

Skolgatan

N Nissastigen

N Nissastigen

N Nissastigen

S Långgatan

Haghult

Västergatan

S Långgatan

Ljunggatan

Tallgatan

Burserydsvägen
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Orter 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S

Anderstorp 0,2 0,2 0,2 1 1

Broaryd 1

Burseryd

Gislaved 1,01 7 1 0,5 3 5 3

Hestra 1 0,3 1

Reftele 1

Skeppshult

Smålandsstenar 1 2 1 0,2

Tallberga

Öreryd

Totalt 1 0,2 0,2 1 1,01 1 7 0,5 5

Orter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S Fb S

Anderstorp 1 2 4 0,4 1 1 2 3 1 2

Broaryd

Burseryd 1 1

Gislaved 2 4 4 0,8 4 5 2 1 0,3 2

Hestra 1 1 1 1

Reftele 1

Skeppshult

Smålandsstenar 1 0,1 1 4 3 2 2

Tallberga

Öreryd

Totalt 4 7 9 1,3 5 13 6 9 4 0,3 4 1 4

Fb= Flerbostadshus - ha
S= Småhus - antal

SÅLD TOMTMARK 1993-2014
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