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NATIONELLT OCH 
REGIONALT PERPSEKTIV PÅ 
BOSTADSMARKNADEN
BOSTADSMARKNADEN I RIKET
De flesta kommuner i landet, 240 stycken, har ett 
underskott av bostäder. Endast fyra av landets 290 
kommuner uppger att de har ett överskott av bostäder. 
I princip alla landets kommuner bedömer att det 
behöver tillkomma bostäder i någon form under 
de kommande tre åren, framförallt hyresrätter. En 
utmaning som de flesta kommuner lyfter är att det 
saknas ett utbud av bostäder som är tillgängliga för 
grupper med låga inkomster eller som har en svag 
ställning på bostadsmarknaden av andra anledningar. 

Utvecklingen skiljer sig mellan regioner men 
generellt för Sverige fortsätter bostadsbyggandet 
att minska. Antalet färdigställda bostäder beräknas 
bli mycket färre än det långsiktiga behovet. Höga 
produktionskostnader, svårigheter att bli beviljade lån 
och brist på attraktiv detaljplanerad mark påverkar 
privata, kommunala och kommersiella byggherrar och 
begränsar bostadsbyggandet.

BOSTADSMARKNADEN I LÄNET
Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät visar 
på ett underskott av bostäder i länets samtliga 
kommuner. Länet har sedan 2012 haft en positiv 
befolkningsökning till följd av inflyttning. 
Underskottet på bostäder gäller alla typer av bostäder, 
både hyres- bostads- och äganderätter. Det byggs i 
alla länets kommuner men cirka 70 procent av de 
färdigställda bostäderna ligger i Kalmar kommun. 
Trots att bostadsbyggandet har ökat de senaste åren 
förväntas det inte vara tillräckligt för att täcka upp för 
behovet. 

Lösningen på bostadsunderskottet är inte att enbart 
bygga bostäder utan fokus måste ligga på vad och 
för vem det byggs. De grupper som är i störst behov 
av bostäder byggs det sällan för. Den åldrande 
befolkningen ställer krav på tillgänglighetsanpassade 
bostäder. Det finns också behov av bostäder för 
personer med låg betalningsförmåga.

För att ge alla tillgång till en bostad är det viktigt att 
bygga varierat och skapa bostäder anpassade efter 
olika gruppers förutsättningar. Förutom nybyggnation 
måste även det befintliga beståndet öppnas upp för 
fler och här uppmanar Länsstyrelsen de allmännyttiga 
bostadsbolagen att gå före och visa vägen. 

Befolkningsmängden i länet har varit mer eller mindre 
oförändrad sedan 1800-talet. Det är därför extra viktigt 
att värna om de som redan bor i länet och försöka hålla 
kvar de utrikes födda som kommit till länet.
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• Attraktivt & kreativt
• Delaktigt & tryggt
• Stolt & modigt

• Ett växande näringsliv
• Attraktiv arbetsgivare

”
 
NYBRO KOMMUNS VISION

”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande  
bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro”

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får 
möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, 
föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga.

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande 
och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens 
historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att 
bjuda in världen runt om oss.

Perspektiv

- Tillväxt

- Hållbarhet

- Gemenskap

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, 
ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, 
hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-18

NYBRO KOMMUNS MÅL
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Nybro kommuns översiktsplan (antagen av 
kommunfullmäktige 2007, aktualitetsförklarades 
2012) har inriktningen att uppnå social, kulturell, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Mål och 
strategier för att uppnå dessa redovisas till höger. 

Översiktsplanen fastslår att det ska finnas ett varierat 
utbud av bostäder i staden, i kommunens tätorter 
och på landsbygden. Bostäderna ska ha varierade 
upplåtelseformer i både små och stora hus, samt 
uppfylla olika intressen. 

Det ska finnas bostäder nära service, allmänna 
kommunikationer eller naturen för att det ska finnas 
något för alla intressen. Inflyttningen till kommunen 
måste öka för att motverka befolkningsminskning. 
Ett varierat utbud av bostäder stärker kommunens 
attraktivitet och håller kvar de som redan bor här samt 
lockar nya tilltänkta invånare till kommunen. 

Vid planering måste hänsyn tas till att 
befolkningsstrukturen varierar mycket mellan 
kommunens olika delar. Befolkningens 
ålderssammansättning påverkar bland annat 
efterfrågan på olika former av bostadstyper. 

Kommunen har en åldrande befolkning som medför 
vissa behov eftersom det ofta innebär en flyttning 
från villa till lägenhet och från landsbygd till stad. 
Generellt värderar befolkningen i Nybro kommun 
pendlingsavstånd till arbete, närhet till service samt 
närhet till rekreation och naturupplevelser. 

Digitaliseringen skapar andra möjligheter då det går 
att arbeta hemifrån istället för att bo med närhet till 
arbete.

ÖVERSIKTSPLANEN

SOCIAL HÅLLBARHET
• Befolkningen i Nybro kommun ska öka - ”Jag 

vill bo i Nybro”

• I Nybro kan tiden ägnas åt det viktiga i livet

• Trygga och aktiva invånare

• Inga korta bilresor

KULTURELL HÅLLBARHET
• Pukeberg ett nationellt designcentrum

• En livsmiljö med historiskt djup

• Trygga och aktiva invånare

EKONOMISK HÅLLBARHET
• År 2030 ska Nybro kommun ha 25 000 invånare

• Ett expansivt näringsliv med starka varumärken

• En väl fungerande handel med en hög 
servicenivå

• En av norra Europas starkaste regioner inom 
besöksnäringen

• Goda kommunikationer

• En levande landsbygd - rik på hästar

EKOLOGISK HÅLLBARHET
• Inget nettoutsläpp av fossil koldioxid från 

Nybro kommun

• En långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och naturresurser

• God hänsyn till klimatförändringar

• Ett rikt växt- och djurliv ska gynnas och bevaras

• Större delen av våra grusåsar ska bevaras och 
vattenförande geologiska formationer av vikt 
ska skyddas för framtiden

• Sjöar och vattendrag samt grundvattnet ska ha 
en god ekologisk status

• Säkra och hållbara försörjningssystem
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
NYBRO STAD
Den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (FÖP) 
från 2013 har sin utgångspunkt i Nybro kommuns 
tidigare vision att vara en växande kommun med 
befolkningsökning, en långsiktigt hållbar kommun 
och kommunens strategiska läge i Glasriket, mellan 
universitetsstäderna Kalmar och Växjö. FÖP Nybro 
stad 2013 är till stora delar genomförd.

2018 beslutade kommunstyrelsen att revidera 
översiktsplanen för Nybro stad. Syftet med 
revideringen är att kommun ska ha ett aktuellt 
planeringsunderlag.

Under våren 2019 har ett 60-tal representanter 
från Nybro kommuns politik, förvaltningar och 
kommunala bolag, under ledning av konsultbolaget 
Ramböll, arbetat fram förslag på strategier för den nya 
översiktsplanen. 

Strategierna utgår från kommunens nya vision och 
unika värden i Nybro som kommunen vill stärka 
på̊ sikt. Dessa värden kan genom olika initiativ 
förädlas och utvecklas på̊ kort och på lång sikt genom 
exempelvis byggprojekt, idéer till mötesplatser eller 
utveckling av gröna miljöer. De projekt och idéer 
som lyfts fram ska testas mot strategierna för att 
säkerställa att de ligger i linje med den utveckling som 
kommunen beslutat att man vill se. Om ett förslag 
eller en idé stämmer väl överens med strategierna 
kommer Nybro stad att stärkas som helhet efter 
genomförandet. Att arbeta på̊ det viset skapar en 
riktning i arbetet med stadens utveckling och robusthet 
i en annars föränderlig tid och omvärld.

Strategierna som togs fram är formulerade utifrån tre 
teman och redovisas till höger.  

Det enkla vardagslivet

• Skapa en blandad, tät och nära 
stad

• Prioritera hållbara trafikslag i 
staden

• Tillkommande bostäder, 
arbetsplatser och service ska 
placeras i lägen där hållbart 
resande är möjligt

• Stärk kopplingar och stråk mellan olika delar av 
staden

Den rika tillvaron

• Stärk stadskärnan som mötesplats 
för alla åldrar

• Placera skolor jämt över staden 
där människor bor och nära 
grönska. Gymnasieskolor placeras 
i stadskärnan

• Placera boende för äldre och 
personer med särskilda behov 
nära grönska och off entlig service

• Möjliggör att vissa byggnader och platser 
kan användas för tillfälliga aktiviteter och 
arrangemang

• Skapa fler och utveckla befintliga gröna miljöer 
för rekreation, motion och social samvaro

Den stimulerande livsmiljön

• Utgå från platsens 
gestaltningsmässiga 
förutsättningar när nya byggnader 
och offentliga rum tillskapas

• Upprätthåll en hög kvalitet i 
stadens offentliga rum och gröna 
miljöer

• Koppla samman och utveckla stadens natur- och 
kulturmiljöer

• Lyft fram Nybros arkitektur- och designtradition

utpekad som en av Nybros stora styrkor i workshoparbetet.

 kslag i staden

 entlig service

 er och utveckla be
rekreation, motion och social samvaro

utpekad som en av Nybros stora styrkor i workshoparbetet.

 kslag i staden

 entlig service

 er och utveckla be
rekreation, motion och social samvaro

 entliga rum tillskapas

 entliga rum och

viss verksamhet kan placering av en ny- eller utveckling av
en be

skolas utformning och vilka fysiska egenskaper som ska

  ciell

 kslag, eller
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BEFOLKNINGEN IDAG OCH  
I FRAMTIDEN
Den 31 december 2018 var Nybro kommuns 
folkmängd 20 350 personer. Folkmängden har 
sedan 1970-talet fram till 2010-talet minskat i 
en långsam och relativt stadig takt. Det är främst 
det naturliga befolkningsnettot som förklarar 
befolkningsminskningen, det vill säga, fler dör än 
föds.

Sedan 1970-talet och fram till idag har Nybro kommun 
haft två kortare perioder av befolkningsökning. 
Dessa perioder var under 1990-talet samt under andra 
halvan av 2010-talet, och förklaras av en stor utrikes 
inflyttning till följd av krig och oroligheter.

Under perioden 2019-2028 förväntas befolkningen 
minska med 625 invånare. Flyttnettot förväntas 
bli i genomsnitt -20 personer och födelsenettot -43 
personer per år. Totalt ger det en förändring med -63 
personer per år.

I Nybro kommun bor nästan 400 fler män än kvinnor. 
Störst skillnad i könsfördelning är det i åldrarna 20-
24 år där befolkningen till större del består av män 
och i åldrarna 70 år och uppåt där fördelningen är den 
omvända med fler kvinnliga invånare. Skillnaden i 
de yngre åldrarna kan förklaras av att unga kvinnor 
tenderar att vidareutbilda sig i större utsträckning än 
män och flyttar därmed för studier på annan ort. I 
åldrarna 70 år och uppåt är förklaringen att kvinnor 
generellt lever längre än män. 

EN ÅLDRANDE BEFOLKNING
De kommande åren medför större demografiska 
förändringar. Befolkningsprognosen som redovisas 
nedan sträcker sig fram till 2028. Den stora 
åldersgruppen född under 1940-talet börjar uppnå en 
ålder över 80 år. Det innebär att många kommer upp i 
de åldrar där behovet av stöd och service ökar.
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Diagram 1. Nybro kommuns folkmängd 1968-2018 och prognos för 2019-2028. Källa: Statisticon AB
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Diagram 3. Nybro kommuns befolkning indelad i åldersgrupper 1968-2018 och prognos för 2019-2028.  
Källa: Statisticon AB

Diagram 2. Nybro kommuns befolkningspyramid 2019. Källa: SCB
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SOCIOEKONOMI

Figur 1. Nybro kommuns sociala kompass Källa: Statisticon AB

Under våren 2019 har en socioekonomisk analys av 
Nybro kommun tagits fram. Den sociala kompassen 
ger en helhetsbild av ett antal socioekonomiska och 
demografiska variabler. Kommunen har delats in i 
delområden med minst 500 individer (observera att 
Alsjöholm har färre än 500 individer i sitt delområde). 

Analysen är baserad på nio variabler som är placerade 
längs en cirkel. Variablernas placering längs cirkeln 
bestäms av kommunens socioekonomiska struktur 
och varierar mellan kommuner och över tid inom en 
kommun. 

Variabler som ligger nära varandra längs cirkeln har en 
högre grad av samvariation mellan områdena och vice 
versa. Ju mer spridda variablerna ligger längs cirkeln, 
desto större variation råder mellan delområdena. 

Variablerna längs cirkeln kan liknas vid magneter och 
varje delområde i kommunen kan tänkas innehålla  
järnkulor för respektive variabel med varierande 
storlek beroende på variabelns värde och därmed 
varierande dragningskraft mot korresponderande 
magnet i cirkeln. 

Det visade sig att områdena inom de tre olika 
socioekonomiska grupperna var väldigt homogena. 
Det är anmärkningsvärt att inget av områdena är 
placerade i mitten av kompassen. Människor med 
olika socioekonomiska bakgrunder lever åtskilda i 
Nybro kommun. 
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En förklaring till skillnaderna är områdenas 
homogena bostadsbebyggelse i form av hustyper 
och upplåtelseformer. Nybro stad har hela stadsdelar 
med nästan enbart villor och andra med enbart 
flerbostadshus. 

I den gröna gruppen bor 39 procent av kommunens 
befolkning. Här är medelinkomster och förvärvsgrad 
högst i kommunen. Låga ohälsotal och låg arbetslöshet 
råder här.

I den gula gruppen bor 18 procent av kommunens 
befolkning. Gruppen är i många avseenden ganska lik 
den gröna men medelinkomsten och förvärvsgraden 
är något lägre. Ohälsotalet och arbetslösheten är något 
högre och befolkningen är något äldre.

I den blå gruppen bor 43 procent av kommunens 
befolkning. I jämförelse med den gröna och gula 
gruppen skiljer sig den blå främst med avseende på 
väsentligt högre ohälsotal och arbetslöshet.

Nedan visas den geografiska fördelningen av de olika 
SEKOM-grupperna.

Figur 2. Nybro kommuns SEKOM-grupper i Nybro 
kommun Källa: Statisticon AB

Figur 3. Nybro kommuns SEKOM-grupper i Nybro 
stad Källa: Statisticon AB
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VARFÖR FLYTTAR VI?
ATTRAKTIV BOENDEMILJÖ
Enligt Kairos futures studie ”En attraktiv plats” 
påverar vår livsfas och livsstil hur vi värderar platser. 
Människors livsfaser är i stora drag okomplicerade. 
I de yngre åren värderas stadens puls högt som en 
attraktiv boendemiljö, med ökad ålder värderas 
naturens lugn högre.

Studier av flyttmönster bekräftar det livsfaserna visar. 
Personer under 30 år flyttar till större städer, därefter 
går flyttströmmarna i ”barnfamiljsåldern” till de 
lugna boendekommunerna nära de större städerna. De 
flyttar som sker efter att barnen har flyttat ut är inte 
lika lätta att förutse då de förklaras av mer personliga 
preferenser. 

Människors livsstilar är desto mer komplexa. 
Utvecklingen går från att människor levt i stora 
kollektiv till att vi lever i mindre gemenskaper, 
baserade på intressen, förmågor och värderingar. 
Vissa livsstilar är mer urbana eller rurala än andra. 
Alla är överens om att närhet är eftersträvansvärt, 
och då framförallt närhet i tid framför närhet i antal 
meter. Det som skiljer sig är vad man vill ha närhet 
till. I storstäder är närheten till kollektivtrafik och 
kommunikationer viktig, i mer lantliga lägen är 
närheten till naturen central. 

Trenden går mot ökade bostadspriser och samtidigt en 
minskad nöjdhet över sitt boende. Förväntningarna på 
bostaden ökar kraftigt och blir alltmer ett livsprojekt. 
Bland unga är ”bättre bostad” det som ökat mest bland 
det som anges vara det viktiga i livet. 

Kairos future har genom enkätstudier tagit fram en 
platspyramid som visar vad som upplevs som en 
attraktiv plats. I botten av pyramiden finns det som 
ansågs allra viktigast och i toppen det som bedömdes 
som minst viktigt.

Figur 4. Platspyramid Källa: Kairos fututre
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FLYTTMOTIV
Kairos future har kartlagt svenskars flyttmönster 
i sin skrift “Varför flyttar vi” (2016). En svensk 
förväntas flytta i genomsnitt tio gånger i sitt liv. 
Under 2009 flyttade cirka 1,3 miljoner svenskar varav 
20-25 % över en kommungräns. I åldern 19-30 år 
flyttar vi både oftast och längst sträcka. Efter att vi  
har fyllt 30 år sker nästan alla flyttar inom samma 
arbetsmarknadsregion och efter 35 år nästan alltid 
inom samma kommun.

TRE FRAMTIDA TRENDER INOM 
BOSTADSKARRIÄREN
• Fortsatt rörelse från arbetskarriär till 

framtidskarriär. En mer kunskapsintensiv ekonomi 
kommer att gynna platser där de långsiktiga 
framtidsmöjligheterna är större. 

• Bostadskarriären blir viktigare för allt 
fler kommuner. I och med att fler dras till 
storstadsregioner eller regioner kring större städer 
ökar drivkrafterna att göra bostadskarriär, vilket 
förstärks av bostadsbrist i dessa regioner. 

• Nya genomgångssamhällen. Migrationen kommer 
att påverka flyttmönstren som under tidigare 
flyktingvågor. Även om kommuner utanför 
storstadsregioner och större städer kommer 
att behålla personer som invandrat till Sverige 
kommer många migranter också vilja söka sig 
vidare. Detta leder till att fler kommuner får en 
karaktär av genomgångssamhällen.

DE VANLIGASTE MOTIVEN TILL FLYTT

Platskarriär
platsen som helhet är så attraktiv i sig att man 
flyttar dit. Platskarriären motiverar 50% av 
flyttarna. 

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.
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FLYTTMÖNSTER

Diagram 4. Antalet in- och utflyttningar till och från kommunen inom Sverige fördelat på kön. Den grå 
ytan visar kommunens totala flyttnettot. Källa: SCB

FLER FLYTTAR TILL ÄN FRÅN 
NYBRO
Nybro kommuns flyttnetto pendlar mellan att vara 
positivt och negativt från år till år men är positivt över 
tid. Det vill säga, fler människor har flyttat till än från 
kommunen mellan 1997 och 2018. Under åren 2015-
2017 kom många flyktingar till Sverige och Nybro 
kommun, flyttnettot var mer positivt än på länge och 
kommunens invånarantal översteg återigen 20 000 
invånare. Under 2018 var flyttnettot negativt med -44 
individer. 

Diagrammet redovisar kommuens in- och utflyttningar  
inom Sverige. Även när in- och utvandringen inte 
redovisas är flyttnettot positivt under perioden 2013-
2017. 

Antalet flyttar har ökat sedan mitten av 2000-talet 
med en topp under 2015-2017. Sedan 2012 är det fler 
män än kvinnor som flyttar både till och från Nybro 
kommun. 
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Diagram 5.  Kommunens flyttnetto efter ålder. Källa: SCB
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KOMMUNENS FLYTTSTRÖMMAR
Nybro kommuns flyttnetto förklaras väl av studien 
utförd av Kairos future. Flyttströmmar för barnfamiljer 
går till lugna boendekommuner, det förklarar det 
positiva flyttnettot av såväl barn och ungdomar upp till 
18 år och vuxna i åldrarna 30-45 år. 

I åldern 20-30 år har kommunen ett negativt flyttnetto. 
Den livsfas då flyttlasset ofta går för studier på 
annan ort och större städer för att söka stadens puls. 
Kommunens förhoppning är att ungdomarna som 
söker sig från Nybro ska vilja återkomma i åldrarna 
runt 30 år då naturens lugn värderas högt och de har 
nått den livsfas som ofta styrs av familjebildning. 

Studien visar också att det inte är lika lätt att förutse 
de flyttar som sker efter att barnen har flyttat ut. Nybro 
kommuns negativa flyttnetto i åldrarna runt 50 år kan 
förklaras av just denna livsfas. Kommunen behöver 
inhämta mer information om flyttströmmarna i de här 
åldrarna, men tror att det beror på en utflyttning till 
Öland och till Kalmar kommun. 
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Diagram 6. Antal in- och utflyttningar i kommunen 2017 och 2018 av individer som invandrat till 
Sverige under perioden 2014-2018. Källa: SCB

Under 2014 till 2018 invandrade många individer till 
Nybro kommun. Under samma period genomfördes 
många inrikes flyttningar till och från kommunen till 
följd av att de nyanlända individerna etablerade sig i 
Sverige. 

För att kunna planera för såväl bostäder som 
kommunal service är det viktigt att följa utvecklingen. 

Vi kan se att det genomfördes färre flyttar under 2018 
än 2017 bland individer som invandrat till Sverige 
under åren 2014 till 2018. Vi kan alltså anta att 
omflyttningarna avtar och individerna börjar etablera 
sig. Diagrammet visar också att utflyttningen är större 
än inflyttningen till kommunen både 2017 och 2018 
bland personer som invandrat till Sverige mellan 2014 
till 2018.
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HUSHÅLLENS STORLEK
DE MINSTA OCH DE STÖRSTA 
HUSHÅLLEN ÖKAR
Hushållens storlek påverkar vilken typ av bostäder 
som efterfrågas. 2018 fanns det 9665 hushåll i Nybro 
kommun. Det innebär att ett hushåll i genomsnitt 
bestod av 2,11 personer. I takt med att befolkningen 
i kommunen ökar har också hushållen blivit fler. 
Samtidigt förändras hushållens sammansättning. 

Sedan 2011 har framförallt singelhushållen och de 
större hushållen blivit fler. Hushållen med sju personer 
eller fler har nästan fördubblats. Under samma period 
har hushållen som består av två, tre och fyra personer 
minskat något. Nybro bostad AB har märkt av en 
ökning av förfrågningar på bostäder från nyseparerade 
ensamstående föräldrar.

Även om de största hushållen ökar består majoriteten 
av kommunens hushåll av en eller två personer. De 
här hushållen utgjorde nästan 74 % av kommunens 
samtliga hushåll.

Fördelningen av hushållens storlekar varierar i 
kommunen. Allra flest ensamhushåll bor i Nybro stad 
och främst i områden med flerfamiljshus. Indelningen 
av områden bygger på den socioekonomiska analysens 
indelning på sida XXXXXXXXXXXXXXX. Värt att 
notera är att Kungshall och Hanemåla, Fredrikslund är 
de områden med flest hushåll med 7 personer eller fler. 
Att det bor flest stora hushåll i Kungshall sticker ut 
eftersom området enbart består av flerbostadshus. 

Diagram 7. Antal hushåll efter hushållsstorlek i Nybro kommun, 2011 och 2018. Källa: SCB
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BOSTADSBEHOV FÖR SÄRSKILDA 
GRUPPER
VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE
Omsorgsnämnden i Nybro kommun ser i 
befolkningsstatistiken att andelen äldre ökar och att 
kommunen har en högre andel äldre än riket.

Enligt den befolkningsprognos som Nybro kommun 
har tagit fram förväntas antalet 80-åringar och äldre 
öka med 346 personer under perioden 2018-2028.  
Behovet av platser inom äldreomsorgen ökar.

Under 2019 öppnades 25 nya demensplatser som 
snabbt fylldes. Idag finns cirka 50 personer i kö. Nybro 
har 224 permanenta platser inom äldreomsorgen. En 
avsiktsförklaring är undertecknad för att starta upp ett 
nytt särskilt boende på Vattugatan under 2020. Det nya 
boendet kommer tillföra ytterligare 40 platser. 

Enligt den prognos som togs fram 2017 kommer 
kommunen behöva planera för fler boende inom 
äldreomsorgen.

Tabell 1. Nybro kommuns omsorgsboenden 2019. Källa: Nybro kommun

Omsorgsboende Särskilt 
boende

Korttids-
plats

Demens-
boende

Totalt 
platser

Kommundel

Madesjögläntan 34 34 Nybro stad
Almen 34 34 Nybro stad
Fröjdekulla 12 15 27 Alsterbro
Strandvägen 54 54 Nybro stad
Stallgården 11 11 Orrefors
Korttid Madesjö 8 8 Nybro stad
Solgläntan 8 8 Nybro stad
Kvarnbacken 48 48 Nybro stad
Totalt 145 23 56 224

Foto: Nybro kommun
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LSS-BOSTÄDER
Verksamheten Omsorg till funktionshindrade 
(OF) har olika boenden och bostäder utifrån 
lagstiftning LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) samt SoL (Socialtjänstlagen), men 
förfogar även över vanliga lägenheter för målgruppen 
där boende har någon form av biståndsbedömd insats. 
Alla dessa boendeformer har OF anvisningsrätt på och 
står vid behov för hyran.

Individen flyttar in och bor i regel kvar livet ut. Det är 
ytterst få som flyttar mellan boendeformer på grund av 
ålder eller funktionsnedsättning. En och annan individ 
med till exempel demensproblematik söker sig till 
äldreomsorgens boendeformer för denna inriktning. 
En del flyttar från kommunen av andra skäl. 

Omsorgsverksamheten har en ej biståndsbedömd 
boendeform, i form av ett samlat boende, inom 
socialpsykiatrin. Dessa lägenheter är för den utsatta 
målgrupp inom socialpsykiatrin som har svårt att 
bo i ”ordinära” boendeformer eller hitta bostad på 
egen hand. Nästan alla boende har behov av dagligt 
boendestöd.

Det är stora utmaningar att hitta korttidsplatser, 
inte att förväxla med akutlägenhet. Korttidsplats 
behövs när en klient behöver ett tillfälligt boende för  
rehabilitering, till exempel eftervård från sjukhus, när 
det inte är möjligt att få vården i befintlig bostad. Den 
nya lagen om utskrivningsklar innebär att patienter 
inte ska vårdas mer än nödvändigt på sjukhus, 
vilket medför större krav på kommunerna att hitta 
korttidsplatser.

Gruppbostäder

Bostäder med särskild service enligt LSS i form av 
gruppbostad består av små enheter med fyra till sex 
lägenheter.

Kötiden till en gruppbostad har tidigare legat på nästan 
två år, men i dagsläget finns ingen kö kvar. Framöver 
förutspås ett behov av en ny gruppbostad enligt LSS.  
Enligt en  utredning från 2017, baserad på fem års 
historik, är omsättningen inom gruppbostäderna två 
till tre personer per år. Framtida prognoser är osäkra, 
främst på grund av svårigheter att förutse inflyttning 
till kommunen.

Servicebostäder

Bostäder med särskild service enligt LSS i form av 
servicebostad ligger insprängda i vanliga flerbostads-/
lägenhetshus. Individen har sin egen lägenhet och i 
trapphuset finns en gemensamhetslägenhet varifrån 
personal utgår.

Bostäder med särskild service enligt SoL i form av 
servicebostad är lägenheter samlade i samma trapphus 
med tillhörande gemensamhetslägenhet.

I dagsläget finns det ingen kö till servicebostäder. Vid  
ökade behov ”rekvirerar” OF lägenheter på passande 
adress av NBAB. Omsättningen av klienter är större 
inom servicebostäder än inom andra boendeformer 
då de efter en tid i en servicebostad kan klara sig med 
boendestöd i eget boende. 

Akutlägenheter

OF har för närvarande tre akutlägenheter, alla inom 
NBAB:s bostadsbestånd. För närvarande finns ingen 
kö, men det är ytterst viktigt att OF har tillgång till ett 
antal tomma lägenheter när akuta behov uppstår.

Typ av bostäder Antal lägenheter Kommundel
Gruppbostäder 37 Nybro stad
Servicebostäder 41 Nybro stad
LSS 33 Nybro stad
SoL 8 Nybro stad
Akutbostäder 25
Korttidsplatser barn 19
Tabell 2. Nybro kommuns biståndsbedömda boenden som OF ombesörjer, 2019. Källa: Nybro kommun
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BARN OCH UNGA
Barnkonventionen blev lag i januari 2020. Enligt 
artikel 27 i barnkonventionen har alla barn rätt till en 
bostad. Att barnkonventionen nu är lag betyder också 
att barns rättigheter ännu tydligare ska beaktas vid 
avvägningar och bedömningar som rör barn. Barn och 
unga är medborgare men saknar rösträtt, och står i en 
beroendeställning till vuxna. Därför är det viktigt att 
barn och ungas röster får komma till tals och att deras 
åsikter tas på allvar. Vuxna vet inte alltid vad som är 
bäst för barn och unga. 

Barns tillgång till permanent bostad är en förutsättning 
för en trygg uppväxt. Om föräldrapar separerar, 
kan det vara svårt för båda föräldrarna att bo kvar i 
samma bostadsområde, till exempel om det saknas 
alternativa upplåtelseformer i närheten. Varierade 
upplåtelseformer gör att båda föräldrarna, trots 
förändrad ekonomi vid en separation, har möjlighet 
att bo kvar i närheten av barnets ursprungliga hem. 
En blandad bebyggelse innebär fördelar ur ett 
barnperspektiv. 

Ensamkommande asylsökande barn är en särskilt 
utsatt grupp på bostadsmarknaden. Kortsiktiga 
lösningar och trångboddhet drabbar både 
ensamkommande barn och barn som anländer till 
Sverige med föräldrar, och leder till en osäker tillvaro. 

I Nybro räknades 10,7 % av barnen till gruppen barn 
i ekonomiskt utsatta hushåll år 2016, enligt Rädda 
Barnens rapport Barnfattigdom i Sverige. Det är högre 
än rikssnittet som 2016 låg på 9,3 procent. Generellt 
minskar barnfattigdomen, men har i Nybro ökat de 
senaste åren. Samtidigt märks att inkomstklyftorna blir 
större. Andelen barn i tillfälliga boenden har ökat på 
riksnivå. Samtidigt har antalet vräkningar som berör 
barn minskat.

NYANLÄNDA
Andelen nyanlända som har självbosatt sig i Nybro 
kommun är högt i förhållande till andra jämförbara 
kommuner. För perioden 2013-2019 har cirka 2400 
nyanlända varit bosatta i kommunen varav cirka 
1600 ännu bor kvar. En av förklaringar är att Nybro 
kommun har ett förhållandevis stort bestånd av billiga 
hyresrätter. Merparten av dessa hyresrätter ägs av det 
kommunala bostadsbolaget NBAB.

Sedan våren 2018 har inflyttningen till kommunen 
minskat. Dels på grund av brist på tillgängliga 
bostäder, dels på grund av minskningen av antal 
nyanlända i omflyttning. Endast en handfull 
anvisningsärenden har varit aktuella för kommunen.

Det kommunala bostadsbolaget NBAB har under hela 
perioden och ännu ett hårt söktryck på bostäder från 
gruppen nyanlända. Flera privatpersoner har också 
hyrt ut boende till gruppen. Perioden 2016-2018 var 
det vanligt att nyanlända tog kontakt med Nybro 
kommun gällande synpunkter på privata hyresvärdar 
i frågor som rörde hyreskostnad, standard och 
svårigheter att komma i kontakt med sin hyresvärd.

Nybro kommun har genom Plattform Nybro/
Etableringsplattform Nybro erbjudit nyanlända 
boskola och annan relevant information gällande 
boende för perioden 2016 – 2019. Vidare har även 
bosökarskola erbjudits till personer som av olika 
anledningar söker boende inom Nybro kommun.

En framtida utmaning för nyanlända berör rotationen 
på bostadsmarknaden. Steget från en hyresrätt till 
bostadsrätt eller villa kantas av flera hinder. I första 
hand rör det sig om svårigheter att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Även om många är väl rustade att 
ta sig in på arbetsmarknaden saknar också många 
tillräckliga språkkunskaper, arbetsmarknadskunskaper 
och studiebakgrund. Lånelöften är svåra att få för de 
som strävar efter att flytta till villa då bankerna ofta 
kräver att båda låntagarna ska ha fast anställning.



18

HVB- OCH STÖDBOENDE
Nybro kommun hade som mest tre HVB-verksamheter 
(Hem för Vård och Boende) under 2016 och början 
av 2017. Efter hand som de ensamkommande barnen 
fick uppehållstillstånd och blev äldre flyttade de ut 
ur kommunens HVB-verksamheter till stödboende. 
Antalet platser på HVB-verksamheterna blev 
övertaliga och en omställning mot stödbonde inleddes. 
I början av 2018 hade kommunen kvar ett HVB-
boende. Under hösten 2018 visade det sig att inga nya 
ensamkommande barn anvisats till Nybro kommun. 
Julen 2018 stängde Nybro kommun ned HVB-
verksamheten och erbjuder nu stödboendeplatser.

Nybro kommun har idag (oktober 2019) 22 
stödboendeplatser, samtliga i Nybro stad.

HEMLÖSHET
Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som 
ger bostadslösa allmän rätt att få en bostad av 
socialtjänsten. Däremot ska socialtjänsten främja den 
enskildes rätt till bostad. Detta innebär dock inte att 
Socialtjänsten har någon skyldighet att tillhandahålla 
en bostad. Däremot finns vissa prioriterade grupper; 
personer med funktionshinder, äldre, samt personer 
som söker asyl i Sverige.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra 
olika situationer; akut hemlöshet, institutionsvistelse 
och stödboende, långsiktiga boendelösningar, eget 
ordnat kortsiktigt boende. 

Akut hemlöshet upplever individer som sover 
ute, i bilar eller liknande och de som övernattar 
på akutboende, härbärge, skyddat boende eller 
motsvarande. 

Institutionsvistelse och stödboende innefattar intagna 
eller inskrivna på kriminalvårdsanstalter, annan 
institution eller stödboende och som ska flytta därifrån 
inom tre månader men inte har någon bostad att flytta 
till.

Långsiktiga boendelösningar syftar till individer 
som bor i någon av socialtjänstens särskilda 
boendelösningar, till exempel försökslägenheter och 
sociala kontrakt.

Eget ordnat kortsiktigt boende innefattar individer 
som bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, 
familj eller har ett tillfälligt inneboende- eller 
andrahandskontrakt hos en privatperson.

I Kalmar län finns det minst 487 hemlösa individer 
enligt den senaste hemlöshetsräkningen som utfördes 
under vecka 14 2017. Antalet har ökat sedan senaste 
kartläggningen som gjordes 2011. Det finns 20,1 
hemlösa individer per 10 000 invånare i Kalmar län. 
Det innebär att Nybro kommun har cirka 40 hemlösa 
individer.

Nästan hälften av länets hemlösa bor i långsiktiga 
boendelösningar. En långsiktig boendelösning innebär 
oftast att socialförvaltningen står för kontraktet, ett så 
kallat socialt kontrakt.

Individ- och familjeförvaltningen (IFF) i Nybro 
kommun har tio akutlägenheter för att möta upp 
behovet av hemlöshet. Av dessa är tre lägenheter 
tomma för tillfället. Förvaltningen använder sig av 
vandrarhemmet i Nybro för att pröva motivationen till 
att ta emot insatser samt bli drogfri.

IFF har ytterligare två akutlägenheter samt tre 
andrahandskontrakt där det bor klienter. Därutöver 
finns en lägenhet som är första steget in, efter boende 
på vandrarhem, där klienten tar emot insatser och 
arbetar med sin motivation till att bli drogfri.

På ett strategiskt plan har IFF samverkan med NBAB 
varannan vecka för att förebygga hemlöshet samt 
diskutera bostadsfrågor.
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VÅLDSUTSATTA GRUPPER
Det sker ett regionalt och nationellt samarbete 
gällande skyddat boende för våldsutsatta grupper. 
Enligt Socialstyrelsens kartläggning fanns det 2012 sju 
platser med möjlighet att ta med sammanlagt 16 barn i 
skyddat boende i Kalmar län, vilket innebär det lägsta 
antalet platser per 100 000 invånare av alla län. 

Många av de skyddade boendena har satt en övre 
åldersgräns för medföljande barn. Det är betydligt 
vanligare att det finns en övre åldersgräns för pojkar 
än för flickor. Den övre åldersgränsen för flickor var 
i samtliga fall 18 år men för pojkar var snittet 16 år. 
Tonårspojkar som inte kan bo med sin förälder och 
eventuella syskon får därför bo med förövaren, hitta 
ett annat tillfälligt boende eller bo med släktingar och 
vänner. Tonårspojkar har följaktligen ofta ett sämre 
skydd än tonårsflickor.

I Kalmar län finns ett nätverk bland kommunerna för 
att ta emot personer som blivit våldsutsatta. Utifrån 
graden av skydd finns flera olika alternativ varav HVB 
-hem och skyddad identitet utgör högsta graden av 
skydd. Här ingår även hedersvåld.
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BOSTADSANPASSNINGAR
ANTALET ANSÖKNINGAR AV 
BOSTADSANPASSNING ÖKAR
I Nybro kommun inkommer det cirka 150 
bostadsanpassningsansökningar per år. Under flera år 
har antalet ansökningar ökat med cirka 10 % per år. 
Ökningen speglar kommunens åldersstatistik och med 
tanke på att andelen äldre förväntas öka de kommande 
åren är ett antagande att även ansökningarna för 
bostadsanpassningar kommer fortsätta öka.

Kommunen har till följd av de ökade antalet 
ansökningar anställt en handläggare och snickare för 
bostadsanpassningar.
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ARBETSMARKNADEN

Figur 5. Kalmar läns arbetsmarknadscentrum. Källa: Region Kalmar 

ARBETSMARKNADSREGIONEN
Kalmar län består av fem primära 
arbetsmarknadscentrum. Västervik, Vimmerby, 
Hultsfred, Oskarshamn och Kalmar. Nybro stad och 
de sydöstra delarna av kommunen ingår i Kalmars 
primära arbetsmarknadscentrum.

Utöver de fem primära centrumen finns fyra sekundära 
centrum. Högsby, Mönsterås, Nybro och Mörbylånga. 
De sekundära centrumen är kopplade till ett primärt 
centrum, men har också andra orter som i sin tur är 
beroende av dem. Anknytningen till andra läns lokala 
arbetsmarknader är låg. 

Den regionala utvecklingsstrategin anger som mål 
att  dagens fyra primära arbetsmarknadsregioner ska 
bli två. För det krävs att sambanden stärks såväl inom 
länet som med tillväxtmotorer och regionala kärnor i 
grannlänen. Det förutsätter korta och tidssäkra restider.
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PENDLINGEN ÖKAR
Arbetspendlingen ökar i såväl Nybro kommun som 
i Kalmar län. Länets ökning av utpendling har varit 
störst i kommuner där industriarbeten har försvunnit, 
det vill säga Nybro och Torsås. Ökningen kan också 
bero på att infrastrukturen har förbättrats och en 
mental regionförstoring hos individer. Generellt är det 
fler män än kvinnor som arbetspendlar, vilket också 
gäller för Nybro kommun.

Forskning visar att dagspendlingen tar i genomsnitt 
drygt 20 minuter. De flesta anser att det är för långt att 
pendla mer än 45 minuter.

Störst betydelse för hur stor andel som pendlar har 
arbetsmarknaden och kommunens geografiska storlek. 
Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå 
och andelen som arbetspendlar. Ju högre 
utbildningsnivå desto större andel som pendlar. 

I Kalmar län pendlar flest för arbete inom 
tillverkningsindustri, vård och omsorg, och handel.

Diagram 8. Andel utpendlare bland bosatta i kommunen (nattbefolkning)1, andel inpendlare bland 
sysselsatta i kommunen 2005 och 2017. Källa: Region Kalmar 

1 Nattbefolkning - förvärvsarbetande befolkning redovisat efter bostadens geografiska belägenhet
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Andelen av Nybro kommuns förvärvsarbetande 
befolkning som är bosatt och arbetar i Nybro 
minskar över tid. Samtidigt som arbetspendlingen till 
framförallt Kalmar har ökat. 

Diagrammet visar tydligt att de som tidigare både 
bodde och arbetade inom Nybro kommun men som 
börjat arbetspendla gör det till Kalmar kommun.

Tabellen redovisar hur stor andel av Nybros 
nattbefolkning (förvärvsarbetande befolkning 
redovisat efter bostadens geografiska belägenhet) som 
arbetar i respektive kommun.

Arbetsplatsens kommun Andel 2017
Nybro 63,9 %
Kalmar 20,7 %
Emmaboda 4,4 %
Uppvidinge 2,0 %
Växjö 1,4 %
Lessebo 1,1 %
Mörbylånga 1,0 %

Tabell 3. De vanligaste arbetsplatskommunerna för 
Nybro kommuns förvärvsarbetande befolkning, 2017 
Källa: Region Kalmar

Diagram 9. De fyra vanligaste arbetskommunerna för den förvärvsarbetande befolkningen i Nybro 
kommun 2008-2017 Källa: Region Kalmar 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De fyra vanligaste arbetskommunerna

Nybro Kalmar Emmaboda Uppvidinge



24



25

SMÅHUSEN OCH 
ÄGANDERÄTTERNA DOMINERAR
I Nybro finns det flest bostadslägenheter i småhus. 

Defnitionen av bostadslägenhet är en lägenhet som 
helt eller till en inte oväsentlig del används som 
bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även 
bostäder i småhus definieras därför som lägenheter.

Hustyp Antal lägenheter
Småhus 5858
Flerbostadshus 3770
Övriga hus 118
Specialbostäder1 309

Tabell 4. Antal lägenheter i Nybro kommun 2018. 
Källa: SCB

1 Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

I diagrammen på nästa sida redovisas fördelningen av 
hustyper och upplåtelseformer samt hur stor andel av 
Nybro kommuns befolkning som är bosatta inom dem. 

Majoriteten av Nybro kommuns befolkning bor i ett 
småhus som är en äganderätt. Näst vanligast är att bo i 
en hyresrätt i ett flerbostadshus. 

Vi kan se att andelen bostadsrätter utgör nio procent 
av kommunens bostadsbestånd men att endast sex 
procent av befolkningen bor i en bostadsrätt. Vi kan 
dra slutsatsen att det är många ensamhushåll som bor i 
bostadsrätter i Nybro.

BOSTADSTYPER OCH 
UPPLÅTELSEFORMER
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Diagram 13. Andel boende i Nybro kommun efter 
upplåtelseform, 2018. Källa: SCB
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Diagram 12. Andel lägenheter i Nybro kommun efter 
upplåtelseform, 2018. Källa: SCB

Diagram 10. Andel lägenheter i Nybro kommun efter 
hustyp, 2018. Källa: SCB
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Diagram 11. Andel boende i Nybro kommun efter 
hustyp, 2018. Källa: SCB
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Diagram 15. Fördelning av bostäder efter upplåtelseform i Nybro kommun 2018. Källa: Supercross
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Diagram 16. Fördelning av hustyper i Kalmar läns kommuner, 2018. Källa: SCB

Diagram 17. Fördelning av upplåtelseformer i Kalmar läns kommuner, 2018. Källa: SCB
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I Nybro kommun är det inga större skillnader mellan 
män och kvinnor vilken hustyp eller upplåtelseform 
de bor i. Den största skillnaden mellan könen ligger 
i att en större andel kvinnor bor i specialbostäder, 
övriga hus. Inom kategorin specialbostäder, övriga 
hus ingår bland annat vård- och omsorgsboende för 
äldre. Eftersom det bor fler äldre kvinnor än äldre 
män i Nybro kommun blir också den naturliga följden 
att andelen kvinnor som är bosatta på vård- och 
omsorgsboende för äldre är större.  

Diagram 19. Andel boende efter kön och 
upplåtelseform i Nybro kommun, 2018. Källa: SCB
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Diagram 18. Andel boende efter kön och hustyp i 
Nybro kommun, 2018. Källa: SCB
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EN BLANDAD STAD
Nybro kommun och Nybro stad är uppdelad när det 
gäller olika hustyper och upplåtelseformer. Nybro 
stad är tydligt uppbyggd efter årsringar och har 
stadsdelar som i princip består av endast en hustyp och 
upplåtelseform.

En blandad stad innebär att människor ska ha nära 
till aktiviteter, funktioner och andra värden. Det kan 
gälla bostäder, arbetsplatser, kommersiell service, och 
variation av grönområden. En blandad stad innebär 
också att segregation undviks.

För att uppnå en mer blandad stad kan ett område  
kompletteras med det som inte finns i området i 
nuläget. Ett villaområde kan komma att kompletteras 
med hyresrätter och vice versa. Lika viktigt som 
det är att uppnå en blandning i det redan befintliga 
bostadsbeståndet är att nya områden byggs som 
blandade områden.

Nybro centrum. Foto: Nybro kommun
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Medelårshyra per kvm

HYRESNIVÅ
NÄST LÄGST HYROR I LANDET
Nybro kommun har de näst lägsta hyrorna i landet och 
lägst i Kalmar län. 

I grunden är snitthyror ett resultat av bostädernas 
produktionskostnader för respektive produktionsår och 
tillfälle. Vid låga snitthyror kan det antas att beståndet 
som beräknats till övervägande del består av äldre 
fastigheter. Låga ingångsvärden ger per automatik 
låga nominella ökningar vid procentuella ökningar i 
förhållande till högre ingångsvärde. Låga hyror med 
procentuellt likställda ökningar av hyresnivåer riskerar 
att inte följa kostnadsutvecklingen för externa tjänster 
fullt ut. 

I förvaltningen  av fastigheter finns det prioriterade 
kostnader för att hålla verksamheten igång som till 
exempel drift, administration och ägarkrav. Den 
vanligaste parametern för kostnader i förvaltningen 

som inte påverkar daglig drift och funktion av 
verksamheten är de förebyggande underhållsåtgärder. 
Vid låga snitthyror finns det risk att de förebyggande 
underhållsarbetena inte får de volymer som är 
långsiktigt nödvändiga. Rimliga hyror ger bättre 
förutsättningar att inrymma nödvändigt utrymme för 
att klara av alla ingående kostnader för en fördelaktig 
förvaltning. 

Målsättningen måste att vara att höja 
genomsnittshyrorna till rimliga nivåer som ger bättre 
utrymme för att säkerställa långsiktig förvaltning och 
framtida satsningar

Diagram 20. Medelårshyra i Kalmar läns kommuner, 2018. Källa: SCB
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  NYBRO BOSTADS AB

Nybro Bostads AB äger och förvaltar cirka 2200 
bostäder i Nybro kommun, varav 1900 kommer ut på 
marknaden. Övriga 300 bostäder är specialbostäder i 
form av exempelvis äldreboenden. Den största andelen 
av lägenheterna finns i flerbostadshus, men bolaget 
förvaltar även en betydande andel specialbostäder. 
Sett till det totala antalet hyresrätter i kommunen äger 
NBAB drygt 51 procent. 

Bostadsbeståndet som NBAB äger och förvaltar finns i 
Nybro stad och i kommunens mindre orter.

Kommundel Antal lägenheter
Centrum 1 669
Centrum 2 154
Kungshall 615
Emmatorp 179
Madesjö 90
Hanemåla 11
Idehult 5

Alsterbro 15
Bäckebo 13
Flerohopp 13
Kristvallabrunn 12
Målerås 20
Orrefors 85
Örsjö 19

Tabell 5. NBAB:s bostadsbestånd 2019. Källa: NBAB

Antalet intresseanmälningar på bostäder inom NBAB:s 
bestånd skiljer sig beroende på var lägenheten finns, 
hur stor den är och dess hyresnivå. Lägenheter inom 
Nybro stad har många fler sökande än lägenheterna på 
kommunens orter. Större lägenheter i Nybro stad är 
attraktiva men endast upp till en viss hyresnivå. 

För att få hyra bostad av NBAB ska kunden bland 
annat vara minst 18 år, ha svenskt personnummer, 
inte ha någon skuld till NBAB eller annan hyresvärd 
och antalet personer som ska bo i lägenheten ska 

vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. 
Andrahandsuthyrning tillåts inte längre.

Kunden ska ha haft en regelbunden inkomst de senaste 
sex månaderna från inflyttningsdagen och NBAB 
godkänner ekonomsikt bistånd som inkomst. 

NBAB använder sig av köpoäng. Köpoängen börjar 
räknas från den dagen då den bostadssökande 
registrerar sig på hemsidan eller hos NBAB. För att 
behålla köpoängen behöver den sökande vara aktiv 
minst var sjätte månad. Köpoängen är personlig. 
Grunden i systemet är kötiden men av olika skäl kan 
vissa sökande prioriteras. Exempelvis nyinflyttade 
till kommunen för arbete, flytt av ekonomiska 
skäl, flyttning inom kommunen till NBAB, såsom 
husförsäljning, flytt hemifrån etcetera.

På senare år har NBAB byggt flera nya lägenhetshus 
i Nybro stad. Det senaste tillskottet är 58 lägenheter 
på Bangatan 1 och 3 som stod inflyttningsklara under 
våren 2019. Dessförinnan byggdes 28 lägenheter på 
Hornsgatan 5 där inflyttningen skedde till julen 2017. 
Det är framförallt lägenheter med två och tre rum och 
kök som har byggts.

Under kommande år kommer det fortsätta att satsas 
på nybyggnation genom nya hyresrätter i Nybro stad 
och i Örsjö. I Örsjö har NBAB köpt in sex tomter där 
det planeras att byggas parhus som kommer inhysa 12 
nya lägenheter. På fastigheten Vulkanus 4 i Nybro stad 
planeras för cirka 40 nya hyresrätter i tvåvåningshus. 
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MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Bostadsförsörjningen i Nybro kommun begränsas av 
rådande marknadsförutsättningar. Priserna för bostäder 
är relativt låga och påverkar marknadens vilja att 
bygga nytt eller rusta upp det befintliga beståndet. 
Betalningsviljan hos de med god betalningsförmåga 
skulle behöva öka, samtidigt som de med låg 
betalningsförmåga behöver ges förutsättningar till en 
förbättrad ekonomi. Nybro kommun behöver därför 
öka sin attraktivitet hos såväl företag som familjer 
och individer för att nå tillväxt och säkra kommunens 
välfärd i framtiden. Kommunen behöver arbeta 
för att kommuninvånarna ska ha god tillgång till 
arbetstillfällen och samhällsservice. 

Nybro kommun har på senare år haft en positiv 
utveckling av marknadsförutsättningarna. Priserna 
på bostäder har gått upp från relativt låga nivåer. 
Prisuppgången har medfört att det finns större 
möjlighet att bli beviljad lån hos bankerna. Följden är 
en ökning av antalet nybyggda hus, bättre möjligheter 

att underhålla befintliga hus och en större rotation på 
bostadsmarknaden.

Diagrammet visar köpeskillingskoefficienten 
för villor sålda i Nybro kommun 1996-2018. 
Köpeskillingskoefficienten är kvoten mellan 
köpeskillingen och taxeringsvärdet. Det beskriver 
hur mycket mer än taxeringsvärdet som köparen har 
betalat. Genom att jämföra köpeskillingskoefficienten 
över tid kan skattningar av prisutvecklingen räknas 
fram.

Under åren som kommer spås 
köpeskillingskoefficientens ökning avta, bland annat 
på grund av kommande lågkonjunktur. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

K
/

T

Prisutveckling villor

Diagram 21. Köpeskillingskoefficient för villor i Nybro kommun 1996-2018. Källa: Svensk mäklarstatistik 
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NYBYGGNATION
Sedan 2015 har det byggts en hel del bostäder i 
Nybro kommun. Det kan förklaras av högkonjunktur, 
en högre efterfrågan än utbud på bostäder och 
närliggande Kalmars attraktionskraft och därmed 
högre bostadspriser. Prisutvecklingen på bostäder i 
Nybro kommun har medfört att bostaden kan räknas 
som säkerhet vid belåning och att nybyggnationer går 
att räkna hem.

Diagrammet visar tillkommande bostadslägenheter 
genom nybyggnation. Defnitionen av bostadslägenhet 
är en lägenhet som helt eller till en inte oväsentlig 
del används som bostad, oavsett i vilken hustyp den 
ligger. Även bostäder i småhus definieras därför som 
lägenheter. Nybyggnationen av bostäder har främst 
skett i Nybro stad på fastigheter som kommunen 
har sålt. Att nybyggnationen av villor har tagit fart 
innebär att kommunen har ett fåtal villatomter kvar till 
försäljning i Nybro stad.

DEN KOMMUNALA TOMTKÖN
Tomtkön startades upp under 2019 och administreras 
av Mark- och exploateringsenheten (MEX). 2019-09-
18 fanns det 39 sökanden i kön och 29 lediga tomter 
enligt tabell 4.

Kommundel Antal tomter i tomtkön 2019-09-19
Gullaskruv 2
Flygsfors 6
Flerohopp 2
Målerås 6
Nybro stad 13
Total 29

Tabell 6. Tomter i Nybro kommuns tomtkö 2019-09-19.

I Nybro stad tillkommer 46 villatomter, varav fyra i 
stadsdelen Madesjö och 42 i stadsdelen Hanemåla, 
läggas ut i tomtkön under hösten 2019.
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Diagram 22. Förändring i antal lägenheter i nybyggda hus, Nybro kommun 2013-2018. Källa: SCB
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ÖDEHUS - EN HÅLLBAR 
OUTNYTTJAD TILLGÅNG
I dialog med allmänheten har det tydligt framkommit 
att det önskas nya bostäder i hela Nybro kommun. 
Prisläget på bostadsmarknaden gör det svårt att få 
ekonomi i att bygga nya bostäder i kommunens orter 
och på landsbygden.

Flera kommuner har startat upp projekt där syftet är 
ett befolka ödehus. Projekten går ut på att inventera 
ödehus för att sedan kontakta ägarna av husen för att 
väcka intresset för att sälja eller hyra ut. 

Nybro kommuns integrationsenhet har gjort en 
inventering av obebodda fastigheter och kontaktat 
ägarna. Vid inventeringen identifierades 380 hus som 
saknade fasta boende, av dessa hade 165 fastigheter 
utländska ägare. Efter projektet har 39 fastigheter sålts 
och 12 ligger ute till försäljning. 

Region Kalmar har under 2019 startat upp ett 
ödehusprojekt som ska kartlägga Kalmar läns ödehus.

Ett ödehus i Nybro kommun. Foto: Kalmar läns museum
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INTERVJUER
MÄKLARE
Vid intervju med en av Nybros mäklare framkom 
att bostadsmarknaden i Nybro kommun har fått 
ett rejält uppsving de senaste åren. Kalmars ökade 
popularitet har lett till ökade huspriser som har spillt 
över på Nybro kommun. Det finns även en ökning 
av spekulanter som kommer från andra kommuner 
än Nybro. De har fått arbete i regionen och letar 
efter ett boende som upplevs ge valuta för pengarna. 
För spekulanter som inte har så god kännedom 
om trakten är det främst tillgång till service och 
goda kommunikationer som är viktiga. Stadsdelen 
Hanemåla i Nybro är ett sådant område och attraherar 
många som kommer ”utifrån”. Uppsvinget på 
bostadsmarknaden har främst märkts av i Nybro stad. 
Ett tydligt exempel på det är att för några år sedan var 
det uteslutet att bli beviljad lån för att bygga en villa 
i Nybro. Idag kan insatsen på nybyggda hus i Nybro 
stad räknas hem och det har märkts på antalet villor 
som har tillkommit. 

På landsbygden och i orterna är de låga huspriserna 
fortfarande ett problem och bromsar nybyggnation. 
Alla objekt som är till salu säljs, men tillgången är 
högre än efterfrågan så priserna förblir låga. Den låga 
prisbilden utanför Nybro stad medför ofta att husen 
blir eftersatta eftersom det inte går att räkna hem 
satsningarna. Det medför en negativ spiral. I Örsjö 
har utvecklingen gått framåt. Där har villapriserna 
fördubblats på 10 år. Tillkomsten av tågstoppet i Örsjö 
har haft viss betydelse men det förklarar inte hela 
ökningen. 

Hyresrätter och bostadsrätter är första vägen in på 
bostadsmarknaden. De relativt låga priserna på 
bostadsrätter i kommunen gör att det är ett alternativ 
till första boende. Radhusen har fått sig ett rejält 
uppsving och attraherar fler målgrupper än tidigare.

Barn är starkt motiverande vid val av boende. 
Tillgång till förskola, skola och möjlighet att ta sig till 
fritidsaktiviteter och vänner är sådant som attraherar 
barnfamiljer. 

Äldre som bor kvar i sina hus har ofta avbetalade lån 
och en väldigt låg månadskostnad. Om de skulle sälja 
sitt hus för att flytta in i en lägenhet skulle de, i de 
allra flesta fall, öka sin boendekostnad. Möjligheten 
att flytta till en bostadsrätt skulle kunna lösa problemet 
men då behöver avgiften vara låg.

ÄLDRE
För att fånga in seniorperspektivet har PRO i Nybro 
intervjuats. Den stora frågan för äldre gällande 
bostadsförsörjningen är boendekostnaden. Känslan är 
att som äldre blir man fråntagen sina valmöjligheter 
och sin beslutanderätt när det kommer till boende. 

Det behöver finnas ekonomiskt rimliga alternativ 
till att bo i villa. PRO i Nybro har uppfattningen 
att många äldre som fortfarande bor i villa skulle 
vilja byta till ett mer lättskött boende för att slippa 
arbetet med stort hus och trädgård. Det blir tyvärr en 
kostnadsfråga då boendekostnaden i de flesta fall är 
betydligt lägre för ett hus där lån ofta är avbetalade än 
för de lägenheter som finns. Nybyggda hyresrätter är 
alldeles för dyra och bostadstillägget räcker inte till, 
trots att det har höjts. 

För att ha råd med en hög hyra krävs ett kapital att 
ta av, till exempel från att ha sålt sitt hus. Det skiljer 
stort vilket kapital ett hus kan inbringa beroende 
på var i kommunen huset finns. Ett läge i någon av 
kommunens orter medför ett mindre kapital och 
därmed färre valmöjligheter. Det finns ett intresse 
av mer lättskötta boenden på kommunens orter för 
att få möjlighet att bo kvar och behålla sitt sociala 
sammanhang. 

Äldre vill inte bo för litet när flyttlasset går från hus 
till lägenhet. Saker och möbler som har samlats och 
påminner om det liv man levt och dessa minnen vill 
man omge sig med även som äldre. För att hålla 
ned boendekostnaden trots den större ytan föreslår 
gruppen att standarden inte behöver vara den bästa på 
nybyggda lägenheter. 
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PRO i Nybro tycker att det är viktigt med en framtida 
beredskap för fler demensboenden. Befolkningen blir 
äldre och antalet demenssjuka ökar. Idag förekommer 
det att dementa och personer med psykisk ohälsa bor 
tillsammans. Det medför otrygghet för både boende 
och personal. Verksamheterna måste renodlas.

UNGA
För att fånga in ungas perspektiv på 
bostadsförsörjningen har kommunens ungdomsråd och 
äldre ungdomar intervjuats. 

Som ung är det viktigt att ha en bostad att vara stolt 
över. Den första bostaden blir en plats att kunna 
uttrycka vem man är. 

Generellt vill ungdomar i Nybro bo mitt i stan där 
service finns. Som ny på arbetsmarknaden går det 
inte att välja och vraka bland jobb. Det innebär att 
ungdomar ibland får ta anställningar som ofta kan 
kräva en fysisk förflyttning. Eftersom ungdomar inte 
alltid har tillgång till bil är kollektivtrafiken viktig och 
den finns mestadels i Nybro stad. 

Unga i Nybro upplever att det är väldigt svårt att få 
hyresrätt via det kommunala bostadsbolaget. För att 
få en hyresrätt hos privata fastighetsägare krävs det 
att man själv eller någon man känner har kontakter. 
På grund av många sökande på hyresrätter uppleves 
fastighetsägarna kunna välja och vraka bland de 
sökande och det medför ofta att ungdomar med lägre 
inkomst inte får lägenheten. För de ungdomar som har 
en fast inkomst är det möjligt att köpa en bostadsrätt 
då priserna på dem har varit, och fortfarande är, 
relativt låga i Nybro kommun. Ungdomar som inte får 
jobb väljer oftast att bo kvar hemma hos sina föräldrar.  

Bland de ungdomar som har ett arbete med fast 
inkomst är betalningsviljan hög. En egen bostad 
värderas högt och unga lägger gärna en ganska stor 
del av inkomsten på boendekostnaden. Till skillnad 
från andra grupper upplever unga att hyresnivåerna på 
nybyggda lägenheter i Nybro kommun är rimliga. 

Många unga som bildar familj har ännu inte hunnit 

skaffa sig ett kapital och skulle därför gärna vilja hyra 
hus eller annat större boende.

NYANLÄNDA
För att fånga in perspektivet från nyanlända och de 
individer som börjar etablera sig i Sverige har tre 
individer som har bott i Sverige några år intervjuats. 

Under den första tiden i Nybro är det vanligt att 
nyanlända bor hos släktingar. En person i släkten har 
gjort resan till Sverige i förväg för att kunna skaffa en 
bostad och förbereda praktiska åtgärder innan övriga 
familjen kommer efter. Den första tiden i Sverige och 
Nybro upplevs ofta som jobbig innan man har hunnit 
etablera sig. Den första tiden är trångboddheten ett 
stort problem när flera familjer tvingas bo i samma 
bostad. 

Bostadsbristen i Nybro har medfört att det inte 
finns någon möjlighet att välja och vraka bland 
lägenheter utan man får ta den lägenhet som erbjuds. 
Under 2016-2017 var det vanligt att privata aktörer 
på bostadsmarknaden sålde svarta hyreskontrakt. 
Försäljning av svarta hyreskontrakt har blivit mindre 
vanlig sedan dess men förekommer fortfarande. 

Det är ett problem att få tag i bostäder för större 
familjer. Familjer med många individer nekas att bo 
i mindre lägenheter och större lägenheter finns inte i 
någon stor utsträckning. De få stora lägenheterna som 
finns har ofta för hög hyra. Redan i en mindre lägenhet 
är det vanligt att en persons hela inkomst går till 
hyran. Av samma anledning är det svårt att kunna bo i 
nybyggda hyresrätter.

Bankernas vilja att bevilja bostadslån är ett problem 
för nyanlända. Bankerna kräver ofta att båda 
låntagarna ska ha tillsvidareanställningar vilket man 
inte har hunnit få. Flera av de nyanlända som har fått 
fast anställning har kunnat teckna lån och har köpt 
hus.

Kollektivtrafiken är väldigt viktig. Det är stora 
problem att pendla till och från kommunens 
orter. Närtrafiken fungerar bra men den borde 



37

finnas tillgänglig även efter klockan 18. 
Tillgänglighetsanpassade lägenheter och hiss är 
önskvärt både för egen del och för att kunna ta emot 
besök av funktionshindrade släktingar och vänner. 

Det finns en ovana av systemet med hyresrätter, därför 
vill många nyanlända bo i en äganderätt. I framtiden 
vill de nyanlända köpa hus, radhus eller lägenhet 
i Nybro. Främst i Nybro stad eftersom närhet och 
service värderas högt. Viljan är att bo nära sin familj 
och man har etablerat sig i Nybro kommun.  

”Vi bygger en ny framtid i Nybro och ser inte att vi vill 
flytta tillbaka” 




