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Sammanfattning 

Bostadsförsörjning är en angelägen fråga för Mjölby kommun och bostadsförsörjningsprogrammet fyller en 
viktig roll i den strategiska planeringen på kort och lång sikt. 
 

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att: 

• uttrycka kommunens övergripande strategier för bostadsförsörjning och ge en enhetlig bild av 
behovet nu och i framtiden  

• vara ett underlag för översiktsplanen  

• ange inriktningen för den mark- och planberedskap som behövs i kommunen för nya bostäder. 

Programmet ska ta hänsyn till behovet av alla typer av bostäder i kommunens tätorter. Det ska även ange 
riktning för kommunens ambition när det gäller expansion och utveckling samt för bostadsbyggandets 
omfattning och inriktning. Om målet med 30 000 kommuninvånare år 2025 ska uppfyllas, behövs enligt en 
grov uppskattning, ungefär 1700 nya bostäder.  

Invånarantalet har ökat stadigt sedan början av 2000-talet, bland annat tack vare goda kommunikationer i 
kombination med lägre bostadspriser än i storstadskommunerna. 

Antalet äldre och barnfamiljer förväntas öka. Åldersfördelning och utvecklingen av invånarantalet skiljer sig 
mellan kommunens olika tätorter. Det är framförallt i Mantorp och Mjölby tätorter som befolkningen växt. 
De senaste åren har en negativ befolkningstrend brutits i Skänninge tätort.   

I kommunens översiktsplan finns utpekade områden för bostäder som räcker till för att möta en efterfrågan 
enligt Vision 2025.  

Andelen kommunalt ägd mark för bostadsändamål är relativt hög, men kan förbättras för att skapa en bättre 
beredskap. Betydande investeringar och resurser behövs för att komma närmare visionen. 

Genom en analys har fyra utmaningar för Mjölby kommuns bostadsförsörjning identifierats: 

Utmaning 1: Utveckla marknadsföringen av Mjölby kommun som en attraktiv livsmiljö 
Utmaning 2: Åstadkomma en effektiv rörlighet på bostadsmarknaden 
Utmaning 3: Åstadkomma prisvärda boendemöjligheter för ekonomiskt svagare grupper 
Utmaning 4: Utarbeta en mark- och planberedskap som håller över tid. 

Elva prioriterade åtgärder föreslås för att förbättra Mjölby kommuns bostadsförsörjning: 

1. Stärka kontakterna med aktörerna på bygg- och bostadsmarknaden 

2. Pröva nya vägar i boendeplaneringen för att skapa attraktiva boendemiljöer 

3. Utveckla marknadsföringen av befintliga byggrätter 

4. Möjliggöra för att nya bostäder anpassade efter äldres behov uppförs 

5. Planera för bostadsrätter och hyresrätter i Mantorp 

6. Prioritera små och prisvärda hyresrätter för ekonomiskt svagare grupper i Mjölby och Skänninge 
tätorter 

7. Skapa prisvärda boendealternativ utanför den ordinarie bostadsmarknaden 

8. Våga pröva boendeformer vid planläggning av enfamiljsområden som ger ett effektivare 
markutnyttjande 

9. Utred förtätningsmöjligheter inom Mjölby tätort 

10. Vara ute i god tid med strategiska markinköp 

11. Arbeta kontinuerligt med att modernisera äldre detaljplaner för bostadsändamål  
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Kommunens mål för bostadsförsörjningen är kopplade till kommunmålen, som i sin tur utgår från visionen.  

Kommunmål kopplade till bostadsförsörjningen: 

• Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. 

• Invånarna ska känna sig allt mer trygga och säkra. 

• Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid. 
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1 Bakgrund 

Bostadsförsörjningen är en angelägen fråga för Mjölby kommun och bostadsförsörjningsprogrammet fyller 
en viktig roll i den strategiska planeringen på kort och lång sikt.  Mjölby kommun arbetar aktivt för att skapa 
goda förutsättningar för attraktiva och tillgängliga bostadsmiljöer.  Arbetet har initierats av 
kommunstyrelsen. 

Programmet tar sin utgångspunkt ur: 

• De övergripande lagarna, målen och strategierna på statlig och regional nivå som rör 
bostadsförsörjningen. 

• Kommunala styrdokument som Vision 2025, Översiktsplan för Mjölby kommun 2011 och andra 
kommunala underlag.  

• Kunskap och synpunkter från kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstemän samt bostadsbolag. 

• Underlag från aktörer inom kommunen med kännedom om bostadsmarknaden. 

• Underlag och statistik som rör befolkning och boende inom kommunen. 

• Analys av kommunens mark- och planberedskap i översiktsplan, pågående detaljplaner samt 
outnyttjade byggrätter. 

2 Syfte och mål för programmet 

Syftet med programmet är: 

• att uttrycka kommunens övergripande strategier för bostadsförsörjning och ge en enhetlig bild av 
behovet nu och i framtiden  

• vara ett underlag för översiktsplanen  

• ange inriktningen för den mark- och planberedskap för nya bostäder som behövs i kommunen. 

Programmet ska även ange riktning för kommunens ambition när det gäller expansion och utveckling samt 
för bostadsbyggandets omfattning och inriktning. Genom att ligga steget före och att föra en aktiv 
bostadspolitik finns goda förutsättningar för att närma sig den målbild som finns i Vision 2025. Programmet 
ska ta hänsyn till behovet av alla typer av bostäder i kommunens tätorter.  

3 Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar1som också kallas bostadsförsörjningslagen, ska 
varje kommun planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva 
i goda bostäder. Kommunen ska även främja att ändamålsenliga åtgärder förebereds och genomförs.  
 

De riktlinjer som kommunen enligt lagstiftningen minst ska redogöra för är: 

• Kommunens mål för byggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

• Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 

                                                           
1 SFS 2000:1383 
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• Hur kommunen tagit hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 

Programmet ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och på marknadsförutsättningar. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5  i 
plan- och bygglagen (2010:900). Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet. 

Som en följd av att lagen ändrades 1 januari 2014 skedde en följdändring av plan- och bygglagen, som 
innebär att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge 
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala 
organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod.  

4 Nationella mål och regionala strategier 

Nationella mål och prioriteringar 

Regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet 
är att ge alla människor i alla delar av landet en, ur social synpunkt, god livsmiljö. Långsiktigt god 
hushållning med naturresurser och energi ska främjas och bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas.  

Regeringen vill stimulera bostadsbyggandet och öka takten i planläggandet. Regeringen gör detta genom att 
förenkla reglerna och vidta andra åtgärder som ska göra det lättare att tillämpa dem. 

Mål för samhällsplaneringen: 

• En tydlig roll för det fysiska planeringsarbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter och 
landsbygd.  

• Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som 
rättssäkert och medborgerligt inflytande säkerställs. 

• Goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat 
samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas. 

Mål för byggandet: 

• Långsiktigt hållbara byggnadsverk. 

• Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för effektiv 
resurs- och energianvändning samt för god inomhusmiljö i byggande och förvaltning. 

• En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.  

Regionala strategier 

Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland (RUP) rymmer regionala strategier och 
rekommendationer för regionens utveckling och bostadsförsörjning. De strategier som främst bedöms vara 
relevanta för Mjölby kommuns arbete med bostadsförsörjning är strategi 3, 4 och 5. Till strategierna finns 
rekommendationer som stödjer utvecklingen av bostadsförsörjningen.  
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Strategi 3 – Stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion 

Att stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion innehåller många konkreta rekommendationer som 
har betydelse för bostadsförsörjningen. Rekommendationerna har fokus på att planera för bostäder i 
strategiska lägen med goda förutsättningar för bra kommunikationer, infrastruktur och samhällsservice. 
Prioritering av orter med goda utvecklingsmöjligheter tas upp. Kommunerna rekommenderas att främja 
koncentrerad bebyggelse samt att utveckla orternas kvaliteter utifrån funktions- gestaltnings- och 
kulturvärden. Rekommendation finns även att begränsa exploatering av jordbruksmark.     

Strategi 4 – Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar 

Att arbeta för utveckling av länets alla delar innebär att orter med utvecklingsförutsättningar ska stärkas och 
att näringslivet på landbygden ska utvecklas. Kommunikationer ska samordnas och kapaciteten på 
bredbandsutbyggnaden motsvara de nationella målen.  

Strategi 5 – Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling 

Integration, delaktighet och folkhälsa är viktiga komponenter i ett hållbart samhälle och för att stärka 
östgötarnas möjligheter till hög livskvalitet och personliga utveckling. 

Rekommendationer kopplade till bostadsförsörjning handlar bland annat om att förstärka inkluderingen, 
motverka negativa sociala effekter i segregerade områden och om ökad kunskap om segregation och 
delaktighet. 

5 Kommunens arbete med bostadsförsörjning 

De styrande dokumenten och underlagen för bostadsförsörjningen är främst Vision Mjölby 2025, 
Översiktsplan för Mjölby kommun, Omvärldsanalys 2015-2030, kommunens ägardirektiv för 
Bostadsbolaget, samt omsorgs- och socialnämndens verksamhetsplan. 

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en exploateringsmodell som syftar till att skapa effektivisera 
och samtidigt höja kvaliteten i kommunens nyexploateringsprojekt.  Ska detta vara med? När är 
exploateringsmodellen klar? Det här dokumentet ska räcka till 2020… 

Vision Mjölby kommun 2025 

I visionen anges att målet är att ha 30 000 kommuninvånare år 2025. Att fler människor väljer att bosätta sig 
i kommunen och att det finns ett stort urval av bostäder med olika boendeformer, har direkt koppling till 
bostadsförsörjningen. En trygg miljö och attraktiva boendemiljöer för människor i olika livssituationer, 
särskilt barnfamiljer, liksom omsorgen om äldre och funktionshindrade har också koppling till 
boendeplaneringen. I visionen sägs även att kommunen ska ha en hållbar tillväxt ur ekonomiskt-, socialt- 
och miljömässigt perspektiv. 

Översiktsplan för Mjölby kommun  

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2011-08-23. Översiktsplanen är vägledande för kommunens 
mark- och vattenanvändning och har en direkt koppling till Vision 2025.  

En fördjupad översiktplan för Svartå Strand i Mjölby antogs av kommunfullmäktige 2012-11-13. Även en 
fördjupad översiktplan finns för Skänninge tätort. 

Omvärldsanalys 2015-2023 Mjölby kommun 

Konsultföretaget PwC redovisade i februari 2015 en omvärldsanalys, där man identifierat trender som 
påverkar Mjölby kommun. Analysen utgår från den långsiktiga finansiella analysen för Mjölby kommun 
2013-2030. Analysen presenterar olika uppslag samt hur man ska förhålla sig till dessa trender.  
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Förändringar som har betydelse för bostadsförsörjningen är: 

• Befolkningen kommer att öka med cirka tio procent, vilket leder till ett ökat behov av bostäder och 
ställer krav på kommunens planering. 

• Andelen äldre blir fler. Fler platser kommer att behövas i olika former av äldreboenden.  

• Ett ökat antal flyktingar leder till att kommunen behöver se över tillgången till bostäder i olika 
upplåtelseformer, prisklasser och områden, för att motverka segregationen. Ökade krav kan ställas 
på kommunen att ordna boenden för ensamkommande flyktingbarn. 

• Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till en ökad valfrihet vid val av bostadsort och typ av 
boende. Urbaniseringen leder till ett ökat tryck på fler bostäder i centrala lägen. 

• Om inte bostäder byggs, blir det bostadsbrist som leder till stagnation och ökade bostadspriser. 

Övriga styrdokument 

Målbilderna i visionen har i kommunens mål- och budgetdokument brutits ned till mål i syfte att förverkliga 
visionen. Centrala kommunmål är att kommunen ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till 
inflyttning, samt att varumärket Mjölby kommun stärks. 

I omsorgs- och socialnämndens budget framgår vilka åtaganden kommunen har de närmaste åren när det 
gäller boenden inom äldreomsorgen och omhändertagande av ensamkommande flyktingbarn.  

Det kommunalägda Bostadsbolaget i Mjölby ska enligt kommunens ägardirektiv (utdrag): 

• Medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen genom produktion och förvärv samt 
genom aktiv fastighetsförvaltning tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor 
och till god kvalitet. 

• Medverka till att kommunen har attraktiva bostadsorter. 

• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

6 Analys av bostadsmarknaden i Mjölby kommun 

Mjölby kommun i ett regionalt perspektiv 

Mjölby kommun kännetecknas av sitt mycket goda kommunikations- och pendlingsläge, med korta restider 
till en stor arbets- och boendemarknad. Kommunen har i likhet med regionen som helhet en ambition att 
växa.  

De goda kommunikationerna leder också till att människor har en friare syn på val av bostadsort i 
förhållande till arbetsorten. Kommungränserna spelar mindre roll, valet av boende sker mer utifrån 
önskemål om typ av bostad, närmiljö, omgivningar och tillgänglig service samt boendekostnader. 
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Figur 1. Karta över kollektivtrafikens stomnät i Östergötland. Källa: Regionförbundet Östsam, uppdaterad 
av Tyréns. 

Villapriserna i Mjölby är förvärvarande (2016) cirka 55 procent av priserna i Linköping. Priset för en 
bostadsrättslägenhet är cirka 40 procent av priset i Linköping (2016). Prisökningen i Mjölby kommun har 
under de senaste tio åren varit i nivå med den övriga regionen. I likhet med de flesta kommuner i länet är 
antalet färdigställda lägenheter i förhållande till befolkningen under snittet för länet. Regioncentrum med 
framför allt Linköping och Norrköping drar upp snittet.  

För att Mjölby kommun ska växa är det avgörande att möta de önskemål som finns och sätta kommunen på 
kartan som en attraktiv boendekommun. En attraktiv boendekommun handlar om att skapa goda boenden 
och om att kunna tillgodose människors behov i livets olika faser. Det handlar också om att erbjuda en 
tilltalande närmiljö, både i Mjölby som centralort och i de kommunens övriga tätorterna. 

Den nya pendeltågsstationen i Skänninge har ytterligare förbättrat pendlingsmöjligheterna. Skänninge ingår i 
det regionala projektet Den attraktiva regionen, DAR där Mjölby, Linköping, Motala, Trafikverket och 
Region Östergötland samverkar kring att ta fram nya kunskapsunderlag i planeringsfrågor när det gäller 
infrastruktur och kollekivtrafik. 

I Bostadsmarknadsanalys 2015 (avser år 2014), som sammanställs av Länsstyrelsen, ges en bild av 
bostadsmarknaden i länet. Mjölby kommun visar i likhet med flera av kommunerna i länet på ett ökat behov 
av både flerbostadshus och småhus.  

Länsstyrelsen pekar på vikten av en strategisk boendeplanering, att man måste få till stånd en ökad debatt 
om möjligheterna till bostadsbyggande och betydelsen av boende för särskilda grupper, för att få till stånd 
en fungerande bostadsmarknad.  

Befolkningsutveckling och sammansättning 

I figur 2 visas den årliga befolkningsutvecklingen från 2005 till och med 2014. I samma diagram visas den 
prognostiserade utvecklingen enligt den demografiska framskrivningen (grön linje), där invånarantalet 
hamnar på cirka 28 400 invånare år 2025. Utvecklingen enligt Vision 2025 med målbilden 30 000 invånare 
visas med lila linje.  
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Figur 2. Faktisk befolkningsutveckling 2000-2014 samt jämförelse mellan befolkningsframskrivning enligt 
trend och Vision 2025. 

Kommunens ökande invånarantal beror till största delen av att fler har flyttat in till kommunen än som 
flyttar härifrån. Inrikes flyttningsnettot har varit ungefär lika stort som invandringsnettot. Sedan år 2005 är 
antalet avlidna något fler än antalet nyfödda. De senaste åren har dock födelsenettot varit positivt. 

Tabell 1. Befolkningsförändringar 2005-2014 fördelat på födelseöverskott, flyttningsöverskott samt. Kön. 
Källa: SCB  

 

 

Kommunens befolkning fördelar sig mellan delområdena enligt tabellen nedan. Mantorp har stått för 
merparten av befolkningstillväxten sedan 2005, men även Mjölby tätort har haft en positiv utveckling. 
Väderstad och Hogstad tätorter samt flera landsbygdsområden har stått stilla eller tappat i invånarantal2. 
 

                                                           
2 Befolkningsframskrivningar på tätortsnivå har inte tagits fram, då dessa siffror gärna blir missvisande, särskilt i de mindre 
orterna 
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Tabell 2. Fördelning av befolkning per delområde 2014, samt förändring i procent sedan 2005. Källa: SCB. 

Område/ ort Befolkning 2014 
Förändring i procent sedan 
2005  

Mjölby tätort            12 641     +7% 

Mjölby omnejd              1 008     +6% 

Skänninge tätort              3 299     +3% 

Skänninge omnejd              1 524     -2% 

Väderstad tätort                  523     -6% 

Väderstad omnejd                  752     -9% 

Hogstad                  238     -3% 

Mantorp tätort              3 754     +14% 

Mantorp omnejd              2 010     -5% 

Spångsholm                  390     +2% 

Sya                  289     +7% 

Totalt            26 428     +5% 

 

Framskrivningen för befolkningsutvecklingen fram till år 2030, fördelat i åldersgrupper, visar på en stor 
förväntad ökning av antalet äldre. I denna grupp ökar behoven av ett anpassat och tillgängligt boende, med 
olika nivåer av hjälp och tillsyn. Även barnfamiljerna förväntas öka i antal, vilket framförallt ställer krav på 
fler tillgängliga villor och parhus/kedjehus och radhus. 

 

 

Figur 3. Fördelning av befolkning i åldersgrupper, 2013 respektive framskrivningsår 2030 (källa SCB). 
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Åldersfördelningen skiljer sig mellan kommunens tätorter. Mjölby och Skänninge tätorter har en relativt 
jämn åldersfördelning med en större andel unga vuxna (20-29 år) än i övriga tätorter. Det tyder på att en 
betydande del av de som flyttar hemifrån och gör debut på bostadsmarknaden kan tänka sig att bo kvar. Det 
kan även finnas en viss inflyttning i denna åldersgrupp från närliggande orter, såväl inom kommunen som 
från andra kommuner.  

I framförallt Mantorp men även i Sya finns en förhållandevis stor andel barnfamiljer. I Väderstad, Hogstad 
och Spångsholm är andelen i övre medelåldern stor relativt invånarantalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100 -50 0 50 100

0 år - 9 år

20 år - 29 år

40 år - 49 år

60 år - 69 år

80 år - 89 år

Väderstad

Kvinnor

Män

-1000 0 1000

0 år - 9 år

20 år - 29 år

40 år - 49 år

60 år - 69 år

80 år - 89 år

Mjölby

Kvinnor

Män

-400 -200 0 200 400

0 år - 9 år

20 år - 29 år

40 år - 49 år

60 år - 69 år

80 år - 89 år

Skänninge

Kvinnor

Män

-500 0 500

0 år - 9 år

20 år - 29 år

40 år - 49 år

60 år - 69 år

80 år - 89 år

Mantorp

Kvinnor

Män

-60 -10 40

0 år - 9 år

20 år - 29 år

40 år - 49 år

60 år - 69 år

80 år - 89 år

Spångsholm

Kvinnor

Män

-30 -10 10 30

0 år - 9 år

20 år - 29 år

40 år - 49 år

60 år - 69 år

80 år - 89 år

Hogstad

Kvinnor

Män

Figur 4. Åldersfördelning i tioårsklasser inom respektive tätort. Källa: Statistikdatabas Östergötland 
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Bostadsproduktion och fördelningen av bostäder 

Bostadsbeståndet i Mjölby kommun fördelar sig mellan olika boendeformer och upplåtelseformer enligt 
Tabell 3.  Småhus3 står för cirka 50 procent av antalet bostäder. Fördelningen mellan andelen småhus och 
flerbostadshus har varit oförändrad i kommunen sedan 1990.  

Tabell 3. Fördelning av bostadstyper och upplåtelseformer i kommunen, antal lägenheter 2014-12-31. 
Källa: SCB 

Bostadsbestånd,  

2014-12-31 
Totalt 

Andel av 
bostadsbest
åndet  

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 
Uppgift 
saknas 

Småhus 6539 51% 247 69 6213 10 

Flerbostadshus 6019 47% 4227 1792     

Övriga hus, 
specialbostäder4 236 2% 236       

Totalt 12794 100% 4710 1861 6213 10 

 

Av figur 5 framgår hur fördelningen av bostadstyper efter upplåtelseform varierar mellan olika delar av 
kommunen. Utmärkande är att andelen lägenheter i flerbostadshus i Mantorp är 24 procent, det vill säga 
hälften så många som snittet för flerbostadshus i kommunen. Endast 30 procent av bostäderna är hyresrätt, 
vilket är lägre än kommunsnittet. Som jämförelse är andelen bostäder i flerbostadshus i Skänninge 56 
procent och högre än kommunsnittet. I Mjölby är fördelningen mellan bostäder i småhus och 
flerbostadshus cirka en tredjedel småhus och två tredjedelar flerbostadshus. Ett ensidigt bostadsutbud i en 
ort utgör ett problem då det kan medföra att den socioekonomiska och åldersmässiga 
befolkningssammansättningen blir homogen. Det kan även försvåra möjligheterna att bo kvar på sin hemort 
vid förändrade familjeförhållanden, sjukdom eller då man gå över i en ny livsfas.  

                                                           
3. Enligt SCB:s definition definieras radhus generellt som småhus. 

4 Övriga hus (210 st) och specialbostäder (26 st) har slagits samman i en grupp. Specialbostäder är äldreboende, 
studentboende och andra bostäder som inte är tillgängliga för den öppna marknaden. Övriga hus definieras som byggnader 
som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 
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Figur 4 (forts). Åldersfördelning i tioårsklasser inom respektive tätort. Källa: Statistikdatabas 
Östergötland 
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Figur 5. Fördelningen av bostäder efter hustyp och upplåtelseform   
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Nyproduktionen i Mjölby kommun har de senaste åren helt dominerats av småhus. Antalet nyproducerade 
småhus har de senaste åren haft en nedåtgående trend i kommunen, men vände under 2014.  År 2008 
uppfördes det senaste flerbostadshuset i Mjölby med 67 lägenheter. Sedan 1990 har cirka 900 bostäder 
tillkommit i kommunen, vilket innebär ett snitt på 36 bostäder per år. 

 

Tabell 4. Antalet färdigställda bostäder i Mjölby kommun. Källa: SCB. 

Färdigställda bostäder i Mjölby kommun 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

42 99 47 25 22 9 14  23 

 

Många människor i åldersgrupperna över 70 år bor i stor utsträckning fortfarande i småhus, se figur 6. 
Oftast är hushållen i åldersgrupperna över 60 år bestående av en eller två personer, vilket innebär att 
boendeytan per person för de som bor i småhus är större i denna grupp än hos övriga grupper. Det finns 
därmed en betydande teoretisk potential att frigöra begagnade småhus på den lokala bostadsmarknaden om 
attraktiva alternativ till rimliga priser kan erbjudas till framförallt åldersgrupperna  60-79 år.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Antal boende i småhus respektive flerbostadshus, fördelat i åldersgrupper 2014. Källa: SCB. 

 

Sociala perspektiv på bostadsbeståndet 

I Figur 7 visas andelen förvärvsarbetande inom kommunens olika delar för åldersgruppen 20-64 år. Kartan 
visar att det finns betydande skillnader mellan såväl mellan orterna som inom dem. Stadsdelar inom Mjölby 
tätort samt stora delar av Skänninge har en lägre andel förvärvsarbetande än genomsnittet i kommunen, som 
år 2013 var 79,9 procent. Stadsdelar inom Mjölby tätort med jämförelsevis låg förvärvsintensitet är 
Prästgårdsliden, Tunet och Östra Lundby. Dessa områden präglas av en dominerande flerbostadsbebyggelse 
bestående av hyresrätter. Mantorp sticker ut åt andra hållet med en högre förvärvsintensitet än 
kommungenomsnittet i samtliga delar. 
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Utifrån ovanstående bör frågan ställas i kommande utbyggnadsplanering om Mjölby har en 
boendesegregation som utgör ett problem och som lämpligen kan hanteras inom ramen för ny- och 
ombyggmation. Social och ekonomisk segregation skapar i sig inte sociala problem, men kan ha en 
förstärkande effekt. Individer med lägre inkomst behöver tillgång till bostäder där hyresnivån är skälig att 
klara av.  Avstånden inom både Mjölby tätort  och dess flerbostadsområden är små jämfört med i större 
städer, vilket gör att flerbostadsområden som uppfördes under miljonprogramsåren är relativt väl 
integrerade med övriga orten. Segregationsproblematik ska därför inte överdrivas i nuläget. Uppmärksamhet 
behöver dock finnas inför framtiden. Kommunen är expansiv, i takt med att invånarantalet växer kan 
problem som påminner om de större städernas uppstå.  

Problem kan förebyggas genom att planera för nya bostadsprojekt i direkt närhet till befintliga större 
flerbostadsområden för att skapa variation i färdigställandeår. Man kan också planera för hyresrätter i 
områden som präglas av annan social och ekonomisk status, samt eftersträva en variation av hyresrätter, 
bostadsrätter och äganderätter så att personer med olika bakgrunder och förutsättningar kan mötas. 

Den lägre förvärvsintensiteten i Skänninge går inte att förklara med dominerande flerbostadsområden på 
samma sätt som skillnaderna inom Mjölby tätort. Här kan sannolikt en generell nyproduktion bidra till att 
lyfta orten. Den nya pendeltågstationen kan öka tillgängligheten till en större arbetsmarknad. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Andelen förvärvsarbetande i kommunen 2013, fördelat per nyckelkodsområde. Källa: 
Statistikdatabas Östergötland, bearbetad av Mjölby kommun.  
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Behov och efterfrågan 

Det kommunala bostadsbolaget, Bostadsbolaget i Mjölby AB är den största hyresvärden i kommunen med 
drygt 2500 lägenheter och 55 procent av hyresmarknaden. Vakansgraden är i stort sett obefintlig. Enligt 
årsredovisningen för 2015 står cirka 3300 personer i bostadskö, vilket är 700 fler sökande än föregående år. 
Det innebär bland annat att den genomsnittliga väntetiden för att få en lägenhet är cirka ett år. Ett 
välgrundat antagande är att ungefär samma förhållande råder för andra hyresvärdar inom kommunen. 
Förmedling av bostäder sker via respektive bostadsföretag.  

Antalet småhus som ligger ute till försäljning är i samma storleksordning som antalet lägenheter. Lediga 
tomter i kommunen ligger både ute på öppna marknaden, samt förmedlas av kommunen.  

Mjölby har i Bostadsmarknadsanalys 2015, som avspeglar läget år 2014, redovisat att det råder balans på 
bostadsmarknaden som helhet. Inom en femårsperiod förutspår kommunen att det kommer att uppstå en 
obalans på grund av underskott av bostäder, främst i centralorten.  

Tabell 5. Läget på bostadsmarknaden 2015, och med utblick cirka 5 år i tiden. Källa: Mjölby kommun. 

  

Småhus Flerbostadshus 

Underskott Balans Överskott Underskott Balans Överskott 

Mjölby  
X 

 
X 

  

Mantorp  
X 

 
X 

  

Skänninge  
X 

  
X 

 

Väderstad, 
Hogstad  

X 
  

X 
 

Övriga orter  
och landsbygd  

X 
  

X 
 

Hela kommunen  
X 

  
X 

 

 

En enkel analys av hur många bostäder som behöver byggas om befolkningen ökar enligt SCB:s 
framskrivning och i enlighet med kommunens vision om 30 000 invånare år 2025, har utförts. Analysen 
utgår från att den genomsnittliga hushållstorleken är densamma som i dagsläget och ska därför ses som en 
grov uppskattning. Analysen har inte tagit hänsyn till effekter som kan skapas av flyttkedjor genom att det 
befintliga beståndet utnyttjas kvadratmässigt mer effektivt. 

Vid en befolkningsökning enligt framskrivningen uppskattas behovet av nya bostäder uppgå till ca 880 nya 
färdigställda bostäder. Om kommunens vision ska nås behövs i storleksordningen ca 1700 nya färdigställda 
bostäder till år 2025. Se figur 8.      
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Figur 8. Kalkylerat behov av antalet bostäder år 2025 vid befolkningstillväxt enligt framskrivning och 
Vision 2025. Källa: SCB, bearbetad av Mjölby kommun 
 

Mjölby 

I Mjölby finns behov av främst lägenheter i centrala lägen och med bra läge i närhet till kommunikationer. 
Inom Svartå Strand finns planlagd mark för flerbostadshus och planarbete för att möjliggöra byggande av 
ytterligare flerbostadshus pågår. Planarbete pågår för ytterligare områden i Mjölby. Beredskapen för 
småhusbyggande, i form av byggklara tomter och planlagd mark är i nivå med förväntad framtida 
efterfrågan. Inom en femårsperiod finns dock risk för att en brist på lediga småhus (villor och radhus) kan 
uppstå. 

Mantorp 

Mantorp är ett utpräglat villasamhälle med få lägenheter och relativt liten del hyresrätter. Ett samhälle med 
ett ensidigt bostadsutbud kan bli sårbart och leda till svårigheter exempelvis vid familjeförändringar, då den 
ena föräldern behöver ett alternativt boende i närheten för att inte familjesituationen ska bli för 
komplicerad. Lägenheter i form av hyresrätt är därför ett prioriterat behov. Mantorp har ett mycket 
gynnsamt pendlarläge, varför efterfrågan på enfamiljshus även fortsättningsvis bedöms vara hög. 
Beredskapen i form av planlagd mark och byggklara tomter är i nivå med förväntad framtida efterfrågan. 
Planarbete för att möjliggöra såväl enfamiljshus som mindre flerbostadshus samt boende för äldre pågår i 
flera delar av orten. 

Skänninge 

I Skänninge råder i stort sett balans mellan bostadstyper och upplåtelseformer. Skänninge har genom den 
nya tågstationen fått ett mer attraktivt pendlarläge, som leder till förutsättningar för att efterfrågan på 
bostäder, i första hand småhus kommer att öka. Beredskapen inför småhusbyggande i form av byggklara 
tomter och planlagd mark är god. Planarbete för att möjliggöra byggnation av radhus och lägenheter. 

Väderstad, Hogstad och övriga orter 

I Väderstad, Hogstad och övriga orter, såsom Normlösa och Västra Harg, är bedömningen att beredskapen 
är i nivå med den efterfrågan som råder. Främst efterfrågas mark för småhusbyggande i dessa orter. Den 
stora andelen äldre kan även medföra en efterfrågan på seniorboenden. Detta bör särskilt beaktas i 
kommande aktualisering av översiktsplanen. 
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Rörligheten på bostadsmarknaden 

Rörligheten på bostadsmarknaden har varit ett återkommande ämne i den bostadspolitiska debatten de 
senaste åren. Med rörlighet avses hur stor omflyttningen är under ett visst år. En hög rörlighet framförs av 
förespråkare som gynnsamt för att skapa effektiv matchning och utnyttjande av bostadsbeståndet, eftersom 
flyttkedjor uppkommer av en tillräckligt hög rörlighet. 

Figur 9 visar skillnader i rörligheten mellan svenska kommuner, uppdelat på ägt och hyrt boende. Mönster 
som framträder är att rörligheten är högre i stora än i mindre kommuner. För hyresrätter finns till viss del 
det motsatta sambandet; rörligheten är lägre i stora kommuner än i mindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Rörlighet i svenska kommuner år 2012, uppdelat på ägt och hyrt boende. Källa: Ramböll 2016, 
utifrån svensk registerdata. 
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Mjölby följer det nationella mönstret. Rörligheten i det ägda boendet är jämförelsevis lågt (5,4 – 7,5 procent 
år 2012) medan rörligheten bland hyrt boende är relativt högt (23,2 – 25, 8 procent). Möjliga förklaringar är 
priserna på bostadsrätter är högre i större kommuner, vilket innebär att boendebehovet måste anpassas i 
flera etapper. En annan förklaring är andelen bostadsrätter av det ägda beståndet. I en kommun av Mjölbys 
storlek, där andelen bostadsrätter är lågt i relation till antalet äganderätter, blir omflyttningen mindre. 
Möjliga förklaringar till högre rörligheten bland hyresrätter i mindre kommuner är att hyrt boende betraktas 
som ett mer tillfälligt boende här än i större kommuner. Det kan också bero på att bostadsbristen generellt 
är större i stora kommuner. 

Rörligheten har varit i stort sett oförändrad i mindre kommuner mellan 1999-2012. Rörlighet är tydligt 
kopplat till ålder. Unga 20-24 år är mest benägna att flytta. Rörligheten sjunker sedan gradvis med stigande 
ålder. I gruppen 30-64 år är rörligheten större bland högutbildade än lågutbildade. I samtliga grupper är 
rörligheten större bland boende i hyrt boende än i ägt boende. Eftersom rörlighet främst påverkas av ålder, 
upplåtelseform och geografiskt läge är det inte självklart att en generellt ökad rörlighet är ett självändamål. 
Däremot kan en ökad rörlighet hos vissa grupper vara önskvärt. 

 

Mark- och planberedskap för bostäder 

Mjölby kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2011-08-23. I översiktsplanen pekas framtida 
utvecklingsområden för bostäder ut, både på kortare och på längre sikt. Översiktsplanens aktualitet ska 
prövas en gång varje mandatperiod. 

En översiktlig analys av hur många bostäder som kan skapas inom mark reserverad för bostadsändamål har 
genomförts. Analysen utgår från de platsanalyser som finns i översiktsplanen, där inriktning för bostadstyp 
samt uppskattat antal bostäder redogörs för en del av områdena. För de områden där sådana uppgifter 
saknas har uppskattat antal bostäder beräknats5. Där ett område inte pekats ut specifikt för villor eller 
radhus har beräkningar gjorts för båda alternativen, vilket presenteras som ett spann av antal möjlig 
bostäder. 

Mjölby 

Inom Mjölby tätort finns i översiktsplanen mark reserverad för cirka 570 villor - 1500 bostäder i radhus, 
plus cirka 650 lägenheter i flerbostadshus, 14 bostäder i radhus och 12 villor. 

                                                           
5 Beräkningar utgår från en genomsnittlig tomstorlek på ca 1000 m2 för villor. För parhus, kedjehus och radhus 
har antagits att ungefär 2,5- 3 gånger fler bostäder kan rymmas inom samma yta. Avdrag har gjorts för 
tillkommande vägar och gator.  
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Figur 10. Områden reserverade för bostadsändamål i kommunens översiktsplan inom Mjölby tätort, med 
uppskattat antal möjliga bostäder. Källa: Mjölby kommun 
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Sörstad. Ca 110 villor eller 
300 radhus 

Södra Eldslösa. Ca 250 
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radhus 
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Mantorp och Spångsholm 

I Mantorps tätort finns beredskap för cirka 600 villor – 1600 lägenheter i radhus, plus cirka 500 lägenheter i 
radhus. I Spångsholm finns mark utpekad för cirka 50 villor. 

    

 

 

 

Figur 11. Områden reserverade för bostadsändamål i kommunens översiktsplan inom Mantorp och 
Spångsholm tätorter, med uppskattat antal möjliga bostäder. Källa: Mjölby kommun 
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Skänninge 

En ny fördjupad översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i april 2016. I den fördjupade översiktsplanen 
pekas områden för bostadsändamål ut omfattande mellan 240 villor - 680 bostäder i radhus, plus cirka 10 
villor och 90 lägenheter i flerbostadshus/radhus.    

 

 

Figur 12. Områden reserverade för bostadsändamål i fördjupad översiktsplan för Skänninge, med 
uppskattat antal möjliga bostäder. Källa: Mjölby kommun  
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Bjälbotull. Ca 120 villor 
eller 350 radhus 
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Kompletteringar, Västra Lund.  Ca 
10 villor eller 30 radhus/lägenheter 

Norra Tivoliängen. Ca 30 
lägenheter/radhus 

Förtätning, Trojenborg. 
Ca 50-60 lägenheter 

Lantligt boende, Katrineberg. Ca 5-10 enfamiljshus 
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Väderstad 

I Väderstad tätort finns i översiktsplanen mark reserverad för bostadsändamål omfattande ca 90 villor 
alternativt 85 villor och 10 radhus. 

 

 

Figur 13. Områden reserverade för bostadsändamål i kommunens översiktsplan inom Väderstad tätort, 
med uppskattat antal möjliga bostäder. Källa: Mjölby kommun 

 

Kommunen som helhet 

Sammantaget finns områden för bostadsändamål utpekat i kommunens översiktsplaner omfattande ca 1550 
villor - 3800 bostäder i radhus, plus 140 villor, 520 bostäder i radhus och 700 lägenheter i flerbostadshus. 
Teoretiskt motsvarar denna planberedskap mer än väl det förväntade efterfrågan utifrån såväl framskrivning 
som kommunens vision till år 2025. Av analysen framgår även tydligt att beredskapen räcker betydligt längre 
om kommunen lyckas marknadsföra alternativ till villatomter. 

I skrivande stund (sommaren 2016) pågår aktivt detaljplanearbete omfattande ca 340 nya bostäder, varav ca 
250 av dessa är lägenheter i flerbostadshus.  I nyligen antagna/laga kraftvunna detaljplaner6 där bostäder 
ännu inte färdigställs finns möjlighet för ungefär 150 nya bostäder. 

 
Sedan 2016 har även detaljplanearbete för bostäder påbörjats eller avses påbörjas för ett tiotal villor i 
Carlslund söder om Mjölby, ca 50 bostäder i huvudsaklig småhusform och med varierande upplåtelseform i 
Östra Olofstorp, Mantorp, ca 50 i bostäder i varierande småhus och upplåtelseform i Skördevägens 
förlängning i Mantorp, ca 50 hyreslägenheter på Häradsvallen i Mantorp samt ca 20-30 bostäder i 
småhusform i Hogstad. Några tiotal hyresbostäder planeras inom befintlig detaljplan i kvarteret Statsrådet i 
Mjölby. Ytterligare en detaljplan som kan medge ca 50 lägenheter/bostäder avses tas fram efter pågående 
markanvisningstävling inom aktuellt utbyggnadsområde för Svartå Strand. Planprogram har påbörjats för 

                                                           
6 Kv. Rosenkammaren, Östra Olofstorp etapp 2 + expansion  

Storgårdsvägens förlängning. 
Ca 45 villor 

Söder om Sydberga gränd, norr om 
Änga festplats. Ca 15-20  villor 

Östadvägens förlängning 
västerut. Ca 15-20 villor 

Nordväst – utredningsområde bostad 
lång sikt. Ca 5 villor eller 10 radhus 
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Fall-området i Mantorp. Planprogram planeras tas fram under 2017-2018 för Hagaparken och fortsättningen 
av Svartå Strand i Mjölby. 

 

Kommunal rådighet och hinder för exploatering av nya bostadsområden 

Även om det finns gott om mark reserverad för bostadsändamål kan ett antal hinder föreligga. En faktor 
som underlättar betydligt är om kommunen äger den mark som avses exploateras. Mjölby kommun äger 
ungefär hälften av den mark som är reserverad för bostadsändamål i översiktsplanen. Särskilt i Mjölby tätort 
äger kommunen en stor andel och stora areal avsatt för framtida bostadsändamål. Den mest betydande 
potentialen för strategiska markinköp bedöms finnas i Mantorp. 

Tabell 6. Kommunalägd och ej kommunalägd mark i områden reserverade för bostadsändamål i 
kommunens översiktsplan. Källa: Mjölby kommun.  
 Hektar 

kommunalägd 
mark  

Hektar ej 
kommunalägd 
mark 

Totalt antal 
hektar mark 

Andel 
kommunalägd 
mark 

Mjölby 105 ha 45 ha 150 ha 70 % 

Mantorp och 
Spångsholm 

70 ha 141,5 ha 211,5 ha 33% 

Skänninge 11,5 28,8 40,3 ha 29% 

Väderstad 13 ha 2,5 ha 15,5 ha 84% 

Hela kommunen 200 ha 218 ha 418 ha 48% 

 

Utöver markägoförhållanden förekommer ofta olika hänsynsfrågor som kan begränsa 
exploateringspotentialen. Exempel på sådana aspekter är bullerstörningar, fornlämningar, naturvärden, 
områden för dagvattenhantering, riksintressen och liknande. Sådana hänsynsfrågor beskrivs ej närmre här 
utan hanteras i samband med planläggning.  

Outnyttjade byggrätter i äldre lagakraftvunna detaljplaner 

Utöver mark reserverad för bostäder i översiktsplanen, nyligen laga kraftvunna detaljplaner och aktiva 
detaljplaneärenden finns även outnyttjade byggrätter i äldre laga kraftvunna detaljplaner. En översiktlig 
sammanställning av outnyttjade byggrätter samt uppskattat antal möjliga bostäder har genomförts, se tabell 
7. Att dessa inte har bebyggts kan ha flera orsaker. Hinder kan ha uppkommit vid exploatering, efterfrågan 
saknas eller att detaljplanen inte är anpassad till dagens behov/byggande är några möjliga förklaringar. 
Outnyttjade byggrätter kan saknas i sammanställningen, då system för att ajourhålla dessa saknas i dagsläget. 

  

Tabell 7. Uppskattat antal möjliga bostäder i laga kraftvunna detaljplaner. Källa: Mjölby kommun 
  Villor Radhus/kedjehus Lägenheter Ägoförhållanden 

Mjölby tätort         
Kaplanen 1     ca 10 Privat ägare 

Sörby 40-50     Mjölby kommun 

Lejonet 7     ca 20-30 Bostadsbolaget i 
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Mjölby AB 

Hagadal 2 1     Privat ägare 

Totalt, Mjölby tätort 50  30-40  

Mantorp         

Veta 5:5, Mantorp 6     Mjölby kommun 

Vifolkagårdens äldreboende       Mjölby kommun 

Totalt, Mantorp 6    

Skänninge         

Hattorp, Skänninge 20-30 0-20    Mjölby kommun 

Väderstad         

Del av Vallsberg Storgård och 
Nygård m.fl 

  30   Mjölby kommun 

Totalt, Väderstad  30   

Hogstad         

Västanå 1:23, Hogstad 5 till 6     Mjölby kommun 

Övriga områden         

Hargs Bosgård 1:60-1:63 4     Privata ägare 

Hulterstad 30     Mjölby kommun 

Totalt i kommunen 110-130 30-60 30-40 Mjölby kommun 

 

Grupper på bostadsmarknaden 

Unga 

Bedömningen är att det är ett underskott på bostadsmarknaden för unga i Mjölby kommun, i likhet med 
merparten av länets kommuner. Att underlätta för unga att skaffa egen bostad har stor betydelse för denna 
grupps möjligheter att få ett eget självständigt liv och att kunna bilda familj. De ekonomiska 
förutsättningarna är inte optimala för denna grupp, då de inte ännu etablerat sig fullt ut på arbetsmarknaden, 
och inte heller anses som godkända kredittagare. Nyproduktion av lägenheter kan i viss mån leda till att 
billigare begagnade lägenheter frigörs, som kan bli det första egna boendet. 

Äldre  

Av prognosen för befolkningsutveckling (Figur 3) och av boendefördelningen indelat i åldersgrupper (Figur 
6) framgår att de äldre blir allt fler. Flertalet kommer sannolikt att bo kvar hemma, vilket ställer krav på att 
deras bostäder är tillgängliga och att det finns tillgång på service och personal i närheten. Behovet att 
”vanliga” tillgängliga och tillgänglighetsanpassade lägenheter kommer att öka för denna grupp. När 
kommunen bygger bör dessa bostäder så långt som möjligt anpassas även för denna målgrupp. Det innebär 
till exempel större hissar, tillgång till gemensamma lokaler, en yttre miljö som är tillgänglig, och lokaler för 
personal i husen med mera.  

Många äldre vill bo kvar i ordinärt boende och principen är att skapa förutsättningar för att göra det möjligt. 
Befolkningen lever allt längre och alltfler är i behov av omfattande insatser från hemtjänst och hemsjukvård 
i det ordinära boendet.  Även tekniken det vill säga välfärdsbredband är en viktig tillgänglighetsfråga. 

En stor grupp äldre bor kvar i sina villor (Figur 6), trots att bostaden kanske inte uppnår behovet av 
tillgänglighet och dessutom är för stor. Boendet är ofta mycket billigt och det kan vara svårt att motivera 
flytt till annat boende som mer är anpassat till den enskildes behov. Om villorna frigörs, möjliggör det att 
flyttkedjor kan komma igång. Tendenser finns i Mjölby kommun att äldre som vill ha ett bekvämare boende 
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inte hittar någon ersättningsbostad för villan, och därför flyttar till exempelvis Linköping, där utbudet av 
lägenheter är större.  

Inom kommunen finns 76 platser i trygghetsboenden i Mjölby och Skänninge.  Behovet kommer att öka 
och planering pågår för nya trygghetsboenden.   

Boenden som kräver biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen behandlas i avsnittet Grupper med särskilda 
behov som kräver biståndsbeslut. 

Svaga grupper på bostadsmarknaden 

Denna grupp benämns enligt Socialstyrelsen som ”hushåll som inte blir godkända på den ordinarie 
marknaden”. Svaga grupper på bostadsmarknaden kommer att få det allt svårare på bostadsmarknaden när 
fler konkurrerar om de bostäder som finns på bostadsmarknaden. I förlängningen kan det leda till 
hemlöshet och utslagning. 

Kommunen hyr ut ett antal lägenheter till denna grupp och har även 40 andrahandlägenheter med särskilda 
villkor. Det är en ständig brist på 10 -15 lägenheter i kommunen på platser för den grupp som har 
neuropsykiatriska handikapp och gruppen ökar.  

Nyanlända 

Kommunerna har i likhet med övriga kommuner träffat en överenskommelse med staten om att ta emot 
nyanlända, det vill säga personer som har fått uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra 
skyddsskäl. Mjölby kommuns åtagande år 2015 var att ta emot 50 nyanlända (40 personer som är anvisade 
och 10 egenbosatta) under 2015.  

Ensamkommande barn och ungdomar ingår i denna grupp. Boenden för ungdomar upp till 18 år handläggs 
enligt LVU, se avsnitt nedan Boenden för grupper med särskilda behov som kräver biståndsbeslut.  

Det råder ett underskott på hyreslägenheter för nyanlända i kommunen. I flera fall behövs initialt en liten 
billig lägenhet, som sedan när familjen ansluter, ersätts av en större lägenhet. Kommunen har ett 
regelbundet samarbete med hyresvärdar, både privata och allmännyttan.  Enligt rapporten Nyanländas 
boendesituation (Boverket rapport 2015:10) är svårigheten att ordna fram bostäder i kommunerna det 
största hindret för mottagande av nyanlända. Modulboenden, ombyggnationer, omfördelning och ökat 
utbud av bostäder framförs i rapporten som olika lösningar. 

Boenden för grupper med särskilda behov som kräver biståndsbeslut 

De boenden som handläggs av omsorgs- och socialnämnden är de som kräver biståndsbeslut. Särskilda 
boenden handläggs enligt 4 kap socialtjänstlagen och omfattar äldre, funktionsnedsatta, vårdboenden, 
äldreboenden. Boenden för ensamkommande barn och ungdomar handläggs enligt Lagen om vård av unga, 
LVU. Det finns idag 320 vårdboenden inom äldreomsorgen i kommunen. Cirka 150 av dessa är 
demensboenden och cirka 170 är vårdboendeplatser. Inom gruppboenden för funktionsnedsatta finns cirka 
70 platser. Antalet boenden för ensamkommande barn utökades till 45 platser under 2015. 

Analys för planeringen av en utökning av platser inom äldreomsorgen har genomförts på uppdrag av 
omsorgs- och socialnämnden. Andelen invånare 80 år och äldre i särskilt boende har minskat något mellan 
åren 2002-2013. Samtidigt har andelen i samma åldersgrupp med hemtjänst ökat under perioden. Tendensen 
har därmed varit att det totala antalet platser i särskilt boende minskat. Andelen som får någon av insatserna 
är lika stor som tidigare. 
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Figur 14. Andel 80 år och äldre med hemtjänst och särskilt boende. Källa: Socialstyrelsen 

 

Omdaning av det befintliga bostadsbeståndet är en del av lösningen för att skapa tillgänglighet för äldre. Det 
handlar bland annat om hissar, entréer, trösklar, ledstänger, trygghet och mötesplatser. 

En tanke är att de framtida boendeformerna ska förändras, bland annat med ökat kollektivboende med 
anpassade stödinsatser efter de boendes behov. I sådan planering ingår även att bättre försöka integrera 
vårdboenden i generell nyproduktion av bostäder. 

Kommunen planerar nyproduktion av ett vårdboende för ca 50 platser. Ansatsen är att ha en inriktning med 
maximal flexibilitet för de framtida vårdboendena.    

7. Utmaningar och prioriterade åtgärder för bostadsförsörjningen  

Utifrån den analys som gjorts av bostadsmarknaden i Mjölby kommun, kan man urskilja vilka som är de 
stora utmaningarna för kommunen, men också vilka åtgärder som kan vidtas för att möta dessa. En generell 
utmaning Mjölby står inför i strävan att nå Vision 2025 är ett ökat investeringsbehov inom en rad områden. 
Bland dessa finns bland annat förskole- och utbildningsplatser, vårdmöjligheter, utbyggnad och drift av 
gatu- och parkmiljöer, teknisk försörjning, exploaterings- plan- och bygglovshantering, räddningstjänst med 
mera.     

Utmaning 1: Utveckla marknadsföringen av Mjölby som en attraktiv livsmiljö 

Det som utmärker Mjölby som boendekommun är som tidigare nämnts det fördelaktiga 
kommunikationsläget med närhet till större städer. Genom de goda kommunikationerna kan man förhålla 
sig friare i val av bostadsort, i förhållande till var man arbetar. Kommungränserna är ofta ovidkommande 
för den enskilde. En utmaning är att dra nytta av läget och marknadsföra Mjölby som en attraktiv och 
framåt boendekommun, så att fler byggaktörer väljer att satsa på bostadsprojekt och att fler människor 
väljer att bosätta sig i kommunen. Om bostadsmarknaden upplevs som osäker, leder det till att byggandet av 
enfamiljshus och flerbostadshus har svårt att ta fart. Om däremot ett ökat intresse för byggande och en 
mångfald i urvalet kan visas fram, finns det goda förutsättningar att kommunen kan bli en mycket strategiskt 
belägen och konkurrenskraftig boendekommun. 

Prioriterade åtgärder 2016-2020 

1. Stärka kontakterna med aktörerna på bygg- och bostadsmarknaden 

Regelbunden kontakt och dialog mellan kommunen och aktörerna på plan- bygg- och 
bostadsmarknaden kan ge en gemensam syn på problemen och möjligheterna att utveckla 
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bostadsmarknaden. Då kan förutsättningar skapas för att kommunens samlade planering för 
boendet både kan stödja de bostadspolitiska målen och samtidigt vara intressant för 
bostadsmarknadens aktörer. Ungefär 1-2 gånger per år kan sådana ”bomöten” vara aktuella. 

 
2. Pröva nya vägar i boendeplaneringen för att skapa attraktiva boendemiljöer 

För att Mjölby kommun i ökad omfattning ska uppfattas som en attraktiv boendemiljö är 
gestaltningsfrågor i samband med planläggning och bygglov av stor vikt. Även om Mjölby kommun 
blir alltmer intressant för nya bostadsprojekt är försäljningspriserna fortfarande betydligt lägre än i 
Östergötlands två större kommuner. Utmaningen ligger i att hitta rätt nivå i kravställandet som 
marknaden kan acceptera och som samtidigt bidrar till en intressant stadsbild och boendemiljö. Rätt 
hus på rätt plats där utformning, höjd och exploateringsgrad anpassas till givna förutsättningar, ska 
vara vägledande i arbetet. En möjlighet som ska prövas är att utlysa markanvisningstävlingar 
alternativt anbudsförfaranden för byggande på kommunal mark. Detta bör i första hand prövas i de 
mest attraktiva lägena, såsom i stationsnära lägen eller centrumnära i anslutning till grön- och 
vattenområden. Detta kan öka konkurrensen och få till följd att nya förslag till intressanta 
boendeformer och boendemiljöer kommer till stånd men också pressade produktionskostnader 
genom konkurrensutsättning. 

3. Utveckla marknadsföringen av befintliga byggrätter 
Analysen visar att det finns ett antal outnyttjade byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner. Vissa av 
dessa återfinns i nyligen lagakraftvunna detaljplaner, men en betydande del har varit outnyttjade 
under lång tid. Kommunen bör utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för att ajourhålla och 
marknadsföra befintliga byggrätter. Kommunen ska även vara öppen för att, utifrån planmässiga 
överväganden, ändra de detaljplaner där befintliga byggrätter ej motsvarar dagens behov.  

 

Utmaning 2: Åstadkomma en effektiv rörlighet på bostadsmarknaden 

Att få till en effektiv rörlighet på bostadsmarknaden så att fler bostäder kommer i omlopp är en svår och 
viktig utmaning. Ett större utbud leder till att fler kan bosätta sig i kommunen och fler kan göra 
boendekarriär. För att flyttkedjor ska komma tillstånd, behövs fler bostäder generellt. Nyproduktion av 
lägenheter är därför en viktig nyckel till en fungerande bostadsmarknad. Det långa uppehållet i 
bostadsproduktionen av lägenheter har lett till att prissteget kommer att bli relativt högt mellan det 
befintliga bostadsbeståndet och nyproduktion. Framöver bör en strävan vara att få tillstånd ett mer 
kontinuerligt byggande, så att boende successivt vänjer sig vid högre boendekostnader. 

 

Det finns flera typer av flyttkedjor, som kan ge olika effekter: 
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• Äldre personer som bor kvar i sin färdigbetalda villa och har behov av ett mer anpassat boende. För 
att en flytt ska komma till stånd måste en bostad finnas som är anpassad efter den enskildes behov. 
Den boende måste tycka att bostaden är värd sitt pris och att den ligger bra till. Genom att en villa 
kommer ut på marknaden, möjliggör det för exempelvis barnfamiljer att få en rymlig och prisvärd 
bostad. Äldre som bor i villor har ett kapital insatt, som kan användas till insats och avgifter i det 
nya boendet. Hos denna grupp är troligen behovet riktat mot medelstora till större bostadsrätter 
med god tillgänglighet samt senior- och trygghetsboenden som erbjuder ett lättskött boende med 
möjlighet till viss service samt social samvaro.  
 

• Inflyttare till kommunen som bidrar till att kommunen kan växa och utvecklas. Goda 
boendemöjligheter är positivt för kompetensförsörjningen inom såväl näringsliv som offentlig 
förvaltning. Med de goda kommunikationsmöjligheter Mjölby har är goda boendemöjligheter 
positivt även för den regionala arbetsmarknaden. Kommunens vision strävar efter en kraftig 
befolkningstillväxt till år 2025. Det innebär att en betydande andel av nyproducerade bostäderna 
kommer att tillfalla nyinflyttade, vilket i sin tur begränsar potentialen för inomkommunala 
flyttkedjor som kan frigöra villor och små hyresrätter.     

 

Prioriterade åtgärder 2016-2020 

4. Möjliggöra för att nya bostäder anpassade efter äldres behov uppförs 
Kommunen ska skapa möjligheter för att senior-/trygghetsboenden till en acceptabel kostnad kan 
uppföras. Åtgärden är utifrån nuvarande åldersfördelning framförallt av prioritet i Mjölby, 
Skänninge, Väderstad och Hogstad tätorter. Det är en fördel om äldre kan erbjudas bo kvar i 
samma tätort. 

 

5. Planera för bostadsrätter och hyresrätter i Mantorp 
Åtgärden är prioriterad utifrån att Mantorp har en relativt ensidig social befolkningsstruktur, samt 
att även bostadsutbudet i stor grad är ensidigt inriktat mot enfamiljsvillor. Problem kan uppstå vid 
skilsmässor, då den ekonomiska situationen förändras och det kan vara svårt att hitta ett nytt 
passande boende i orten. Prioritering av bostadsrätter och hyresrätter i orten bör inriktas mot 
stationsnära lägen, som underlättar att pendlingsmöjligheter är enkelt förenliga med hämtning på 
förskola, skola och liknande vardagsmönster. 

 

Utmaning 3: Åstadkomma prisvärda boendemöjligheter ekonomiskt svagare 
grupper 

En generellt hög nyproduktion av bostäder är nödvändig, men inte tillräcklig. Riktad nyproduktion och 
alternativa boendelösningar som skapar prisvärda boendemöjligheter behövs som komplement för 
ekonomiskt svagare gruppers behov. 

Ekonomiskt svagare grupper har sällan eller aldrig möjlighet att köpa en egen lägenhet av ekonomiska skäl. 
De saknar oftast eget kapital och har svårt att få lån hos banken. De är därför hänvisade till 
hyresmarknaden. I denna grupp återfinns nyanlända, långtidsarbetslösa, visstidsanställda och unga som bor 
kvar hemma hos föräldrarna. Låga boendekostnader är ofta viktigare än bostadens standard och attraktiv 
lokalisering. Även om etableringstiden mellan dessa grupper varierar så är behovsbilden av små och 
prisvärda hyresrätter densamma. När grupperna etablerar sig på arbetsmarknaden finns möjligheter till en 
boendekarriär med högre boendestandard. Åtgärder som underlättar för dessa grupper att hitta ett passande 
boende ska ses ur ett socialt behovsperspektiv.   

Under 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige mycket snabbt, efter en gradvis ökning under flera 
föregående år. Många kommuner upplevde då en akutsituation. På grund av politiska beslut på nationell 
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nivå och inom EU har antalet asylsökande under första halvåret 2016 minskat kraftigt, till en nivå lägre än 
tidigare. Läget kan dock komma att snabbt förändras i framtiden. Det är därför av stor vikt att kommunen 
har en god beredskap för ett framtida högt flyktingmottagande. 

 

Prioriterade åtgärder 2016-2020 

 

6. Prioritera små och prisvärda hyresrätter för ekonomiskt svagare grupper i Mjölby och 
Skänninge tätorter 
Kommunen ska i samband med nyexploateringsprojekt prioritera projekt, privata och allmännyttiga, 
som avser uppföra små hyresrätter. I samband med att nya bullerregler införts finns möjlighet att 
planera lägenheter som är mindre än 35 kvadratmeter i bullerutsatta lägen, där större lägenheter inte 
tillåts. Detta bör prioriteras framför tekniska speciallösningar i projekt där högre bullernivåer 
förekommer. Åtgärden bedöms i första hand av prioritet i Mjölby och Skänninge tätorter.  

 

7. Skapa prisvärda boendealternativ utanför den ordinarie bostadsmarknaden 
Kommunen bör därför ha beredskap i form av lokaler som potentiellt kan utnyttjas för att ta emot 
asylsökande. En möjlighet är ett koncept, där kommunen tar ansvar för att det byggs prisvärda 
bostäder riktade till låginkomsttagare och där reglerad hyra skulle kunna användas. Uppförande av 
sådana bostäder kan möjliggöra att även större bostäder kan erbjudas till rimliga boendekostnader.  

Det finns risker med detta koncept, till exempel stigmatisering av områden, höga kostnader och låg kvalitet. 
Lågprisbostäder för utsatta grupper inklusive en fråga om till exempel reglerad hyra bör föregås av 
ytterligare politisk behandling och bör då först prövas på försök i begränsad skala, med utvärdering av 
effekterna. 

Denna typ av boenden bör lokaliseras till platser med ur kommunikationssynpunkt god tillgänglighet till 
såväl den lokala som den regionala arbetsmarknaden. Det är viktigt att i övrigt planera sådan bebyggelse i 
närhet av annan typ av bebyggelse och upplåtelseformer för att främja god integration och utbyte. 

 

Utmaning 4: En mark- och planberedskap som håller över tid.  

Analysen visar att det inte råder någon brist på mark reserverad för bostäder i kommunens 
översiktsplanering. Översiktsplanens inriktning uppvisar även en god variation av olika boendeformer, från 
enfamiljshus till lägenheter i flerbostadshus. Kommunen äger dock inte all mark som pekas ut för 
bostadsändamål. Därutöver är det inte säkert att de markområden som pekas ut för bostadsändamål i 
översiktsplanen motsvarar byggmarknadens önskemål.  

Marken är en begränsad resurs vilket föranleder särskild prövning i planarbeten, inte minst för produktiv 
och brukningseffektiv åkermark. Som analysen visar finns fortfarande kommunal mark tillgänglig för 
bostadsändamål, men i takt med en fortsatt förväntad hög efterfrågan på bostäder blir fortsatt expansion av 
tätorterna allt svårare. Uppskattningen av hur många nya bostäder som kan skapas beroende på 
upplåtelseform, visar att kommunens planberedskap räcker betydligt längre om kedjehus/radhus/parhus 
prioriteras före enfamiljshus. 
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Prioriterade åtgärder 2016-2020: 

8. Våga pröva boendeformer vid planläggning av enfamiljsområden som ger ett effektivare 
markutnyttjande 
Mark utpekad för bostadsändamål räcker till betydligt fler bostäder vid planläggning för 
kedjehus/parhus/radhus än vid planläggning för villatomter. Fler byggaktörer har på senare tid 
visat intresse för att exploatera med olika kedjehus- parhuskoncept i Mantorp och Mjölby. Det 
bedöms kunna finnas en efterfrågan på denna typ av bostäder då de ofta innebär mindre skötsel 
och driftunderhåll för de boende än en villa. Åtgärden bör i första hand prioriteras i Mjölby och 
Mantorp tätorter. 

   

9. Utred förtätningsmöjligheter inom kommunens tätorter  
Det finns förtätningsmöjligheter främst inom Mjölby tätort som sannolikt kan erbjuda de attraktiva 
lägen som efterfrågas. I andra tätorter såsom Skänninge och Mantorp kan det även vara intressant, 
bland annat för att minska behovet av att ta produktiv och brukningseffektiv åkermark i anspråk. 
En utredning av förtätningsmöjligheter inom Mjölbys tätorter ska genomföras i samband med 
kommande aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan. Förtätning/komplettering av nya 
bostäder kan ta parkeringsplatser med låg utnyttjandegrad och andra hårdgjorda ytor samt 
impedientmark i anspråk. Aktiv dialog om förtätningsmöjligheter bör föras med privata 
fastighetsägare. I andra hand bör lågkvalitativa grönytor som idag inte används frekvent av 
allmänheten övervägas. 
 

10. Vara ute i god tid med strategiska markinköp 
Exploateringsprojekt underlättas betydligt när kommunen äger marken. Mjölby har under lång tid 
haft relativt gott om kommunalägd mark, men i takt med att olika områden planläggs och 
exploateras kommer behovet av strategiska markinköp att öka. För att denna åtgärd ska vara 
effektiv är det av stor vikt att intentionerna i kommunens översiktsplan har en långsiktighet.  
 

11. Arbeta kontinuerligt med att modernisera äldre detaljplaner för bostadsändamål  
Många av kommunens äldre detaljplaner har byggrätter som är begränsade. I samband med att den 
nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2010 försvårades möjligheterna att i samband med bygglov 
kunna medge mindre avvikelser från gällande detaljplan. Genom att kontinuerligt arbeta med att 
modernisera äldre detaljplaner till dagens byggnadsnormer och behov skapas möjligheter för 
enskilda fastighetsägare att kunna bygga ut sina bostäder utifrån nya behov.   
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8. Mål för bostadsförsörjningen 

Kommunens mål för bostadsförsörjningen är kopplade till kommunmålen, som i sin tur utgår från visionen. 

Kommunmål kopplade till bostadsförsörjningen: 

• Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning. 

• Invånarna ska känna sig allt mer trygga och säkra. 

• Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid. 

De prioriterade åtgärderna ska följas upp och redovisas i samband med revidering av programmet under 
kommande mandatperiod. Uppföljningen bör innehålla en redovisning av vilka åtgärder som har 
genomförts samt, där så är möjligt, en utvärdering av vilka effekter som kan ses. 
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Källor 

Statistikkällor 

• Statistiska Centralbyrån: www.scb.se 

• Statistikdatabas Östergötland 

• Mäklarstatistik: www.maklarstatistik.se  

Kommunala dokument och underlag 

• Översiktsplan för Mjölby kommun ÖP 2011, Mjölby kommun 

• Fördjupad översiktsplan Skänninge, Mjölby kommun 

• Analysunderlag till uppdrag ”Nyproduktion till äldreboende”. Omsorg- och socialkontoret, Mjölby 
kommun 

• Omvärldsanalys Mjölby kommun. PwC, 2015 

• Årsredovisning 2015, Bostadsbolaget i Mjölby 

Rapporter och övriga dokument 

• Rörligheten på den svenska bostadsmarknaden. Ramböll, 2016 

• Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland >2030. Regionförbundet Östsam/Region 
Östergötland 

• Hur går det för Östergötland? Uppföljning av regionens utveckling 2015. Region Östergötland. 

Intervjuer har skett med 

• Bostadsbolaget i Mjölby AB 

• Fastighetsägarna 

 

 


