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2019-09-16 § 68 antog kommunfullmäktige ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs 

kommun, Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 2019-2022. Bostadsförsörjnings-

programmet är ett kommunövergripande strategiskt styrdokument och är vägledande vid 

kommunens planeringsarbete och vid planläggning. 

Syftet med riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet är att skapa förutsättningar för 

kommunens invånare att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska utformas och beakta nationella 

och regionala utvecklingsperspektiv och samspela med tillämpningen av flertalet övriga lagar som 

berör bostadsbyggande.  

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun genom 

riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska 

antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de 

antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.  

Riktlinjerna ska minst innehålla följande uppgifter: 

 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

 Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  

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

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 

bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

 

 Minst 100 nya bostäder ska skapas i kommunen mellan åren 2019-2022. 

 

 Snabba beslutsvägar med tydliga och effektiva processer. 

 Aktiv marknadsföring av kommunen som boendeort. 

 Öka attraktiviteten i tätorterna. 

 Skapa LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i den kommande 

översiktsplanen. 

 Verka för att skapa flyttkedjor. 

 Verka för att förbättra kommunikationer. 

 Kartlägga och utreda befintliga detaljplaner samt se över kommunens markinnehav. 

 Användning av markanvisningar. 

 Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Ödeshögsbostäder AB, ska säkerställa 

produktionen av hyres- och bostadsrätter i kommunen genom omvandling, ombyggnad 

eller nyproduktion av bostäder. 

 Ökad samverkan med närliggande kommuner i arbetet med bostadsförsörjningen. 

 Främja bygg- och bogemenskaper.  



Sida 3 (14) 
 

Ett av syftena med ett bostadsförsörjningsprogram är att skapa en bättre bild av 

bostadsmarknaden och samt se effekterna av olika genomförda åtgärder. Det framtagna målet 

och insatserna i Ödeshögs kommuns bostadsförsörjningsprogram ska därför, så långt som 

möjligt, vara mätbara och uppföljningsbara. Det är därför Ödeshögs kommun har tagit fram detta 

arbetsdokument kopplat till bostadsförsörjningsprogrammet. 

Arbetsdokumentet innehåller två delar, en uppföljningsdel samt en handlingsplan. I 

uppföljningsdelen presenteras statistik som kan kopplas till bostadsförsörjningen samt 

information om genomförda insatser från Ödeshögs kommun. I handlingsplanen framgår det 

vilka insatser som planeras att genomföras samt vilka projekt som kan förväntas tillskapa 

bostäder under de närmsta åren. 
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Uppföljningsdelen innehåller statistik som kan kopplas till bostadsförsörjningen samt information 

om genomförda insatser som Ödeshögs kommun har genomfört. Statistiken som redovisas avser 

en femårsperiod, från 2015 till 2019. Större delen av statistiken är inhämtad från Statistiska 

Centralbyrån (SCB). 

Insatserna som redovisas är insatser som Ödeshögs kommun har genomfört under perioden 

2019-09-16 – 2020-05-31. Insatserna återfinns i bostadsförsörjningsprogrammet.  

År 2019 var ett positivt år för Ödeshögs kommun. Kommunen ökade sin befolkning med 14 

personer, från en folkmängd om 5 323 år 2018 till 5 337 år 2019. Det tillskapades även 23 st. 

bostäder i kommunen under året. Med hänsyn till målet i bostadsförsörjningsprogrammet 

behöver ungefär 25 st. bostäder skapas varje år. 

 

År Folkmängd Födelsenetto Flyttningsnetto Totalt netto 

2015 5 236 -11 6 -5 

2016 5 335 4 93 97 

2017 5 343 -9 10 1 

2018 5 323 -2 -19 -21 

2019 5 337 -11 22 14 
Tabell 1 – Befolkningsförändringar i Ödeshögs kommun, åren 2015-2019 (SCB). Händelser som skett före den 1 januari 2019, men 
som har rapporterats efter 1 februari 2019, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelser under januari-december 2019. 
Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost (+3).  

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 2 27* 2 40* 6 
Tabell 2 – Färdigställda bostäder i Ödeshögs kommun, åren 2015-2019 (SCB). *Ett antal av bostäderna är skapade genom tidsbegränsade bygglov. 

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal, en- och 
tvåbostadshus 

3 3 8 5 6 

Antal, 
flerbostadshus 

    
1 

Fritidshus     5 
Tabell 3 – Inkomna bygglov för bostadsändamål i Ödeshögs kommun, åren 2015-2019 (SCB). Byggloven kan innefatta flera bostäder. Byggloven som 
avser en- och tvåbostadshus mellan åren 2015-2018 kan även avse bygglov för flerbostadshus. Innan 2019 insamlades inte information kring antal 
bygglov för fritidshus. 
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År 2015 2016 2017 2018 

Antal 46 57 44 49 

Köpeskilling, 
medelvärde 

985 000 kr 940 000 kr 1 060 000 kr 1 201 000 kr 

Tabell 4 – Antal sålda småhus i Ödeshögs kommun samt köpeskillingens medelvärde, åren 2015-2019 (SCB). Statistik för år 2019 kommer i juni 
2020. 

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 0 0 0 1 2 
Tabell 5 – Antal sålda småhustomter av Ödeshögs kommun, åren 2015-2019 (SCB). 

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 2 494 2 552 2 552 2 546 2 569 

Förändring +3 +58 +-0 -6 +23 
Tabell 6 – Antal bostäder i Ödeshögs kommun, åren 2015-2019 (SCB). Antalet bostäder är en registerprodukt som bygger på uppgifterna i 
lägenhetsregistret. Viss eftersläpning kan förekomma i registreringen av nybyggda bostäder. 

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 702 711 688 717 728 

Förändring +1 +9 -23 +29 +11 
Tabell 7 – Antal fritidshus i Ödeshögs kommun, åren 2015-2019 (SCB). 
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De insatser som anges nedan avser insatser som Ödeshögs kommun har genomfört under 

perioden 2019-09-16 – 2020-05-31. 

 Bodag på Stora Torget i Ödeshög den 4:e maj.  

 Marknadsföring av Ödeshögs kommun som boendeort i samband med Ödeshögs 

kommuns 50-årsjubileum den 21:e september. 

 Marknadsföring av Trehörna i Tranås. 

 Framtagande av målbild och visionsskisser för attraktivare Ödeshögs centrum och 

Hästholmen. 

 Trädplanteringar utmed Mjölbyvägen. 

 Försäljning av småhus (flyttkedjor) i samband med att flera äldre flyttat till 65+ boendet 

på Ringvägen.  

 Beslut om att omorganisera till en samhällsbyggnadsförvaltning 

 263 st. nyanslutningar till fiber. 

 Dialog med Östgötatrafiken och Jönköpings länstrafik i samband med framtagandet av ny 

översiktsplan. 

 Ödeshögsbostäder har påbörjat omvandling av Johannahuset till 7 st. nya hyreslägenheter. 

 Upphävande av tomtindelning för kvarteret Kantarellen för att möjliggöra nytt 

flerbostadshus. 

 Antagen detaljplan för fastigheten Hästholmen 7:27, utökad byggrätt. 

 Antagen detaljplan för del av fastigheten Hästholmen 7:1 (f.d. järnvägsområdet). 

Möjliggör ca 12 st. nya bostäder. 

 Projektering av infrastruktur till och inom området Sväm. 

 Seminarium för Ödeshögs kommuns invånare om bo- och byggemenskaper. Seminariet 

ägde rum den 17:e oktober i Ödeshögtillsammans med Divercity. Hur kan vi bygga och bo 

hållbart tillsammans? 

 Deltagande i Länsstyrelsen Östergötlands bostadseminarium tillsammans med 

representanter från samtliga kommuner i Östergötland 
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Handlingsplanen avser Ödeshögs kommuns planerade insatser för bostadsförsörjningen för 

perioden 2020-06-01 – 2021-05-31. I handlingsplanen finns även en projektdel som presenterar 

vilka bostadsprojekt som är aktuella till och med år 2022. I projektdelen framgår det hur många 

bostäder som förväntas tillskapas. 

 Kartlägga process, rutiner och mallar för plan- och exploateringsprocessen. 

 Utveckla samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland. 

- Länsstyrelsens rådgivande roll kopplat till planering och lovgivning. 

- Arkeologi och fornlämningar. 

 Påbörja utredning av fastighetsgränser och samfälld väg Hästholmen för att 

lättare kunna gå vidare med detaljplanering i området. 

. 

 Framtagande av marknadsföringsmaterial. 

 Bo-portal Ödeshögs kommuns hemsida eller kopplat till hemsidan.  

 Aktivt marknadsföra kommunen som boendeort i Linköping, Mjölby, Motala, Tranås och 

Jönköping. (Bomässor, lokala mäklare, riktade annonser m.m.). 

 Utveckling av Hästholmens hamn. 

 Framtagande av gestaltningsprogram. 

 Ny kommunomfattande översiktsplan förväntas antas under hösten 2020. I 

översiktsplanen kommer LIS-områden finnas utpekade.  

 Påbörja utbyggnad av fiber på landsbygden vid Stora Åby/Ingvaldstorp m.m. 

 Riktat information till hushåll som har direkt närhet till fiber för att få fler att ansluta sig. 

 Delta i Östgötatrafikens framtagna uppdrag om att utveckla kollektivtrafiken för 

Ödeshögs kommun.  

 Påbörja utbyggnad av infrastruktur i Sväm. 

 Påbörja projektering och utbyggnad av infrastruktur för del av fastigheten Hästholmen 

7:1 f.d. järnvägsområdet.  

 Anta ny detaljplan för del av fastigheten Kråkeryd 1:8 (ca 4 st. nya bostadstomter). 

 Markanvisning för del av fastigheten Hästholmen 7:1 f.d. järnvägsområdet. Område för 

grupphus.  
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 Delta i Länsstyrelsen Östergötlands bostadseminarium. 

 

Nedan presenteras en projektplan som anger vilka bostadsprojekt som är aktuella till och med år 

2022. Det framgår även hur många bostäder som projekten förväntas tillskapa. Målet om att 

minst 100 nya bostäder ska skapas i kommunen mellan åren 2019-2020 är beroende av flera olika 

aktörer, vilket projektplanen visar.  

 

 

Tabell 8 – Projektplan för bostadsförsörjningen för Ödeshögs kommun. Projektplanen i sin helhet finns som pdf-bilaga "Projektplan för 
bostadsförsörjningen". 

Idnr Projektnamn 

Totalt 
antal 
bostäder 2020 2021 2022 rest 

O:01 Ödeshög - Johannahuset 7 7   0 

O:02 Ödeshög - Handelsman Johanna 4 18    18 

O:03 Ödeshög - Skrapegårdsområdet etapp 1 5    5 

O:04 Ödeshög - Skrapegårdsområdet etapp 2 10    10 

O:05 Ödeshög - Skrapegårdsområdet färdiga tomter 2  1 1 0 

O:06 Ödeshög - Vadstenavägen 20    20 

O:07 Ödeshög - Ringvägen 30    30 

O:08 Ödeshög - Bastekullen 9    9 

O:09 Ödeshög - Pilgården 10    10 

H:01 Hästholmen - Stationsområdet 12   7 5 

H:02 Hästholmen - Utsikten 2  2  0 

H:03 Hästholmen - Hamnen 40    40 

H:04 Hästholmen - Gula tomten 6    6 

L:01a Sväm - Etapp 1a 3   3 0 

L:01b Sväm - Etapp 1b 6   1 5 

L:02 Sväm - Option 4    4 

L:03 Sväm - Kommande etapper 32    32 

L:04 Öninge camping 30    30 

L:05 Häjla 10    10 

L:06 Kråkeryd etapp 1 9  2 2 5 

L:07 Kråkeryd etapp 2 21    21 

L:08 Kråkeryd 1:8 4  1 1 2 

T:01 Trehörna 5 1 1 1 2 

  Ödeshögsbostäder ospecificerat 72     12 60 

 Omvandling av befintliga byggnader 60 5 5 5 45 

 Avstyckning på landsbygden 60 5 5 5 45 

  487 18 17 38 414 
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