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Inledning 
I april 2015 hade Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp en workshop med 

representanter från medlemsorganisationer och andra intressenter med stort 

engagemang för arbetet med integration på den svenska landsbygden. Under 

workshopen lyftes behovet av ”goda förutsättningar för boende på landsbygden med 

tillgång till jobb, bostäder, service och infrastruktur”. Detta blev också ett av fyra 

områden som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp valde att ta med i 

arbetsplanen för 2015-2016. Arbetsplanen fastställdes av Landsbygdsnätverkets 

styrgrupp. 
Under 2015 initierade arbetsgruppen en inventering av boende på landsbygden för 

att synliggöra hur många bostäder som kan finnas på landsbygden samt att hitta bra 

metoder för detta arbete. 

Denna rapport beskriver bakgrunden till inventeringen, hur den genomfördes och 

vilka resultat som har kommit fram.  
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Bakgrund 
I detta kapitel vill vi ge en bakgrundsbild till varför Landsbygdsnätverket initierade en 

bostadsinventering med fokus på landsbygden samt ge en beskrivning av tidigare 

erfarenheter. 

Flyktinginvandringen 
Under perioden 2014-2015 kom över 244 000 asylsökande till Sverige. 

Bostadsbehovet för flyktingar hamnade därmed på historiskt höga nivåer Se bilden 

nedan: 

 

 
www.migrationsverket.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Källa: www.migrationsverket.se 

Enligt Migrationsverkets prognoser i mars 2015 skulle antalet beviljade 

uppehållstillstånd till asylsökande uppgå till drygt 80 000 om året mellan 2015 och 

2018. Det kan jämföras med 2008–2014, då knappt 27 000 asylsökande om året 

beviljades uppehållstillstånd. 

Politiska beslut och förändringar i omvärlden, både i EU och Sverige, har sedan den 

prognosen gjordes påverkat antalet asylsökande i Sverige. Utfallet för de fyra första 

månaderna 2016 är drygt 22 000 beviljade uppehållstillstånd (asyl och anknytningar). 

Det skulle på en årsbasis betyda cirka 67 000 beviljade uppehållstillstånd 2016, det 

vill säga något färre än prognosen, men på historiskt höga nivåer. 

 

http://www.migrationsverket.se/images/18.2d998ffc151ac387159b006/1464594070017/Asylgraf.png
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Bostadsbristen 
Redan innan flyktinginvandringen tog fart hösten 2014 diskuterades bostadsbristen 

som växande problem i Sverige. 

Enligt Hyresgästföreningen (hurborvi.se) anger nu 240 av Sveriges 290 kommuner 

att de har brist på bostäder i kommunen som helhet. För tre år sedan var det bara 

hälften så många, 126 stycken. 

2016 är det endast 40 kommuner som uppger att de har balans på 

bostadsmarknaden, och tio som har överskott på bostäder. Eftersom de 

kommunerna oftast är små betyder det att nästan hela Sveriges befolkning – 94 

procent – bor i en kommun med bostadsbrist. 

Bostadsbristen är mest omfattande i storstadsregioner och högskoleorter. Många 

flyttar till dessa kommuner och barnafödandet är också störst i dessa där. 

Men även många mindre kommuner, så många som 125 stycken med en befolkning 

under 25 000 invånare, rapporterar att de har för få bostäder. 

Utifrån statistiken är det ett rimligt antagande att det finns lediga bostäder i mindre 

kommuner med minskande befolkning. Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp 

gjorde också ett antagande att det generellt bör finns lediga bostäder på 

landsbygden – även i kommuner med större städer, storstadsregioner och 

högskoleorter. Därför var det av intresse av få med olika typer av kommuner i en 

studie om inventering av bostäder på landsbygden. 

 

Urbaniseringen och landsbygdsutveckling 
Urbanisering är ett ord som beskriver folkförflyttning från landsbygd till 

stadsområden. I det beräkningssätt av urbaniseringsgrad som FN rekommenderar 

används en definition av stad som ett stadsområde med minst 20 000 invånare. 

I Sverige har en urbaniseringsprocess pågått under en mycket lång tid. Enligt 

Statistiska Centralbyrån (SCB) bodde för 200 år sedan 90 procent av Sveriges 

befolkning på landet. Idag är det nästan tvärt om, 85 procent av oss bor i tätorter. 

Bostadsbrist och infrastruktur i storstadsregionerna sätter gränser för urbaniseringen 

idag. Detta skapar ett intresse hos människor att söka bostad utanför 

storstadsregionerna. Samtidigt pågår ett arbete inom till exempel EUs 

Landsbygdsprogram med satsningar på bredband, service och företagsinvesteringar 

på landsbygden. Därigenom skapas nya möjligheter för boende på landsbygden 

vilket också är ett incitament för många att etablera sig på landsbygden vad gäller 

arbete, företagande och boende. 
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Små orter tar stort ansvar 
Den senaste tidens flyktinginvandring har inneburit att många små orter i Sverige 

tagit ett stort ansvar när det gäller att ta emot asylsökande. Enligt en undersökning 

som SVT gjorde var det 83 orter med färre än 2000 invånare som har fått nya 

asylboenden i Migrationsverkets upphandlingar andra halvåret 2014. Se exempel 

nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Källa: www.svt.se 

Genom en tidigare inventering som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp 

initierade under 2015 framkom att det finns ett otroligt stort engagemang för 

asylsökande i mindre kommuner, i småorter och på landsbygden. Genom en 

enkätundersökning fick Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp in 85 olika exempel 

på aktiviteter som sker på landsbygden i anslutning till asylboenden och/eller 

integration. Av dessa 85 aktiviteter var det tolv som tydligt pekade ut frågan om att 

hjälpa till att hitta boende som en viktig del av arbetet för ökad integration på orten. 

Det engagemang som finns när det gäller arbete för integration på mindre orter finns 

också väl dokumenterat i tidningsartiklar och nyhetsreportage.  
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Boendeinventering som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupps genomfört bör inte 

ses som ett komplement till det arbete till exempel Migrationsverket gör för att hitta 

bostäder till asylsökande. Istället är det behovet av bostad i nästa steg, när den 

asylsökande fått uppehållstillstånd, som är av större intresse för landsbygden och de 

mindre orterna. Dels finns det ett stort engagemang för enskilda personer och 

familjer som fått nätverk på orten under den tid de väntat på uppehållstillstånd. Dels 

finns det ett intresse av att fler personer ska stanna i bygden rent generellt. 
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Boendeinventeringen 
Den stora invandringen till Sverige ställer krav på fler bostäder. 

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp ville hitta bra metoder för hur man hittar 

lediga boenden på landsbygden och bjöd därför in till ett samarbete med kommuner, 

organisationer och Länsstyrelser. Syftet med inbjudan till samverkan var att hitta fler 

möjligheter till boenden för nyanlända med uppehållstillstånd. 

Inbjudan till samarbete skickades ut brett inom Landsbygdsnätverkets 

medlemsorganisationer, på sociala medier (Twitter och Facebook) samt på 

Landsbygdsnätverkets hemsida. Se hela inbjudan i bilaga 6. 

 

Urvalsprocess 
Efter slutdatum för intresseanmälan att delta i boendeinventeringen hade 

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp kontakt med ett tiotal kommuner eller 

representanter för organisationer i olika kommuner. Efter dialog och fördjupade 

frågeställningar var det fem kommuner som ville gå vidare med ett fördjupat 

samarbete med Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp för att hitta metoder för 

inventering av bostäder på landsbygden för nyanlända med uppehållstillstånd. 

De kommuner som kom att ingå i boendeinventeringen var följande: 

- Högsby 

- Kinda 

- Uppsala 

- Sala 

- Kungälv 

Dessa fem representerar olika typer av kommuner och ligger i olika delar av landet. 

Det som möjligtvis saknas i urvalet är en kommun i norra Sverige. 

 

Uppstart av aktiviteterna 
När urvalsprocessen var klar och de fem kommunerna som skulle ingå i 

boendeinventeringen var underrättade sammankallade Landsbygdsnätverkets 

integrationsgrupp till två uppstartsmöten med representanter för de fem kommunerna 

och länsstyrelserna i de län där kommunerna ligger (se bilaga 7). Dels ett 

telefonmöte tisdagen den 8 december 2015, dels ett fysiskt möte på Länsstyrelsen i 

Stockholm, måndagen den 18 januari 2016. 

Syftet med uppstartsmötena var att komma överens om processen, om en tidsplan 

som alla accepterade, samt att alla deltagande kommuner skulle få möjlighet att dela 

med sig av tidigare erfarenheter och beskriva varför respektive kommun var 

intresserade av att ingå i boendeinventeringen. 
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Konkreta resultat från uppstartsmötena var att kommunerna och 

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp kom överens om en tidsplan, grunderna för 

inrapportering av resultaten från respektive kommun samt att en Facebook-grupp 

skapades för utbyte av information under arbetets gång. 
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Sammanfattning och analys 
av aktiviteterna i de fem 
kommunerna 

Sammanfattningarna, och analyserna, i detta kapitel bygger på de rapporter som 

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp fått in från medverkande kommuner 

(bilagorna 1-5). 

 

Behov 
Utifrån de svar som kommunerna lämnat in i enkäten framgår det tydligt att det i 

samtliga kommer finns ett behov av fler bostäder. Behoven ser lite olika ut och 

kommunerna funderar i lite olika banor. 

Kinda kommun pekar ut ett särskilt behov av större lägenheter, det vill säga 4:or och 

5:or. Det är intressant eftersom behovet kanske delvis skulle kunna täckas av ett hus 

i motsvarande storlek. 

Uppsala kommun pekar på att ett underskott kommer att finnas under minst 5 år med 
nuvarande byggtakt.  

 
Kungälvs kommun beskriver att en orsak till bristen på bostäder är att 
nybyggnadsprojekt försenas.  

 
Högsby kommun beskriver att många nyanlända kommer till Högsby i väntan på flytt 
till andra delar av Sverige. De ser ett behov att fler stannar, bland annat för att täcka 
behovet av arbetskraft.  
 
Sala kommun beskriver att kommunen är attraktiv och att folkmängden ökar, vilket 
medfört brist på bostäder.  

 
Alla kommunerna beskriver brister på bostäder utifrån lite olika perspektiv. De olika 
problem som lyfts känns igen från diskussioner och debatter kring bostadsbristen 
runt om i Sverige och därmed representerar de medverkande kommunerna läget i 
landet 
 
De flesta av kommunerna skriver uttryckligen att det byggs och/eller planeras för 
byggande av fler bostäder. Därmed kan medverkan i denna bostadsinventering ses 
som ett komplement till byggande av nya bostäder för kommuner med bostadsbrist. 
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Förväntade resultat 
Kommunerna beskriver i sina rapporter vad de förväntade sig av inventeringen i form 
av aktivitets- och effektresultat.  

 
Kinda och Högsby kommuner uttryckte förväntningar vad gäller bättre kontakt med 
byalag, lokala aktivitetsgrupper och till exempel LRF-avdelningar eftersom dessa 
antas ha stora kunskaper på lokal nivå.  

 
Kungälvs kommun ville undersöka möjligheten att hyra in bostäder av privatpersoner 
samt förmedla kontakter mellan fastighetsägare och flyktingfamiljer.  

 
Uppsala kommun skriver att de vill skapa en helhetsbild av möjligheter och hinder när 
det gäller boende på landsbygden för nyanlända, till exempel behovet av service, 
infrastruktur med mera. Kommunen beskriver också nödvändigheten av långsiktighet 
samt samverkan med alla olika aktörer som arbetar med flyktingfrågan. 

 
Sala kommun ville fokusera på nyckelfrågan – att fånga upp lediga bostäder på 
landsbygden och undersöka intresset för att hyra ut dem. 

 
Ambitionsnivån när det gäller förväntade resultat skiljer sig en del mellan de olika 
kommunerna. Det är intressant då det berikar inventeringen. Vissa kommuner tar ett 
bredare perspektiv, andra fokuserar på kontakter och nätverk medan någon kommun 
fokuserar på kärnfrågan i inventeringen. För kommuner som vill genomföra en 
liknande inventering kan det vara bra att fundera över ambitionsnivån i en eventuell 
inventering/undersökning. 

 

Metod, aktiviteter och kontakter 
När det gäller hur kommunerna gick tillväga för att genomföra inventeringen av lediga 
bostäder på landsbygden fick vi in väldigt många olika arbetssätt som tillsammans 
representerar en stor mångfald av idéer för hur man kan gå tillväga utan enorma 
arbetsinsatser. 

 
I Högby kommun fokuserade man på tre olika aktiviteter: 
Inventering av lämpliga representanter för föreningslivet i hela kommunen. 
Inventering av fastighetsägare som annonserar ut hus för semesterboende. 
Inventering av hus i kommunen till salu på Hemnet. 

 
I Högsby är även en ekonomisk förening under bildade med syfte att bedriva 
uthyrningsverksamhet av egna eller hyrda bostäder och lokaler samt samordna och 
förmedla uthyrning av andra fastighetsägares bostäder och lokaler.  

 
I Sala kommun tog man kontakt med LRF som lokalt har 600 medlemmar. LRF 
inbjöd för att diskutera inventeringen på ett styrelsemöte vilket blev grunden för 
aktiviteterna inom projektet i sala kommun. 

 
I Kinda kommun valde man att ta kontakt med företrädare för byalag och lokala 
utvecklingsgrupper för att den vägen få fram uppgifter till inventeringen. I Kinda 
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konstaterade man att det i en mindre kommun finns god personkännedom som 
underlättar arbetet att hitta personer med relevant information. 

 
Kungälvs kommun valde att gå ut brett genom de olika kommunikationskanaler som 
kommunen har för sina medborgare; kommunens hemsida, Facebook, samt en 
artikel i den lokala tidningen. 

 
Uppsala kommun påbörjade arbetet med ett möte med stadsbyggnadsdirektören, 
landsbygdsstrategen, flyktingsamordnaren och landsbygdsenheten på länsstyrelsen. 
För att nå ut brett har kommunen skapat en tydlig ingång på sin hemsida med 
information om hur man går tillväga om man vill hyra ut bostad. Genom 
pressmeddelande, Facebook och information till byalagen arbetar man vidare med 
kartläggning av bostäder som finns tillgängliga. 

 
Det finns stora likheter mellan kommunerna när det gäller hur man gått tillväga för att 
genomföra inventeringen och vilka kontakter man tagit. Byalag, LRF och annat 
föreningsliv framhålls i kommunernas rapporter. För vidare spridning används 
hemsida och olika sociala medier som kommunikationskanaler.  

 
Särskilt intressant att notera är Högsby som inventerade fastighetsägare som 
annonserar ut hus för semesterboende samt hus till salu på Hemnet.  

 

Resultat 
Effektresultat 
 
Sammanlagt har cirka 90 bostäder identifierats i de medverkande kommunerna i 
denna inventeringsförstudie. Uppsala kommun har ännu inte kunnat rapportera in 
sina resultat från studien och i Kungälv hade man redan vid rapporttillfället skrivit 
kontrakt angående fyra bostäder som synliggjordes med hjälp av inventeringen. 

 
De medverkande kommunerna visar att det genom olika kontakter och med hjälp av 
bland annat sociala medier och hemsida på relativt kort tid går att få fram bostäder 
på landsbygden för nyanlända i behov av bostad. En av de medverkande 
kommunerna konstaterar dock att det ”är mycket arbete för en liten volym”. Utifrån 
exemplen i kommunernas rapporter bör det dock gå att med relativt liten arbetsinsats 
identifiera nätverk och kontaktpersoner som kan bidra till själva inventeringen. 

 
De möjliga bostäder som inrapporterarats från medverkande kommuner fördelar sig 
enigt följande: 

 
Högsby kommun: ett 50-tal fastigheter som skulle kunna vara möjliga objekt för 
uthyrning till permanentbostäder. 

 
Kinda kommun: cirka 20 hus/lägenheter som skulle kunna hyras av nyanlända i 
Kinda. 

 
Kungälvs kommun: Ett 30-tal intressenter hörde av sig och kunde tänka sig att hyra 
ut. Flera föll bort men kontrakt skrevs med 4 fastighetsägare. 
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Sala kommun: Gör bedömningen att 10-20 hus i Sala kommun skulle vara möjliga att 
hyra ut. 

 
Uppsala kommun: Har inte kommit in med resultat angående identifierade objekt på 
landsbygden i kommunen. 

 
För att få del av respektive kommuns resultat se bilagorna med kommunernas egna 
rapporter (bilaga 1-5). 

 
Övriga resultat 
 
Utöver effektresultat i form av bostäder på landsbygden som synliggjorts ser vi också 
aktivitetsresultat som kommunerna redovisar: 

 
- Nya och/eller fördjupade kontakter med föreningslivet på landsbygden (till 

exempel byalag, lokala utvecklingsgrupper, LRF-avdelningar med fler) 
- Nya samarbeten inom kommuner och mellan kommuner och Länsstyrelse 
- Nya användningssätt av hemsidor och sociala medier för att identifiera 

lediga bostäder på landsbygden 
- Webbformulär på hemsida där den som är intresserad av att hyra ut hus 

kan anmäla intresse 
- Användning av olika plattformar för att söka eventuella intresserade 

fastighetsägare villiga att hyra ut bostäder på landsbygden (till exempel 
Hemnet och sidor för uthyrning av semesterboende) 

- Bildande av ekonomisk förening i syfte att stödja privat uthyrning av 
bostäder 

 

Potential 
 
Samtliga medverkande kommuner ser utifrån den inventering som gjorts att det finns 
en potential när det gäller uthyrning av lediga bostäder på landsbygden. Detta är en 
fråga som har diskuterats i olika sammanhang men med hjälp av medverkande 
kommuner kan nu Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp konstatera att 
potentialen verkligen finns.  
 
Utifrån kommunernas svar kan vi också konstatera att potentialen när det gäller 
lediga bostäder på landsbygden är ett komplement till nybyggnation då behovet av 
bostäder i kommunerna är större än den potential som finns på landsbygden. 
 
Någon kommun konstaterade också att det var mycket arbete för liten volym. Genom 
att tillvara ta de olika erfarenheter som finns hos medverkande kommuner bör både 
arbetsinsatsen kunna minskas och volymerna öka. 
 

Kvar att lösa 
Gemensamt för kommunerna som deltagit i bostadsinventeringen är att de vill 
vidareutveckla arbetet med att hyra ut bostäder på landsbygden genom att ge 
kommunen en tydlig roll.  
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Kungälvs kommun vill arbeta vidare med kontraktsfrågan då de upplever att många 
fastighetsägare vill ha kommunen som en garant i någon form. 

 
Vidare pekar Kungälvs kommun på den tveksamhet som kan finns bland tilltänkta 
hyresgäster, till exempel rädsla för isolering. Därför avser kommunen att arbeta 
vidare med kommunikations- och servicefrågor kopplade till boende på landsbygden. 

 
Kinda kommun pekar också ut kontrakt/hyresgarantier som en viktig fråga att lösa för 
framtiden. Kommunen ser även en koppling till kommunikationer samt till exempel 
privat och offentlig service för att landsbygden ska vara ett reellt alternativ för 
bostadssökande. 

 
I rapporten från Högsby kommun pekar man på den ekonomiska föreningen som är 
under bildande och de frågor som rör dess verksamhet. Genom den ekonomiska 
föreningen finns en organisation som kan hantera frågor som rör uthyrning av 
bostäder på landsbygden. 

 
Uppsala kommun avser att skapa en organisation där kommunen kan hyra in 
bostäder för att sedan hyra ut dem i andra hand. 

 
Sala kommun pekar ut frågan om att skapa bra relationer mellan hyresvärd och 
hyresgäst som en nyckelfråga för att lyckas med att få fler att vilja hyra bostad på 
landsbygden, eller att hyra ut, då en bostad som hyrs ut ofta ligger nära 
fastighetsägarens bostadtill exempel på en gård. 
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Fler goda exempel 
Ett arbete pågår ständigt runt om i Sverige när det gäller möjligheter till boende på 

landsbygden. Den bostadsbrist som uppstått de senaste åren har lett till många olika 

initiativ. Här nedan sammanfattas några olika aktiviteter som vi identifierat i samband 

med den bostadsinventering som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp 

genomfört. 

 

Skellefteå 
Tomma hus och lägenheter på landsbygden inventeras i Skellefteå. I april 2016 

startade projektet BISA (Boende, Integration, Stödja, Aktivera) upp och redan har 

fyra familjer fått bostad på landsbygden tack vare inventeringen. Sammanlagt har 

projekt identifierat bostäder för 36 personer fördelat på 10 hushåll. 

Rent praktiskt använder man en karttjänst, Solen X, som identifierar tomma 

bostadshus, det vill säga bostadshus utan folkbokförda personer. I nästa steg måste 

det säkerställas att det verkligen är ett tomt bostadshus som omgående kan 

användas som bostad. Därefter tar kommunen kontakt med fastighetsägaren för att 

höra om det finns möjlighet att hyra bostaden. 

För 2016 finns ett behov av bostäder för cirka 100 personer, så dessa bostäder som 

synliggörs via inventeringen fyller en viktig funktion. Några hus har man varit tvungna 

att tacka nej till på grund att det är omöjligt för eventuella hyresgäster att ta sig till 

SFI-studier då det saknas turer i kollektivtrafiken hela året. Projektet har en bra dialog 

kring olika lösningar när det gäller kollektivtrafik med det kommunala 

kollektivtrafikbolaget Skellefteåbuss. 

Enligt Anna Eriksson, integrationsassistent på Skellefteå kommun, fanns en rädsla 

för att personer och familjer skulle tacka nej till bostäderna man hitta på grund av 

rädsla för isolering ute på landsbygden.  

– Hittills har ingen sagt nej, säger Anna Eriksson. 

- Nu diskuteras olika lösning när det gäller samåkning med mera för att 

möjliggöra boende i fler av de tomma husen. Det finns ute i byarna ett stort 

intresse för att hitta lösningar. I projektet försöker man också att hjälpa till 

för att personerna ska komma igång med någon aktivitet och ger tips om 

vad som finns i närområdet.  Är någon intresserad av körsång till exempel 

så försöker vi hjälpa till att undersöka om det finns en aktiv kör i närheten, 

säger Anna Eriksson. Projektet arbetar för att alla ska aktivera sig själva. 

Projektet har också dialog med många olika aktörer, till exempel privata 

bostadsbolag och Skellefteå byautvecklingsråd. Självklart finns också ett nära 

samarbete med kommunens flyktingmottagning. 

I projektet arbetar fyra personer, en projektledare och tre integrationsassistenter. En 

viktig del i projektets uppdrag är också att informera och stötta de nya 
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kommunmedborgarna i deras boende samt att introducera och integrera 

familjen/personen i kommunen, det aktuella samhället eller byn. 

 

Ronneby 
Sökes: Bostäder på landet till nytänkande projekt är rubriken i ett pressmeddelande 

från Ronneby kommun, juni 2016. 

Kommunen har beviljats medel från länsstyrelsen för att matcha lediga bostäder på 

landsbygden med det stora behov som finns bland nyanlända som fått permanent 

uppehållstillstånd. Syftet är bland annat att få fler nyanlända att stanna i kommunen. 

Kommunen genomför projektet i samarbete med Kommunbygderådet och 

Blomstrande Bygden. Tanken är att fler nyanlända med permanent uppehållstillstånd 

ska få möjlighet att bosätta sig utanför Ronneby tätort. ”Målet är att få till en god 

integration genom att ta hänsyn till de nya medborgarnas intressen och 

yrkeserfarenhet och samtidigt ta hänsyn till den efterfrågan av aktivitet som finns 

bland de invånare som sedan länge är etablerade på landsbygden”, skriver 

kommunen.  

– Vi letar efter lägenheter, hus eller sommarstugor som inte är bebodda men som har 

en god boendestandard, säger Anna Eriksson som arbetar i projektet utifrån 

Blomstrande Bygden och är ansvarig för att inventera bostäder på landet.  

– Genom att hitta bostäder utanför tätorten främjar vi också integration inom 

barnomsorg och skola. För att få harmoniska och högfungerande barngrupper visar 

forskning att 30 procent nya och 70 procent etablerade skapar bra förutsättningar, 

säger Sabina Bico, Integrationssamordnare på Ronneby kommun. 

 

Fakta/Projekt Integration på landsbygden 

• Integration på landsbygden är ett av flera nytänkande projekt som går ut på att ta 

ett helhetsgrepp om såväl den nyanländes perspektiv som de kommuninvånare som 

redan bor och verkar i Ronneby. 

• Projektet går ut på att hitta bra bostäder till nyanlända på landet och samtidigt 

utveckla landsbygden. 

• Syftet är att matcha de nyanländas kompetenser med behov och aktiviteter som 

efterfrågas på landsbygden. Det kan exempelvis innebära att fler snickeriverkstäder 

eller livsmedelsbutiker öppnar i ytterområdena. 

• Projektet startar i september och pågår under hela 2017. 
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Sörmland 
I Sörmland genomförs en förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 – 

2018. Projektet har beviljats medel ur programmet för innovativa servicelösningar, 

Länsstyrelsen i Södermanland och Tillväxtverket. 

Projektägare är Länsbygderådet Sörmland. Länsbygderådet i Sörmland arbetar för 

utveckling av boende och företagande på den Sörmländska landsbygden och 

företräder landsbygdens intressen i kontakter med offentliga organisationer, privata 

företag och ideella organisationer. 

 

Det övergripande syftet med förstudien är: 

• Att få människor att bli medvetna om hela Sörmland igen. 

• Ge olika människor de förutsättningar de söker för att kunna bo på 

landsbygden. 

• Skapa attraktiva möjligheter och erbjudanden i våra små orter och på 

landsbygden. 

• Pröva lösningar för att få igång nyproduktion av bostäder, utifrån de små 

orterna bostadsbehov. 

• Innevånarna är den viktigaste resursen. Vårda och engagera dem. 

• Ta tillvara de samhällsbildningar som redan finns, det är resursslöseri att 

inte göra det. 

• Stötta för att behålla och utveckla den servicenivå som finns i orterna. 

• Stöd för att rekrytera arbetskraft till landsbygden. 

• Ur ett hållbarhetsperspektiv vårda och inte överskrida länets 

naturproduktionskapacitet. 

 

Projektet pekar ut 8 punkter för en lösning: 

• Det finns ett omfattande dolt behov av främst hyresbostäder i de 

sörmländska småorterna. Denna förstudie pekar på mellan 1000 och 2000 

nya bostäder, fördelat på ett 40-tal platser i länet. 

• Börja med att kartlägg det lokala behovet av nya bostäder. 

• Det stora behovet är för främst äldre som är starkt rotade i bygden. 

• Den lokala nivån måste själv skapa en arena för att synliggöra detta behov 

genom att samla hushållen, efterfrågan och kunskap om lokala förhållanden 

genom mobilisering, enkäter och visualisering av lokala behov. 

• Skapa en gemensam tydlig målbild, vad orten vill. 

• Söka upp lokala byggare, fastighetsförvaltare, finansiärer för att få med dem 

på satsningen. 

• Involvera kommunen för att de skall underlätta. 

• Samhandla. Många aktörer hjälper till att fördela risktagandet och finna 

vägar att genomföra samhällets målbild. 
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Västervik, Ankarsrum 
För att bredda tankarna kring boende på landsbygden tillsammans med de 

medverkande kommunerna i bostadsinventeringen ville Landsbygdsnätverkets 

integrationsgrupp också synliggöra ett bra exempel när det gäller nybyggnation 

på landsbygden med syfte att skapa bostäder för nyanlända. 

Vid den avslutade träffen i Jönköping fick kommunerna en dragning om 

västerviksmodellen för nybyggnation. 

Västerviksmodellen är intressant ur flera olika aspekter. Flexibla modulhus byggs 

för att kunna anpassas till olika behov i framtiden. Lokala företag har fått 

användning för stormfälld skog för att bygga husen, vilket skapar sysselsättning 

lokalt. Dessutom har modulhusen byggts på en liten ort på landsbygden med 

befintlig service och kommunikation. Man har också använt tomter i samhället 

vilket gjort att man inte behövt ta värdefull jordbruksmark i anspråk för 

nybyggnationen. 

Exemplet är mycket intressant ur flera perspektiv. Genom modellen skapar 

kommunen nya möjligheter för boende på landsbygden. Samtidigt skapar man 

förutsättningar för fler nyanlända att stanna kvar i kommunen och etablera sig. 

Kommunen står inför stora pensionsavgångar och ser en möjlighet att kunna 

täcka en framtida brist på arbetskraft. Dessutom gynnar modellen det lokala 

näringslivet på landsbygden i Västerviks kommun. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Inventeringsrapport från Sala kommun 
 

1. Så här uppfattar vi behoven av bostäder i vår kommun 

Sala är en trevlig kommun att bo och verka i viket har medfört att folkmängden 
ökar i kommunen stadigt. Det har medfört att det finns brist på bostäder i 
kommunen som helhet. I dagsläget finns det ett fåtal bostäder lediga. 
Kommunen har tecknat ett avtal med kommunens allmännyttiga bostadsbolag 
om att få tilldelat ett antal lägenheter, för att kommunen ska få möjlighet att 
anvisa personer med särskilt behov av bostad. I kommunen byggs och 
planeras både flerbostads- och enbostadshus. Upplåtelseformen varierar 
mellan hyres-, bostads- och äganderätter. Vanligtvis utgör flerbostadshusen 
hyres- och bostadsrätter medan enbostadshusen utgör äganderätter. 

Planerandet av bostadsområden sker i huvudsak i samarbete mellan 
kommunen och en privat aktör/byggherre. Kommunen bedriver även egen 
planering av småhusområden. Det finns också möjlighet att bygga 
småbostadshus i eget regi på landsbygden, utanför detaljplanelagd mark. 

 
2. Detta ville vi genomföra 

 
Inventera vilka möjligheter som finns att fånga upp lediga bostäder på 
landsbygden och intresse för att hyra ut dem.  
 

3. Så här gick vi tillväga 
 
Sala kommun har en stor landsbygd och utvecklat jord och skogsbruk. LRF 
har ca 600 medlemmar i kommunen. En diskussion med ordförande i LRFs 
kommungrupp om projektet, ledde till en inbjudan att medverka på deras 
styrelsemöte och diskutera vilka möjligheter de ser för att göra en inventering. 
 

4. Dessa kontakter tog vi. (ex. organisationer, byalag, föreningar etc.) 
  
LRF uttryckte sig positiv till att möjliggöra för fler att bosätta sig på 
landsbygden. En viktig del för ett fungerande boende på landsbygden är att 
klar kommunikationerna till och från boendet. De bussförbindelser som i dag 
finns är inte så omfattande så möjligheten till eget fordon är en klar fördel. 
 

5. Så här blev resultatet 
 
LRF bedömer att det finns ett antal obebodda hus på landsbygden i Sala 
kommun som skulle vara möjliga att hyra ut. Ca 10-20 stycken. Att husen i dag 
står obebodda beror ofta på att de behöver underhåll och investeringar för att 
erbjuda bra boendekvalité. För att göra dessa investeringar är det viktigt att 
företagaren vet att det blir en bra och långsiktig hyresgäst. Om kommunen 
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eller någon annan går in som hyresgaranti så finns säkert förutsättningar till 
uthyrning på landsbygden. 
 
 

6. Dessa frågor har vi kvar att lösa 
 
För att uthyrning ska bli bra, är det en förutsättning att den kommande 
hyresgästen och hyresvärden får en god relation, då boendet ofta kan utgöras 
av en byggnad i anslutning till gården. Möjligheten till uthyrning förutsätter att 
hyresgästen önskar det boende som erbjuds för ett lyckat resultat.  
 

7. Så här tror vi potentialen ser ut för boende för nyanlända i vår bygd 
 
Vi bedömer att det finns möjligheter för fler att bosätta sig på landsbygden i 
Sala kommun. Möjligheten till uthyrning förutsätter att hyresgästen önskar det 
boende som erbjuds för ett lyckat resultat. Därför är det önskvärt med 
personliga kontakter för respektive uthyrningsobjekt. Även garantier för hyran 
är viktig förutsättning 

 
8. Indikatorer 

 
a) Så här många lediga hus/lägenheter hittade vi 

En bedömning är cirka 10-20 bostäder på rena landsbygden har gjorts. 
 

b) Så här många hus/lägenheter tror vi kan hyras ut till nyanlända 
Beror på hur stort önskemålen är från de personer som söker ett boende på 
landsbygden och klarar kommunikationerna till och från det samt att de kan 
klara hyresbetalningen.  
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Bilaga 2. Inventeringsrapport från Högsby kommun 
 

1. Så här uppfattar vi behoven av bostäder i vår kommun 
 
Högsby kommun har sedan många decennier haft en vikande 
befolkningsutveckling. Samtidigt är Högsby en av de kommuner som tagit 
emot flest nyanlända per invånare, både i nuläget men också historiskt sett. 
Det har dock saknats strategisk samsyn om att ta tillvara den resurs som detta 
innebär. Oftast har kommunen blivit ett ”transitboende” i väntan på flytt till 
annan del av Sverige. I vissa fall har till och med kommunanställda hjälpt 
flyktingar att hitta bostäder i andra kommuner. Såvitt vi vet har det inte heller 
genomförts något systematiskt arbete med exempelvis djupintervjuer och 
matchning för att locka de nyanlända att etablera sig på längre sikt.  
 
Hela Europa står nu inför ett gigantiskt behov av arbetskraft inom den 
offentliga sektorn. Småkommuner som Högsby har det extra bekymmersamt i 
kampen om kvalificerad arbetskraft. Frågan står också högt på den politiska 
agendan i Högsby just nu. För några månader sedan diskuterades en 
eventuell nedläggning av småskolor, och nu efter höstens flyktingström, är 
skolorna överfulla. Men personal saknas på flera ställen. Samma gäller den 
sociala sektorn. 
 
En förutsättning för att vi ska kunna lösa denna situation är att våra nya 
presumtiva invånare har någonstans att bo. I väntan på renovering av befintligt 
byggnadsbestånd och eventuell nybyggnation så ser vi möjligheterna i alla de 
övriga privata bostäder och föreningsägda byggnader som finns runt om i 
kommunen. 
 

2. Detta ville vi genomföra 
 
Genom att arbeta direkt med föreningslivet (och där inbegriper vi alltifrån 
byalag, idrottsföreningar, LRF till pensionärsföreningar med flera) ville vi skapa 
oss en övergripande bild av vilka fastigheter som är tillgängliga och vem som 
äger dessa. Vi ville skapa en bas av möjliga bostäder för vidare bearbetning. 
Vi ville dessutom göra en enkel analys av juridiken, avtal och formulär för 
uthyrning. 
 

3. Så här gick vi tillväga 
 
Vi gjorde en inventering av lämpliga representanter för föreningslivet spridda 
geografiskt över kommunen. 
 
Vi gjorde också en inventering av de fastighetsägare som annonserar ut hus 
för semesterboende. Tanken där är att varje hus som kan gå från uthyrning för 
semesterboende till uthyrning för permanentboende är en vinst för 
lokalsamhället. 
 
En inventering gjordes också av hus till salu på Hemnet (160324). Några hus 
har varit till salu länge, (mer än 750 dagar), och en möjlig lösning för ägarna 
kan vara att hyra ut istället för att sälja. 
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Då lagen om uthyrning av privatbostäder i mycket är tvingande har vi inte gjort 
någon djupare juridisk analys utan nöjt oss med att ta fram exempel på 
standardkontrakt (se bilaga).  

 
4. Marknadsföring av projektet  

 
Inventeringen uppmärksammades på ett möte i kommunen om ”Hur skapar vi 
det goda samhället i Högsby, på den plats där vi bor”. Ett möte som samlade 
föreningslivet och olika organisationer, privatpersoner med flera.  
Inventeringen har också uppmärksammats genom en artikel i lokaltidningen.  

 
5. Dessa kontakter tog vi 

 
Kontakter togs med representanter från föreningslivet geografiskt fördelade i 
hela kommunen. De fick sedan rapportera in vilka fastigheter som står tomma 
och lämna de uppgifter de hade om dessa fastigheter, ägare, postadresser, 
fastighetsbeteckningar och så vidare. Möjligheter fanns också för dessa 
representanter att via kartor märka ut aktuella fastigheter och en tjänsteman 
på kommunen har sedan bearbetat uppgifterna och tagit fram uppgifter om 
ägare. 

 
6. Så här blev resultatet 

 
I vår bas finns noterat ett 50-tal fastigheter som skulle kunna vara möjliga 
objekt för uthyrning som permanentbostäder. 
 
I vår bas finns också ett 20-tal fastigheter noterade som idag används för 
korttidsuthyrning, i första hand till turister. De flesta av dessa bedöms också 
kunna vara föremål för uthyrning till permanentbostäder. 
 
En ögonblicksinventering (160321) har också gjorts av fastigheter till salu på 
Hemnet. Vid aktuellt datum så fanns det 18 fastigheter till salu. Ingen uppgift 
finns om hur många av dessa som står tomma i väntan på ny ägare eller 
möjlig hyresgäst.   

 
7. Dessa frågor återstår att lösa 

 
Några kontakter med presumtiva hyresvärdar har ännu inte tagits.  
 
Vi vet ännu inte hur stort intresset är för att hyra ut. 
 
En ekonomisk förening, Emåhus ekonomisk förening är under bildande. I 
ändamålsparagrafen kan man bland annat läsa följande: ”Emåhus Ekonomisk 
Förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse 
genom att bedriva uthyrningsverksamhet av egna och hyrda bostäder och 
lokaler samt samordna och förmedla uthyrning av andra fastighetsägares 
bostäder och lokaler. 
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Emåhus kan även bygga eller köpa in, renovera, förvalta och sälja fastigheter. 
Utöver detta kan Emåhus samordna medlemmars uppdrag samt utveckla och 
vid behov utföra tjänster med anknytning till detta. 
 
Vid fullföljandet av sitt ändamål skall företaget särskilt verka för att främja 
integration, befolkningsutveckling och ett stärkt arbetskraftsutbud för att 
utveckla och höja attraktiviteten i lokalsamhället i Högsby kommun med 
omnejd.” 
 
Emåhus skulle kunna spela en viktig roll genom att fungera som förmedlare för 
de fastighetsägare som vill hyra ut.  

 
8. Så här tror vi potentialen ser ut för boende för nyanlända i vår bygd 

 
En nyckelfråga är kommunikationerna, många av de inventerade fastigheterna 
kräver att man har bil för att kunna ta sig, till exempel, till och från ett arbete.  
Störst potential finns därmed i de mindre tätorter som finns runtom i Högsby 
kommun, Berga, Ruda, Fågelfors och Fagerhult. Därifrån går det att ta sig 
med allmänna kommunikationer. I ett lite längre perspektiv minskar detta 
hinder i betydelse då fler och fler av de nyanlända kommer att ha möjlighet att 
skaffa egna fortskaffningsmedel. På så sätt kommer även de fastigheter som 
är mindre centralt belägna att kunna bli aktuella. Med mindre centralt belägna 
menar vi egentligen att det saknas allmänna kommunikationer, ingenstans är 
det längre än 30 km in till centralorten.  
 
Högsby är en liten kommun där ”alla känner alla”, men ingen känner de 
nyanlända. Kan kommunens tjänstemän vara mycket aktiva och gå i god med 
de personliga kontakter man har med de familjer som ska flytta in så bedömer 
vi att villigheten att hyra ut ökar.  

 
9. Så här ser fortsättningen ut 

 
Kommunen tar nu över och planerar att etablera kontakter med, i första hand, 
husägare med hus inne i småsamhällena/byarna under senare delen av 
våren.  

 
10. Indikatorer 

 
Lediga hus/lägenheter   54 st 
Hus som idag uthyrs på kortare tid  20 st 
Så här många hus tror vi kan hyras ut  25 st 
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Bilaga 3. Inventeringsrapport från Kungälvs kommun 

 
 

1. Så här uppfattar vi behoven av bostäder i vår kommun 
 
Generellt råder en bostadsbrist i Kungälvs kommun. Fler större 
nybyggnadsprojekt har blivit försenade, delvis på grund av överklagningar i 
planprocessen men även på grund av andra faktorer som långa 
planprocesser, svårighet att hitta bra mark med mera. 
 
I samband med ökande flyktingströmmar under hösten 2015 blev det tydligt att 
det behövdes okonventionella lösningar för att hantera ett ökande behov av 
bostäder. Ett av de förslag som arbetades fram var att undersöka i vilken mån 
det var möjligt att hyra in bostäder av privatpersoner. Då en stor del av 
Kungälvs kommun består av vad man kan betrakta som landsbygd blev det då 
naturligt att ställa frågan även till kommuninvånare som inte bor i tätort. 
 

2. Detta ville vi genomföra 
 
Undersöka möjligheten att hyra in bostäder av privatpersoner och om det var 
möjligt att förmedla kontakter mellan fastighetsägare och flyktingfamiljer. Dock 
utvecklades inventeringen till konkreta förslag där kommunen har tecknat 
kontrakt på bostäder. 
 

3. Så här gick vi tillväga 
 
Ett brett anslag genom de normala kanaler för kommunikation till medborgarna 
som kommunen förfogar över. Upprop på kommunens hemsida och Facebook 
sida, den lokala tidningen snappade även upp frågan och hade en liten artikel. 
Det fanns en kontaktperson angiven som kunde svara på de första frågorna 
och ta emot kontaktuppgifter på de som var intresserade. Vi tog i ett senare 
skede kontakt med de som visat intresse för vidare diskussioner. 
 

4. Dessa kontakter tog vi. (ex. organisationer, byalag, föreningar etc.) 
  
Då anslaget var brett och riktades till alla medborgare togs inga specifika 
kontakter. Dock har någon förening/organisation hört av sig med frågor om hur 
de kan hjälpa till. 
 

5. Så här blev resultatet 
 
Ett antal individer hörde av sig med frågor och konkreta förslag på bostäder att 
hyra. En hel del föll bort i diskussioner om villkor, hyra och tidsperspektiv. De 
flesta som föll bort berodde på kostnadsfrågan, att hyra ett hus på marknaden 
kräver en relativt god ekonomi och då de tilltänkta hyresgästerna i stor 
utsträckning saknar förankring på arbetsmarknaden saknas ekonomiska 
förutsättningar för de kostnader som det blir frågan om. En del intresserade 
föll även bort då de kunde tänka sig att hyra ut under en kortare tid till exempel 
sommarhus för uthyrning under vintern. 



24 
 

 
De flesta ställde sig negativa till att hyra ut direkt till familjer, de uttryckte att de 
vill ha kommunen med som en ”garant”. 

 
 

6. Dessa frågor har vi kvar att lösa 
 
En fråga vi arbetar vidare med är kontraktsformen: Då de flesta vill ha 
kommunen som ”garant”, helst förstahandskontraktet, så har vi arbetat en del 
med vilken kontraktsform vi ska använda och hur vi kan få en organisation 
som kan hantera frågan.  
 
En annan fråga är att många tilltänkta hyresgäster är tveksamma till att bo 
utanför tätort, de är rädda att bli isolerade. Framför allt tänker de på barnen 
som saknar naturlig anknytning till bygden och det uppfattas som lättare för 
dem att bygga upp kamratrelationer i områden med andra 
invandrare/nyanlända.  
Kommunikationer ses också som ett problem, att ta sig till skola, affär och 
service utan ekonomiska förutsättningar att ha bil ses som näst intill omöjligt. 
 

7. Så här tror vi potentialen ser ut för boende för nyanlända i vår bygd 
 
Det finns klara möjligheter att finna bostäder på landsbygden. Det är dock 
enstaka objekt och det är svårt att få upp de volymer som i dagsläget är 
nödvändiga. Dock har kommunen publicerat ett webformulär på hemsidan där 
man kan anmäla om man har något att hyra ut, detta gör att frågan fortfarande 
är levande. 

 
8. Indikatorer 

 
a) Så här många lediga hus/lägenheter hittade vi 

Drygt 30 personer med någon form av bostad/hus som de kunder tänka sig att 
hyra ut hörde av sig på det upprop som publicerades. Efter kontakt så har 
dock de flesta fallit bort. Vi har i dag tecknat kontrakt med fyra av de som 
hörde av sig. 
 

b) Så här många hus/lägenheter tror vi kan hyras ut till nyanlända 
Som tidigare nämnt rör det sig om enstaka objekt och även om situationen 
runt bostadsförsörjningen är mer eller mindre akut så innebär det mycket 
arbete för liten volym. 
 
 

9. Avslutningsvis 
 
För närvarande arbetar kommunen för att hitta möjligheter att etablera 
modullösningar för flera hushåll utanför tätort. Detta för att försöka undvika 
koncentration av nyanlända i miljonprogramområden och därigenom öka 
möjlighet till integration. Tanken är att försöka ta tillvara det engagemang som 
finns i civilsamhället. Ett första exempel på detta är en sommarkoloni som 
under en period ställts om till akut anläggningsboende för Migrationsverket, 



25 
 

det engagemang som kringboende har visat i kontakter med de boende bland 
annat hjälpt till med aktiviteter och andra försök att skapa kontaktytor har varit 
mycket positivt och detta är något vi kommer att försöka arbeta vidare med. 
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Bilaga 4. Inventeringsrapport från Uppsala kommun 
 
 

1. Så här uppfattar vi behoven av bostäder i vår kommun 
 
I kommunen som helhet finns ett underskott av alla typer av bostäder. Med 
nuvarande byggtakt kommer underskottet finnas i minst fem år framöver. För 
gruppen nyanlända är behovet också mycket stort.  
 

2. Detta ville vi genomföra 
 
Uppsala kommun arbetar aktivt och intensivt med flyktingfrågan. Vi arbetar 
idag för att på flera sätt för hitta bostäder åt nyanlända. Tillsammans med 
länsstyrelsen kommer vi att fokusera på att ta fram metoder för att hitta 
bostäder på landsbygderna. Vi kommer att börja samarbetet med ett möte 
tillsammans med länsstyrelsens landsbygdsenhet och integrationsenhet samt 
kommunens bostadsstrateg och landsbygdsstrateg med flera. Kommunen har 
tillsatt en styrgrupp och en arbetsgrupp för integrationsfrågan i stort, vilken 
består av alla berörda förvaltningar. 
 
För att få till boende på landsbygderna är det viktigt att ha en helhetsbild av 
vad som krävs i form av service, infrastruktur med mera och det är viktigt att 
alla organisationer arbetar tillsammans. Förutom detta har kommunen tagit 
initiativ med en enskild e-postadress för alla de som vill erbjuda enskilda 
boenden.  Under den här perioden har kommunen fått många förfrågningar av 
privatpersoner, oftast när eftersom förfrågningarna är många och det är 
mycket som ”ramlar” mellan stolarna då vi inte har möjlighet att hantera alla 
förfrågningarna. Det handlar också om att bygga upp en långsiktighet samt att 
identifiera nyckelfaktorer för att kunna sätta in rätt åtgärder, och framför allt 
tillsammans med alla de aktörer som arbetar med flyktingfrågan.  
 

3. Så här gick vi tillväga 
 
Vi började med att ha ett möte tillsammans med stadsbyggnadsdirektören, 
landsbygdsstrategen och flyktingsamordnaren samt landsbygdsenheten på 
länsstyrelsen. Efter det mötet har chefen för enheten för flyktingsamordning 
arbetar mycket med att organisera kommunen, se till att alla har tillgång till 
information och att vi arbetar i samma linje. 
 
Vi har under tiden arbetat med att inventera mark, både kommunal och icke 
kommunal planlagd mark på landsbygderna. Vi har en tydlig ingång i 
kommunen via uppsala.se, här kommer även mer information om hur man går 
tillväga om man har en bostad att erbjuda kommunen läggas till. Vi kommer 
skapa en tydlighet i vad kommunen är i behov av, i dagsläget är det framför 
allt flera lägenheter. Det som har tagit tid är att hitta processer som gör att vi 
kan ta emot informationen och kunna gå vidare med den. När denna sida är 
publicerad (nästa vecka) kommer vi att sprida informationen genom 
pressmeddelande, Facebook och genom byalagen för att kartlägga vad som 
finns. 
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Förutom detta kartlägger vi också initiativ som innebär att man själv skulle vilja 
gå in och bygga, såsom västerviksmodellen och har haft en dialog med 
migrationsverket för att se om tillräckligt många projekt blir av, så kan de gå in 
och hyra. I dagsläget ser vi åtminstone viljan för två sådana projekt.  

 
4. Dessa kontakter tog vi. (ex. organisationer, byalag, föreningar etc.) 

 
Vi har tagit kontakt med länsstyrelsen och länsbygderåden i Uppsala kommun. 
Vi kommer ta kontakt med övriga byalag och föreningar när 
kommunikationsstrategin är på plats 
 

5. Så här blev resultatet 
 
Resultatet kvarstår att rapportera om. Vi har under den här tiden inte kunnat 
mäta antalet boenden som detta projekt resulterat i.   
 

6. Dessa frågor har vi kvar att lösa 
 
Att sätta upp en organisation och process för blockförhyrning av bostäder där 
kommunen kan hyra in bostäder för att sedan placera nyanlända i dem. Detta 
för att ge en säkerhet åt både hyresgäst och hyresvärd. 
 

7. Så här tror vi potentialen ser ut för boende för nyanlända i vår by 
 
Det finns absolut en potential för fler att bosätta sig i Uppsala kommun. Men 
byggtakten måste skruvas upp än mer än dagens relativt höga nivå. 
Underskottet är inte på byggbar mark, underskottet gäller lämpliga, 
färdigställda, bostäder. 

 
 

8. Indikatorer 
 
a) Så här många lediga hus/lägenheter hittade vi 

Vi återkommer om dessa siffror 
 

b) Så här många hus/lägenheter tror vi kan hyras ut till nyanlända 
Vi återkommer om dessa siffror. 
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Bilaga 5. Inventeringsrapport från Kinda kommun 

  
  

1. Så här uppfattar vi behoven av bostäder i vår kommun 
  
Kinda kommun med cirka 9 800 invånare har tre tätorter. Kisa cirka 3800 
invånare, Rimforsa cirka 2300 invånare och Horn cirka 580 invånare. Övriga 
kommuninvånare återfinns på den rena ”landsbygden”, inklusive några 
småorter med cirka 80 -130 invånare (Börkfors, Hycklinge). 
 
Det finns behov av olika typer av bostäder och i delar av kommunens tätorter 
önskemål om flera större lägenheter dvs. 4:or och 5:or. Kontakter med bland 
annat den kommunala bostadsstiftelsen och några privata aktörer ger vid 
handen att det inte är ett krisläge för dagen, utan att bostadsfrågan löses när 
det gäller det med migrationsverket avtalade antal et nyanlända. I Kinda 40 
personer per år, varav 25 anvisade.  
  

2. Detta ville vi genomföra 
  
Vi ville kontakta företrädare för byalag och lokala utvecklingsgrupper i 
kommunen då det kan antas att de har en god kunskap om hur det ser ut i 
respektive grupps närområde. Därutöver har kontakt tagits med bland andra 
LRF och några andra föreningar som har ett kommunövergripande perspektiv. 
 

3. Så här gick vi tillväga 
  
Kontakt har tagits med byalag och lokala utvecklingsgrupper utifrån de 
adresslistor och noteringar som gjorts i annat sammanhang under tidigare år, 
och som i varierad grad har uppdaterats. Det finns också i den mindre 
kommunen ofta en god personkännedom som underlättar arbetet med att 
finna de personer som kan ha relevant information i specifika frågor.  
 

4. Dessa kontakter tog vi. (ex. organisationer, byalag, föreningar etc.) 
 
 LRF och kretsordförande, företrädare för sju olika byalag – lokala 

utvecklingsgrupper, lokala fastighetsinnehavare, några privatpersoner som vi 
antar har mer eller mindre tillgängliga fastigheter. Därutöver kontakt med den 
kommunala bostadsstiftelsen som förvaltar nära 1000 lägenheter. Kontakt 
också med några privata aktörer i till exempel Horn där de har 78 lägenheter. 
Noteras ska att i dessa fall har bara förfrågan gällt att få en bild över hur 
bostadssituationen i kommunens tre tätorter ser ut, och inte att ett aktivt arbete 
för att identifiera och hitta lägenheter har gjorts. I ett inledande skede togs 
också kontakt med kommunala tjänstemän och framförallt de som arbetar med 
flykting och integrationsfrågor. Vi några tillfällen har samtal hållits med Kinda 
kommuns flykting - och integrationshandläggare, Kai Suurhasko, som välvilligt 
lämnat aktuella och initierade uppgifter om hur läget är i kommunen under 
våren 2016 vad gäller flyktingar och nyanlända. 
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5. Så här blev resultatet 
  
Vi har hittat och identifierat cirka 20 hus och lägenheter som skulle kunna 
hyras av nyanlända i Kinda. Det finns dock en osäkerhet i resultatet, då det 
inte är ett ”skarpt” läge och det finns en konkret hyresgäst att förmedla 
bostaden till. Flera fastighetsägare har också efterfrågat om kommunen 
kommer att ta rollen som hyresförmedlare och vara ekonomisk garant. Då 
detta inte varit en del i uppdraget, och inte ett tydligt svar har avgivits från vår 
sida, så finns det i en kvarstående osäkerhet i vad som kommer att vara 
svaret vid en konkret förfrågan om att hyra bostad. 
  

6. Dessa frågor har vi kvar att lösa 
  
Hyresgarantier/förstahandskontrakt kommunen. Önskemål om försäkringar 
som kommunen tillhandhåller till hyresvärdarna. De inledningsvis lyfta 
frågorna angående service, kollektivtrafik, utbildning och arbetstillfällen måste 
fortsättningsvis hanteras för att landsbygden ska vara ett alternativ för fler än 
några enskilda bostadssökanden.  
     

7. Så här tror vi potentialen ser ut för boende för nyanlända i vår bygd 
 
 20 lägenheter och hus finns våren (mars/april) 2016. En mer aktiv och konkret 

inventering skulle troligen identifiera ytterligare hus och lägenheter på 
landsbygden. 
  

   
8. Indikatorer 

a) Så här många lediga hus/lägenheter hittade vi 
  
20 lgh/hus 
 
b) Så här många hus/lägenheter tror vi kan hyras ut till nyanlända 

 
 20 lgh/hus men då kan det komma att krävas en aktiv medverkan från 

kommunen eller den offentliga sidan.  
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Bilaga 6. Inbjudan av medverka i inventering av bostäder för 
nyanlända på landsbygden 

 

Fler bostäder åt nya svenskar på landsbygden 

Den stora invandringen till Sverige ställer krav på fler bostäder. Nu vill 
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp hitta bra metoder för hur man finner 
lediga boenden på landsbygden och bjuder därför in till ett samarbete. 

 
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill hitta bra metoder för hur man finner 
lediga boenden på landsbygden. 

– Vi söker kommuner, eller organisationer i kommunerna, som är intresserade av att 
samarbeta med oss för att testa metoder för inventering av bostäder på landsbygden, 
säger Per Hasselberg, ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för 
integration. Syftet är att nyanlända med uppehållstillstånd ska få någonstans att bo. 

Fokus för samarbetet är en granskning av antalet lediga bostäder på landsbygden. 
Satsningen vill också identifiera både möjligheter och hinder för boende så som 
jobbtillfällen, service och infrastruktur. Finns det i en kommun pågående planer för att 
bygga hyresbostäder i den tätortsnära landsbygden är detta också av intresse. 

– Den här aktiviteten ska dokumenteras och utvärderas och erfarenheterna ska 
spridas inom Landsbygdsnätverket. Det blir modeller för hur inventeringar av 
bostäder kan göras, säger Per Hasselberg. Dessa kan sedan användas även i andra 
landsbygdsområden. 

Omkostnader i samband med inventeringsarbetet så som arvoden, mötes- och 
resekostnader ersätts med upp till 15 000 kr per kommun. Inventeringsarbetet 
kommer att genomföras till och med mars 2016. Arbetet sker i samarbete med den 
myndighetsgemensamma bosättningsgrupp som finns där bland andra 
länsstyrelserna, Boverket, Migrationsverket och arbetsförmedlingen ingår. 

Vid intresse kontakta någon av nedanstående senast 1 november: 

  

Bo Ljung, Länsstyrelsen 

mailto:bo.ljung@lansstyrelsen.se
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Jan Runfors, Hela Sverige ska leva 

Per Hasselberg, Ordförande, Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp 

Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli 

Publicerades 2015-10-15 

  

mailto:jan.runfors@comhem.se
mailto:per.hasselberg@hushallningssallskapet.se
mailto:nils.lagerroth@jordbruksverket.se
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Bilaga 7. Brev till kommuner som blev utvalda att delta i 
bostadsinventeringen 

  
Stort tack för att ni visat intresse för att arbeta med en inventering av bostäder på landsbygden för 
nyanlända med uppehållstillstånd.  Stort tack också för de beskrivningar ni skickat till oss om era 
planer.  
  
Vi vill nu gärna gå vidare i ett samarbete med er för att genomföra projektet. Som vi tidigare sagt 
kommer vi att betala 15 000 kr per kommun för er insats. Vi ser gärna att vi har ett nära utbyte under 
projekttiden och att vi träffas fysiskt vid minst två tillfällen. Ni bör även dokumentera de aktiviteter ni 
genomför och avrapportera i en kort slutrapport. Det är också bra om ni har ett nära samarbete med 
er länsstyrelse under projekttiden.  
  
För att berätta för varandra vad vi gör och ta del av varandras erfarenheter och planer vill vi redan nu 
kalla till två möten. Dels ett telefonmöte tisdagen den 8 dec kl. 10.00 samt ett fysiskt möte på 
Länsstyrelsen i Stockholm, måndagen den 18 januari mellan kl. 10 – 15.  
  
Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller kommenterar. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Landsbygdsnatverket arbetsgrupp Integration  
Undergrupp för inventering av bostäder på landsbygden 

Bo Ljung, Länsstyrelsen 

Jan Runfors, Hela Sverige ska leva 

Per Hasselberg, Hushållningssällskapet 

Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli 
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