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Styrelsemöte MalmöLundregionen
M innes ant ec kn ing a r
Mötesdatum

2016-12-13

Plats och tid

Höör (Höörs Gästgifwaregård), 17:00-19:15

Mötets ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö stad

protokollet

Mathias Nilsen, koordinator MalmöLundregionen

1.

Höör informerar och hälsar välkommen
Stefan Lissmark informerade och hälsade välkommen.

2.

Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 18 oktober 2016 godkändes och lades till
handlingarna.

3.

Åtgärdsvalsstudie E6
Jack Bårström (Trafikverket) informerade om det påbörjade arbetet med en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E6:an i Skåne, med fokus på sträckan HelsingborgTrelleborg. Han lyfte bl.a. fram att det finns en problematik med körbeteende och
specifika trafikplatser, vilket gör att det skapas trängsel trots att kapacitetstaket inte är
nått. Därtill kräver Räddningstjänsten numera totalavstängning vid olyckor. De som
ingår i ÅVS:en är kommunerna utefter sträckan, Lunds kommun och Region Skåne.
I diskussionen framfördes hur det idag finns en spridningseffekt när det är mycket
trafik på E6:an. Det gäller både större vägar som 108:an samt villagator i samhällen. Det
framfördes även att det redan i dag blir väldigt fullt vid infarterna till Lund och Malmö,
samt inne i dessa städer, vilket innebär att problematiken behöver angripas från flera
håll samtidigt.

4.

Strukturplan MalmöLundregionen
Efter en lång diskussion enades styrelsen om att ställa sig bakom Strukturplanen och att
besluta om att Strukturplanen skickas till kommunerna för antagande. Följande
ändringar ska göras i det slutliga dokumentet:


s. 19: Österlenstråket
I ett första skede utvecklas busstrafiken till superbusstrafik i Österlenstråket, för att
stärka pendlingen mellan sydöstra Skåne och MalmöLundregionen.
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s. 18-19: Huvudstråket, Västkuststråket, Sydvästra stråket, Ystadstråket

För att stärka den regionala pendlingen, trafiksäkerheten och säkra
tillgängligheten på väg E6 behövs satsningar på kollektivtrafiken samt ombyggnader.
av bl.a. trafiksäkerhetsskäl.
Samma text gäller för samtliga europavägar i avsnittet. Det innebär att E6
ersätts med E22 respektive E65 under ”Huvudstråket” och ”Ystadstråket”.




5.

s. 4: Om strukturplan för MalmöLundregionen
översiktsplaner ersätts med översiktliga planering
s. 20: Vilka vänder sig strukturplanen till?
översiktsplan ersätts med översiktliga planering

Verksamhetsplan 2016-2018
Styrelsen beslutade att anta den reviderade verksamhetsplanen.

6.

Fokusfrågorna – informationspunkt
Styrelsen tog del av en lägesbild som fanns utskriven. Lägesbilden bifogas utskicket av
protokollet. Tid saknades till diskussion.

7.

Mötesdatum 2017
Följande datum och värdorter har fastställts för styrelsemöten:
 2 mars (Burlöv)
 9 maj (Staffanstorp)
 12 december (Trelleborg)
Datum till följande möten bestäms i januari
 Styrelsemöte oktober/november (Vellinge)
 Studieresan i september

Förslag på resmål och tema förmedlas till respektive kommundirektör inför deras möte
den 24 januari 2017.

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 mars i Burlöv.
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Deltagarförteckning
Burlöv

Malmö

Katja Larsson

Katrin Stjernfeldt Jammeh (ordförande)

Lars Johnson

Andreas Schönström

Lars-Åke Ståhl

Ola Yndeheim

Eslöv

Staffanstorp

Johan Andersson

Christian Sonesson

Henrik Wöhlecke

Pierre Sjöström

Eva Hallberg

Ingalill Hellberg
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Svedala

Stefan Lissmark

Linda Allansson Wester

Michael Andersson

Ambjörn Hardenstedt

Kävlinge
Pia Almström
Catrin Tufvesson
Mikael Persson
Lomma
Anders Berngarn
Lisa Bäck
Jan Sohlmér
Lund
Anders Almgren
Emma Berginger
Christer Wallin
Anette Henriksson

Elisabeth Larsson
Trelleborg
Torbjörn Karlsson
Mikael Rubin
Vellinge
Henrik Thorsell
Charlotte Unosson
Sekretariat
Mathias Nilsen

Lägesrapport fokusfrågor 13 dec 2016

















Höghastighetsbanor
Linköping-Borås
Jönköping-Malmö
Åtgärdsvalsstudie
Jönköping-Malmö
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Referensgruppsmöte
Skåne

2016-10-11

Inledning
Höghastighetsjärnvägen idag
Aktuellt i åtgärdsvalsstudien
Avtal med Sverige Förhandlingen
Landskapsanpassning

Regional och kommunalplanering
Övriga frågor
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Syfte: Informera parterna, skapa förståelse,
delaktighet och förankra beslut.
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Nuläge på svenska järnvägen.
Låg tillförlitlighet gällande punktligheten
•

Andelen försenade tåg uppgår i dag till
30–50% på Västra och Södra stambanan.

•

Långväga persontrafiken
Stockholm/Malmö/ Köpenhamn har
2008‐2015 haft sämst punktlighet,
ca. 66%.
(bottennotering 2010 på 51%.)

•

Tabellen visar punktligheten för X2000 i en
internationell jämförelse
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Problemet med blandtrafik –
exemplet Hallsberg-Göteborg
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Resor och transporter på järnväg ökar stadigt,
men järnvägsnätet har inte blivit större
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Trafikerad banlängd
Transportarbete godstrafik
Transportarbete persontrafik

Källa: Trafikanalys statistik

Förslag –
utbyggnad
av befintliga
stambanor,
200 km/tim
respektive
250 km/tim
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Kostnadsbedömning för utbyggnad av befintliga
stambanor
2015 års prisnivå
 Utbyggnad till 250 km/h ballastfritt spår (fixerat):
130 miljarder kr +/- 20 miljarder kr
 Utbyggnad till 250 km/h ballasterat spår: 115 miljarder +/20 miljarder
 Utbyggnad till 200 km/h ballasterat spår:
90 miljarder kr +/- 15 miljarder kr
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Trafikverkets ändamål för höghastighetsjärnvägen

9



Frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra
robusta och hållbara transporter för människor och gods



Genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för
regional utveckling med nya bostäder



Genom snabba och hållbara persontransporter knyta
samman Stockholm C och Göteborg C på två timmar
och Stockholm C och Malmö C på två och en halv
timma



Öka tillgängligheten till de internationella marknaderna
för människor och näringsliv

Trafikverkets åtgärdsvalsstudier och projekt

Två åtgärdsvalsstudier
Jönköping–Malmö
Linköping–Borås
Två projekt
Projekt Ostlänken
Projekt Göteborg–Borås
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Vad händer hos Trafikverket
åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö
• Trafikverkets hemsida
www.trafikverket.se/jonkoping-malmo

• Förhandskopia våren 2017
– Remiss slutet av februari - 3 månader

• Klara våren 2018
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Avgränsning av alternativ
•

STRÅK OCH STATIONER
• Avgränsningskriterier för stråk och stationer
• Identifiering av stråk och orter
• Avgränsning av stråk och orter
STATIONSALTERNATIV
• Avgränsningskriterier för stationsalternativ

•

• Identifiering av stationsalternativ
• Avgränsning steg 1, 2, 3
PASSAGER
• Identifiering och avgränsning

•
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Kriterier för avgränsning
• fasta förutsättningar kring
anknytningspunkterna Jönköping
och Lund
• ändamål
• programmål
• projektmål och indikatorer
• Sverigeförhandlingens kriterier
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Utredda stationsalternativ
Hässleholm
• Steg 1
– Inga avgränsningar

• Steg 2
– V1 – Väst Finja
– V2 – Väst P2

• Kvarstående alternativ inför steg 3
–
–
–
–
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C1 – Centralt på bro
C2 – Central i plan
O1 – Öst Röinge
O2 – Öst Röinge bibana

Utredda stationsalternativ
Lund
• Steg 1
– O2 – Öst Extern

• Steg 2
– C2a – Central i tunnel (2 spår i tunnel)
– C2a – Central i tunnel (6 spår i tunnel)
– V2 – Väst Nova Lund

• Kvarstående alternativ inför steg 3
– V1 – Väst Vallkärra
– C2 – Central i plan
– O1 – Öst Ideon
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Metod Landskapskaraktärsanalys
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Småland – Hässleholm
passager

 Restidsgräns
 Värdering av förutsättningar för
- Landskap
- Miljö
- Anläggning

Avgränsning sker i Järnvägsplan
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Hässleholm – Lund
passager

 Restidsgräns
 Värdering av förutsättningar för
- Landskap
- Miljö
- Anläggning

Avgränsning sker i Järnvägsplan
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Avtal med Sverigeförhandlingen
Ramavtal och objektsavtal
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Landskapsanpassning…
…avser samspelet mellan järnvägen och landskapet
• Småskalig anläggning – anpassa till landskapet
• Storskalig anläggning – anpassa anläggning och landskap
• Höghastighetsjärnväg – anpassa landskapet till anläggningen
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Landskapsambition HS2, England
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Landskapsmodellering

Landskapsanpassning och hållbar masshantering går ofta hand i hand.
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• ca 300 000 m3
• 15000 lastbilstransporter
• 75 000 liter diesel
• 368 000 kg CO2
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• visuell avskärmning för boende/brukare
• lägre bullernivåer i omgivningen
• maximal brukbar yta – minskad
igenväxningsrisk
• mindre permanent ”intrång”
= bättre landskapsanpassning
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Kommunal planering
• Kommuner
• Länsstyrelse
• Region
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ADFASDFASDFASDFASDF

Kommande möte
• 23 mars Hässleholm kl 9:30-12
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2016-12-07

Återrapportering Dnr KSF 2016/18 § 30 Beställning av
bostäder från Höörs Fastighets AB (HFAB)
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-01 att beställa 7 stycken bostäder avseenda för nyanlända
familjer. Bostäderna ska vara lämpliga för familjer på två vuxna och tre barn.
Dialog har kontinuerligt förts med kommunens boendekoordinator och
integrationskoordinator angående att behovet förändrats då de flesta som kommer till Höör är
ensamstående.
HFAB har nu verkställt KS beslut och levererat 7 stycken boende:
•
•
•
•
•
•
•

2016-04-01 3 rum och kök på Basilikavägen
2016-04-01 4 rum och kök på Fredsgatan (Åtorp)
2016-08-01 3 rum och kök på Södergatan
2016-09-01 4 rum och kök på Ringvägen
2016-11-01 3 rum och kök på Fredsgatan (Åtorp)
2016-12-01 2 rum och kök på Kornvägen (Snogeröd)
2017-01-01 3 rum och kök på Jularpsvägen

Kristina Forslund
VD

Box 90, 243 22 Höör
Besöksadress: Björkgatan 54
Telefon växel: 0413-289 00
www.hoorfast.se

ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ
Aktualitetsprövning och översyn 2016–17
Underlag för samråd
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Existerande park och natur
Ny park och natur

VELLINGE KOMMUN

Begravningsplatser
Särskilda fritidsområden
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Samrådsprocess och tidsplan
Samrådet behandlar översynens inriktning – inte färdiga
förslag till ändringar. Detta samrådsunderlag är en
programförklaring som består av en redogörelse för översiktsplanens aktualitet och de förändrade förutsättningar
som gör att planen i vissa avseenden behöver ses över.
Kommunfullmäktige ska enligt plan- och bygglagen en
gång under varje mandatperiod uttala sig om gällande
översiktsplan är aktuell, eller anta en ny översiktsplan. När
ett förslag till översiktsplan upprättas, eller när gällande
översiktsplan ändras, ska kommunen samråda med myndigheter, kommuner och andra som berörs av förslaget.
Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en
samrådsredogörelse.
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens översiktliga planering och leder arbetet med översiktsplanen.
Detta underlag för samråd om översyn av översiktsplanen
godkändes av kommunstyrelsen 20 december 2016. Arbetet drivs av strategienheten på stadsbyggnadskontoret i
samarbete med kommunens övriga förvaltningar.
I samrådsunderlaget redogörs för de delar av planen
som föreslås att förändras. Samrådsunderlaget innehåller
dessutom förslag till nya bostadspolitiska mål för Malmö.
Preliminär tidsplan
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Samrådet pågår till och med 24 mars 2017. Efter samrådet kommer ett förslag till reviderad översiktsplan att
upprättas. Förslaget kommer att ställas ut under 2017
och då finns möjlighet att ge synpunkter. Målet är att
kommunfullmäktige ska anta en reviderad översiktsplan i början av 2018.
Lämna dina synpunkter senast 24 mars 2017 till
e-post: stadsbyggnadskontoret@malmo.se
ange
"Yttrande ÖP samråd. Dnr SBN 2016-131" i ämnesraden
eller med post till: Malmö stadsbyggnadskontor
		
205 80 MALMÖ
Läs mer
Allt material om översiktsplaneringen i Malmö finns
samlat på www.malmo.se/op. Där finns också alla
weblänkar i detta dokument samlade.
Kontakt
Kontakta stadsbyggnadskontoret om du har frågor eller
vill beställa pappersexemplar av denna skrift,
telefon: 040 34 23 78 (Tyke Tykesson)
e-post: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Förord
Gällande översiktsplan för Malmö togs fram i ett omfattande kommunövergripande arbete från 2010 till 2014.
De premisser som planarbetet då utgick ifrån är i stor
utsträckning desamma idag. Ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet är fortsatt självklara mål för Malmös utveckling. Inriktningen att Malmö i huvudsak ska
fortsätta växa inåt likaså. Det är en robust strategi som
kan hantera såväl en kraftig befolkningsökning som en
lägre befolkningstillväxt.
Det finns flera sociala och ekonomiska aspekter som
talar för att läka samman staden och bättre knyta olika
stadsdelar till varandra. I en tät stad kommer människor
närmare varandra och det ger en stor potential till att
utveckla en ännu mer attraktiv stad. Malmös dragningskraft är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen och
har därmed stor betydelse för malmöbornas välfärd. En
tätare bebyggd stad är därtill mer resurseffektiv och har
därför en mindre miljöbelastning än en gles och
utbredd.
Att Malmö är en del i ett globalt sammanhang har
blivit allt tydligare. Staden påverkas på olika sätt av såväl
snabba som långsamma skeenden i världen. Migration
och klimatförändringar är olika exempel på detta. Nationella beslut får också inverkan lokalt. Att Malmö blir universitetsstad och att staden kommer att knytas närmare

omvärlden genom höghastighetståg och annan infrastruktur är exempelvis mycket viktigt för utvecklingen.
Det byggs idag fler bostäder i Malmö än på mycket
länge. Samtidigt behövs krafttag för att tillgodose behoven för alla som inte har ekonomiska möjligheter att
efterfråga en nyproducerad bostad. Att begränsa hemlösheten är en avgörande utmaning för Malmö.
Allt detta påverkar översiktsplaneringen på olika
sätt. Översiktsplanen måste alltså samtidigt vara både
långsiktig och flexibel. En kontinuerligt pågående, så
kallad rullande översiktsplanering, innebär att översiktsplanen ska kunna uppdateras och revideras oftare. För
att förenkla detta utformades gällande översiktsplan på
ett nytt sätt, med strategier samlade i en skrift medan
kartor och planeringsriktlinjer redovisas i ett webbaserat
kartverktyg.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av
översiktsplanen ska ske under innevarande mandat
period. Med samrådet inleds diskussionen kring inriktningen av denna översyn. Samrådshandlingen utgör
diskussionsunderlag och här beskrivs förutsättningar
och motiv till översynen. Samrådet handlar om ett förhållningssätt till planen det vill säga vad som bör förtydligas och förstärkas och vilka frågor som behöver kompletteras samt hur genomförandet av planen säkerställs.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande
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Vad är en översiktsplan ?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument vars
syfte är att vägleda beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas.
Översiktsplanen ska ange en långsiktig inriktning för kommunens utveckling. Översiktsplanen är kommunens enda lagstadgade långsiktiga
styrdokument, och ska vara ett strategiskt vägledande dokument som
säkerställer en handlingsberedskap, men planen är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen är i sig själv inte ett operativt dokument utan
behöver kompletteras och följas upp med genomförandeinriktade
handlingsplaner för olika sektorer.
Kommunfullmäktige ska en gång under varje mandatperiod uttala
sig om gällande översiktsplan är aktuell, eller anta en ny översiktsplan.
När förslag till översiktsplan upprättas, eller när gällande översiktsplan
ändras, ska kommunen samråda med myndigheter, kommuner och andra som berörs.

UPPDRAG OM ÖVERSYN
Kommunstyrelsen gav 4 maj 2016 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
under innevarande mandatperiod genomföra en översyn av Översiktsplan för Malmö med hänsyn tagen bland annat till nya förutsättningar
avseende befolkningsutvecklingen.
BOSTADSPOLITISKA MÅL
Kommunen har enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjnings
ansvar (SFS 2000:1383) ansvar att planera bostadsbyggandet. Kommunerna ska ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod.
I Malmö stad har dessa riktlinjer formulerats som bostadspolitiska mål,
med tillhörande handlingsplan för bostadsförsörjningen.
De nuvarande bostadspolitiska målen för Malmö stad antogs av
kommunfullmäktige 22 november 2012. Samtidigt beslöt fullmäktige
att de bostadspolitiska målen fortsättningsvis ska integreras med översiktsplanen.
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Sammanfattning
Malmös gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Enligt plan- och bygglagen
ska kommunfullmäktige minst en gång under varje
mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av översiktsplanen ska ske under innevarande mandatperiod.
Samrådet behandlar översynens inriktning – inte färdiga
förslag till ändringar.

Översiktsplanen är i huvudsak aktuell
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De grundläggande planeringsförutsättningar som
utgjorde utgångspunkt för gällande översiktsplan har
inte förändrats. Att bygga en attraktiv och ur alla aspekter hållbar stad står alltjämt i fokus. Att läka samman staden – socialt och fysiskt – och i huvudsak växa inåt för
att fortsatt värna resurshushållningsperspektivet har
hög aktualitet. Att stärka stadens attraktivitet för ett
diversifierat näringsliv är fortsatt väsentligt.
Trots den relativt korta tid som gått sedan planen
antogs kan det konstateras att dess inriktningar fått
genomslag i planeringen. Flertalet genomförda och
pågående planeringsprocesser syftar till att bygga den
existerande staden tätare och mer funktionsblandad i
enlighet med översiktsplanens strategier och riktlinjer.
Planen har med god marginal kapacitet för nya
bostäder, arbetsplatser och samhällsservice för de närmaste 15 åren. För en längre tidshorisont finns det däremot anledning att se över planens kapacitet.

Motiv och förutsättningar för
översynen
Sedan översiktsplanen antogs har planeringsförutsättningarna i vissa avseenden förändrats. Händelser och
beslutsfattande i olika delar av världen har betydelse för
Malmö och omvärldens snabba och ständiga förändring
påverkar staden. Flera trender pekar i positiv riktning
för Malmö men samtidigt står staden inför stora utmaningar.
Att regeringen beslutat att Malmö Högskola ska
kunna få universitetsstatus från 2018 är viktigt för stadens utveckling. Malmö har attraherat flera stora
företagsetableringar på senare tid och antalet arbetsplatser är fler än någonsin. Bostadsbyggandet är högre
än på flera årtionden. Många malmöbor står dock utanför både arbets- och bostadsmarknad.
De stora flyktingströmmarna under 2015 innebär en
demografisk utmaning för Malmö. Staden kommer
under de närmaste åren att ta emot många kommun
anvisade flyktingar.
De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt kommer sannolikt att fortsätta under lång tid.
INTE RNATIO NE L LT NATIO NE LLT RE GIO NALT

Internationella, nationella, regionala och lokala mål, planer och program har också inverkan på översiktsplanen.
FNs 17 globala hållbarhetsmål och Amsterdampakten
(EUs nya urbana agenda) ska utgöra utgångspunkt vid
hållbarhetsbedömning av planen. Regionala planer som
Strukturbild MalmöLund och Strukturplan MalmöLundregionen ska inarbetas i den reviderade översiktsplanen.
Pågående arbete inom ramen för Sverigeförhandlingen
ska beaktas i översynen.
GE NO M F Ö R AND E AV ÖVE RS IK TS P L ANE N
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Malmö ska vara en attraktiv och hållbar stad
socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Konkreta genomförandestrategier blir allt viktigare för att
översiktsplanen ska få fullt genomslag. Genomförandet
av översiktsplanen är nära kopplat till finansieringsfrågor
och arbetet för en utvecklad investeringsstyrning för
Malmö stad är en väsentlig utgångspunkt i det fortsatta
arbetet.
Att målkonflikter främst finns mellan konventionellt
angreppssätt och det nytänkande som genomförandet
av översiktsplanen fordrar, behöver förtydligas i den reviderade planen.

Förslag till nya bostadspolitiska mål
En väl fungerande bostadsmarknad är en grundförutsättning för stadens attraktivitet och invånarnas välfärd. För att bidra till Malmös attraktionskraft och
stödja en god utveckling behöver bostadsbyggandet
hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen. Samtidigt ska det befintliga bostadsbeståndet hålla god
standard och utnyttjas på bästa sätt. En långsiktigt
hållbar bostadsförsörjning är därför ett av Malmö stads
viktigaste planeringsmål. Långsiktiga strategier mot
hemlöshet ska tillsammans med akuta insatser leda till
att hemlösheten minskar.
Förslagen till bostadspolitiska mål för Malmö stad
utgår (se sidan 21) från redskap som kommunen har
rådighet över inom bostadsförsörjningen, det vill säga
främst planmonopolet, markägandet och markpolitiken samt det kommunala bostadsbolaget MKB och
bostadsförmedlingen Boplats Syd. Arbetet för att nå
målen ska konkretiseras i en separat handlingsplan –
Riktlinjer för bostadsförsörjningen – som tas fram parallellt med att översiktsplanen ses över.

Översynens omfattning
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Flertalet strategier i gällande plan kommer att kunna
bibehållas oförändrade. Planens prioriterade inriktningar
föreslås gälla även fortsättningsvis. I en del fall finns
anledning till förtydliganden och uppdateringar med
hänsyn till nya förutsättningar och pågående planering.
Översiktsplanens kapacitet på långs sikt ska ses över och
markanvändningskartor uppdateras där så krävs.
K A PACITE T

Enligt den senaste befolkningsprognosen (juni 2016)
förväntas Malmös invånarantal år 2026 vara drygt
380 000 vilket innebär en fortsatt hög befolknings
ökning. På längre sikt blir förutsägelser mycket osäkra
och översiktsplanen bör därför förhålla sig till ett relativt stort osäkerhetsintervall. Det betyder att på lång sikt
räkna med ett behov av mellan 50 000 och 80 000 nya
bostäder samt därtill korresponderande plats för arbetsplatser och samhällsservice.
Kapaciteten i nu gällande översiktsplan ska nyttjas
först. Inriktningen att i huvudsak växa innanför Yttre
Ringvägen föreslås ligga fast och att ett yteffektivt

markutnyttjande alltid ska eftersträvas är fortsatt en
utgångspunkt.
Utöver behov av mark behöver exploateringsgrad
och täthet beaktas. Hög täthet kan innebära såväl tät
bebyggelse som mångfunktionalitet och koncentration
av människor. Även om den täta staden medför många
fördelar behöver resonemang om stadsmiljöns kvalitet
föras parallellt med att stadens täthet diskuteras.
För att upprätthålla en beredskap för kapacitet på
lång sikt, när nuvarande utbyggnads- och omvandlingsområden är genomförda, behöver nya strategier
formuleras. De kan bland annat innebära att ytterligare
omvandling av existerande lågt utnyttjade verksamhets- eller hamnområden kan bli aktuellt på längre sikt.
I och med att översiktsplanen hålls aktuell genom
rullande översiktsplanering kan tillkommande utbyggnadsmöjligheter aktiveras vid aktualitetsprövningen som
ska ske varje mandatperiod.
ÖV RIGA AS P E K TE R

Översynen omfattar också justeringar och uppdateringar av stratgier för bland annat sociala aspekter,
grönstruktur, trafikinfrastruktur och trafikmiljö, energi,
stadens gestaltning, hav, kust och klimatanpassning.

Pågående planeringsprocesser
Sedan gällande översiktsplan blev antagen har flera
olika översiktliga planprocesser och program initierats.
Dessa kommer på olika sätt att göra avtryck eller inarbetas i den reviderade översiktsplanen. Det är bland annat
geografiska fördjupningar (södra Hyllie, del av Kirseberg
och Nyhamnen) och tematiska tillägg till översiktsplanen
(Arkitekturstaden Malmö och Plan för Malmös vatten).
Dessa planer har varit föremål för samråd enligt planoch bygglagen.
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Översiktsplanen är
i huvudsak aktuell
De grundläggande förutsättningar som var utgångspunkt för gällande översiktsplan har
inte ändrats och planens prioriterade inriktningar föreslås därför gälla fortsatt utan förändring. Att läka samman staden – socialt och fysiskt – och i huvudsak växa inåt för att
värna resurshushållningsperspektivet har hög aktualitet. Planens inriktningar har fått genomslag i planeringen och dess kapacitet räcker relativt lång tid framöver. I vissa avseenden har dock villkoren förändrats vilket motiverar att delar av planen ses över.
Bakgrund
Malmös gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014.
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång under varje
mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell.
Att kunna hålla översiktsplanen aktuell genom så kallad rullande översiktsplanering har varit en utgångspunkt för Malmö stad under lång tid. Detta
avspeglas i den gällande planens disposition, med en förhållandevis kort skrift
(planstrategi) kombinerad med en digital web-baserad karttjänst. Därtill har planen en hierarkisk struktur bestående av övergripande prioriterade inriktningar,
strategier och planeringsriktlinjer – som gör att den är förhållandevis enkel att
uppdatera och revidera, utan att behöva göra en helt ny översiktsplan.
INRIK T NINGAR I GÄL L AND E ÖVE RS IK TS P L AN

A Läs mer om
gällande ÖP här

Utgångspunkten då nuvarande översiktsplan togs fram var att ge förutsättningar
för staden att växa med i genomsnitt omkring 5 000 invånare per år under den
kommande tjugoårsperioden. Planen pekar ut tre prioriterade inriktningar:
•
•
•

En nära, tät, grön och funktionsblandad stad
Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning
Staden som kulturell och demokratisk arena

Samrådshandling 23 december 2016, 12:14 em

Staden ska i huvudsak växa inåt, innanför Yttre Ringvägen, dels genom att
bebygga tidigare obebyggd mark, dels genom omvandling av tidigare industrioch hamnområden samt genom förtätning inom existerande stadsstruktur.

Grundläggande utgångspunkter kvarstår
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De grundläggande planeringsförutsättningar som utgjorde utgångspunkt för
gällande översiktsplan har inte förändrats. Att bygga en attraktiv och ur alla
aspekter hållbar stad står alltjämt i fokus. Att läka samman staden – socialt och
fysiskt – och i huvudsak växa inåt för att värna resurshushållningsperspektivet
har hög aktualitet. Att stärka stadens attraktivitet för ett diversifierat näringsliv är
fortsatt väsentligt.
De utmaningar som Malmö står inför är i huvudsak desamma: att tillgodose
den växande stadens behov av bostäder, arbetstillfällen och samhällsservice på
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. I en del fall har utmaningarna accentuerats men inte i sådan grad att en ny inriktning av översiktsplanen

Omvandlingen av Mobilia har
gjort staden tätare, mer funktions
blandad och grönare.

är motiverad. Det innebär att översiktsplanens prioriterade inriktningar och
grundstruktur fortsatt kan gälla utan förändring och detsamma gäller för flertalet
strategier och planeringsriktlinjer. Förutsättningarna har dock i en del avseenden
förändrats vilket motiverar att delar av planen ses över och revideras.

Översiktsplanens implementering och kapacitet
Trots den relativt korta tid som gått sedan planen antogs kan det konstateras att
dess inriktningar fått genomslag i planeringen. Den övervägande delen av
genomförda och pågående planeringsprocesser syftar till att bygga den existerande staden tätare och mer funktionsblandad, i enlighet med översiktsplanens
strategier och riktlinjer. Därtill har översiktsplanen varit utgångspunkt exempelvis i arbetet med Trafik och mobilitetsplan för Malmö som syftar till att konkretisera översiktsplanens mål att öka andelarna för cykel-, gång- och kollektivtrafik.
Planeringsprocesser som ska leda till att läka samman stadens olika delar genom
att förtäta längs infartsleder har initierats med projekt som Amiralsstaden och
omvandlingen längs Pildammsvägen vid Holma (Holmastan).
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UT BYG G N A D SK A PACIT E T

Översiktsplanen har fortsatt kapacitet för den växande stadens behov av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Kapaciteten omfattar för närvarande
drygt 50 000 bostäder. Aktuell befolkningsprognos anger ett behov av omkring
2 300 nya bostäder per år fram till 2026 vilket innebär att knappt hälften av planens kapacitet behöver tas i anspråk under den kommande tioårsperioden. I vilken takt kapaciteten i realiteten förbrukas beror på många olika faktorer, exempelvis den faktiska befolkningsutvecklingen, hur många nya bostäder som
bostadsmarknaden producerar och i vilken mån befintligt bostadsbestånd kan
utnyttjas mer effektivt.
Kapacitet för arbetsplatser finns dels inom existerande och ny blandad stadsbebyggelse – där flertalet nya arbetstillfällen skapas – och dels i ännu ej utnyttjade verksamhetsområden. Plats för samhällsservice som motsvarar befolkningsutvecklingen finns för de kommande två decennierna redovisade i Utbyggnadsstrategi till Översiktsplan för Malmö.
Med beaktande av genomförbarhetsaspekter och olika osäkerhetsfaktorer
är bedömningen att planen kapacitetsmässigt har god marginal för åtminstone de närmaste 15 åren. För en längre tidshorisont finns det däremot anledning att se över planens kapacitet.

A Läs mer om
Trafik och mobilitetsplan för Malmö här
Amiralsstaden på sidan 26 och här
Holma på sidan 27 och här
Utbyggnadsstrategi till Översiktsplan
för Malmö här
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Motiv och förutsättningar
för översynen
Malmö påverkas av en snabbt föränderlig omvärld. Planeringsförutsättningarna har i vissa avseenden förändrats sedan översiktsplanen antogs – bland annat förväntas den senaste tidens stora migration till Europa att påverka befolkningsutvecklingen.
Internationella, nationella, regionala och lokala mål, planer och program har också inverkan på översiktsplanen.
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Förändrade villkor för Malmö
Händelser och beslutsfattande i olika delar av världen kan få stor betydelse för
Malmö och omvärldens snabba och ständiga förändring påverkar staden.
Sedan Översiktsplan för Malmö antogs 2014 har planeringsförutsättningarna i
vissa avseenden förändrats. Malmös utveckling under senare år präglas å ena
sidan av framgångar, å andra sidan växer stadens utmaningar i andra avseenden.
Malmö är en attraktiv stad för stora företagsetableringar och antalet arbetsplatser är nu fler än någonsin, skolresultaten förbättras och bostadsbyggandet
är högre än på länge. Att regeringen har beslutat att Malmö Högskola ska
kunna få universitetsstatus från 2018 är en stor framgång för staden. Det innebär att förutsättningarna för stadens studenter förbättras genom att utbildningens status höjs och att tillgång till mer forskningsresurser ges. Därmed kan
Malmös attraktionskraft stärkas ytterligare.
Samtidigt medför de stora flyktingströmmarna under 2015 en stor demografisk utmaning för Sverige och Malmö. Den innebär att Malmö under de närmaste åren kommer att ta emot många kommunanvisade flyktingar. Troligtvis
kommer migrationen att fortsätta under kommande år och sannolikt kommer
stadens befolkningstillväxt att öka även på längre sikt. En osäkerhetsfaktor
framöver är dock hur förändringar av den svenska migrationspolitiken kommer
att påverka situationen.
Därtill påverkas Malmö och översiktsplaneringen på olika sätt av nya mål,
planer och program som tagits fram såväl i internationella som i regionala och
lokala sammanhang.

Demografiska förändringar
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Befolkningstillväxten som förväntas i Malmö de närmaste åren sätter press på
såväl bostadsförsörjningen som utbyggnad av samhällsservice – främst skolor
och förskolor. En betydande del av ökningen kommer att vara ett resultat av
senare tids migration till Sverige. Situationen utmanar rådande förhållanden
och kräver prioriteringar på såväl kort som lång sikt.
Universitetsstaden Malmö kommer att attrahera unga människor att flytta till
staden. Att Malmö under lång tid framöver kommer att ha en ung befolkning

innebär att staden fortsatt kommer att vara attraktiv för olika typer av näringsliv
och samtidigt ha behov av att ständigt utveckla kvaliteten i skolor och förskolor.

Platsen vid Triangelstationen är ett exempel på hur staden förtätats i ett
kollektivtrafiknära läge och nya mötes
platser skapats.

B E F O LK N IN G SPRO GNOS
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Enligt den senaste befolkningsprognosen (juni 2016) förväntas Malmös befolkning vid utgången av 2016 uppgå till omkring 328 000. År 2026 antas invånar
antalet vara drygt 380 000 vilket innebär en ökning med 60 000 nya malmöbor.
Det betyder en genomsnittlig tillväxt per år på knappt 5 500 invånare, det vill
säga något högre än vad som förutsattes i arbetet med gällande översiktsplan.
I befolkningsprognosen har även en längre framskrivning gjorts för Malmös
folkmängd. Den visar att staden om 25 år kan komma att ha närmare 500 000
invånare. Långsiktiga prognoser är dock mycket osäkra och översiktsplanen
behöver därför förhålla sig till flera olika tänkbara scenarier.

A Läs mer om
befolkningsprognosen här.

ÖV E RSIK TSPL A N ENS K APACIT E T

Den reviderade översiktsplanen bör utgå från ett relativt stort osäkerhetsintervall
på längre sikt. En utgångspunkt kan vara att befolkningstillväxten fortsätter på
nivåer som motsvarar de senaste 10 årens faktiska ökning, det vill säga drygt 5 000
nya invånare per år. I ett längre historiskt perspektiv är detta en hög tillväxttakt.
Det är samtidigt rimligt att i översiktsplaneringen ha en beredskap som motsvarar
framskrivningen i den senaste befolkningsprognosen. Det är en mycket kraftig
tillväxt under lång tid som skulle motsvara en genomsnittlig ökning med omkring
7 000 invånare per år. Det innebär ett sammantaget behov av omkring 80 000 nya
bostäder (30 000 fler än nuvarande kapacitet) samt därtill korresponderande plats
för arbetsplatser och samhällsservice. Det betyder att kapacitetsbehoven på
längre sikt behöver beaktas i den reviderade översiktsplanen.
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B OSTÄDE R F Ö R E N S AM MANH ÅL LE N S TAD

A Läs mer om bostadsförsörjning och
bostadspolitiska mål på sidorna 20-23

Bostadsbyggandet har tagit fart i Malmö men befolkningsprognoserna visar på
fortsatt stora behov. Samtidigt behöver bostadssegregationen byggas bort
något som kräver en kombination av sociala och ekonomiska insatser samt
fysiska åtgärder. Översiktsplanen behöver ett stärkt fokus på genomförandeaspekter av projekt som bidrar till att läka samman staden.
SKOL A OCH UTBIL D NING

I Malmö pågår en stor utbyggnad av skolor och förskolor. Denna kommer att
fortsätta under den kommande tioårsperioden i takt med att befolkningen ökar.
Översiktsplanen ska genom förstärkt framförhållning stödja de senaste årens
kraftsamling kring skolan i Malmö så att bra lokaliseringsmöjligheter ges och förutsättningar skapas för skolmiljöer med god kvalitet.
I Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö (förslag till antagandehandling, juni 2016) är utgångspunkten att verka för att markbehov för samhällsservice ska kunna tillgodoses långsiktigt och strukturerat i enlighet med översiktsplanen. För översiktsplaneringen relevanta slutsatser som dragits genom planen
ska redovisas i den reviderade översiktsplanen.

Övriga nya planeringsförutsättningar
INT E RNAT IO NE LL A MÅL O C H P RO GR AM

A Läs mer om
FNs 17 hållbarhetsmål här
Amsterdampakten här
Plan för samhällsservicens
markbehov i Malmö här
Strukturbild MalmöLund här
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Strukturplan MalmöLundregionen här
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Under år 2015 antog FN 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar utveckling. FN ska verka för att målen uppnås till 2030 (Agenda 2030). De
nya målen omfattar alla världens länder. Prioriterade frågor är bland annat att
arbeta för att minska klyftor mellan rika och fattiga och för ökad jämställdhet. Miljön ska värnas genom att bromsa klimatförändringarna, garantera biologisk mångfald och ställa om till hållbar produktion och konsumtion. Malmös reviderade översiktsplan kommer att hållbarhetsbedömas utifrån FNs nya mål (se sidan 29).
EU har i maj 2016 beslutat om Amsterdampakten, en ny urban policy för unionen. Amsterdampakten är ett framtidsinriktat program med syftet att stödja FNs
mål genom bättre lagstiftning, bättre finansiering och ökad kunskap. Ett centralt
inslag är de europeiska städernas deltagande. Översiktsplaneringen i Malmö ska
ta fasta på Amsterdampaktens prioriterade teman.
RE GIONAL P L ANE RINGS S AM VE RK AN

De gränskontroller som har införts mellan Sverige och Danmark har påverkat
Malmö och Öresundregionen. De innebär att restiden över sundet ökat betydligt,
något som särskilt påverkar villkoren för arbetspendlare negativt. Det bromsar i
sin tur integrationen i Öresundsregionen. För att motverka långsiktigt negativa
konsekvenser av bibehållna kontroller och längre restider kommer förstärkta
regionala samarbeten att behövas. Det samarbete som pågår mellan Köpenhamns kommun och Malmö stad kommer fortsatt att vara betydelsefullt och ge
avtryck i översiktsplaneringen.
Sedan gällande översiktsplan antogs har Malmö stad och Lunds kommun i
ett gemensamt visionsarbete pekat ut en inriktning för samverkan mellan kommunerna. Strukturbild MalmöLund är en konkretisering av visionsarbetet när det
gäller den fysiska strukturen. Strukturbilden tydliggör inriktningen att MalmöLund ska kraftsamla kring städernas gemensamma utveckling och konkurrenskraft. Strukturbilden ska integreras i den reviderade översiktsplanen.
MalmöLundregionen är ett samarbete mellan kommunerna i sydvästra
Skåne: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala,

Malmö Live fyller en viktig regional
funktion och har fått en strategisk
placering med mycket goda kopplingar till omvärlden.

Trelleborg och Vellinge. För närvarande pågår framtagande av Strukturplan för
MalmöLundregionen. Syftet är att samla de elva kommunernas krafter och idéer i
en gemensam framtidsbild som ger stöd för prioriteringar och åtgärder gällande
fysisk planering och infrastruktur. Därmed ges bättre förutsättningar för en attraktiv region som är enkel att leva och verka i och som är socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar. Med strukturplanen underlättas ett mellankommunalt perspektiv i översiktsplanearbetet och annat strategiskt arbete i kommunerna. Den
ska även underlätta för mellankommunala insatser och genomförandet av större
regionala projekt.
S V E R IG EFÖ R H A N D LINGE N

Översynen av översiktsplanen ska beakta det pågående arbetet inom ramen för
Sverigeförhandlingen. Regeringen har gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att
möjliggöra nya stambanor för nästa generations snabbtåg och ta fram förslag till
principer för finansiering. Sverigeförhandlingen syftar till att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i storstäderna. Därtill
ingår överenskommelser för att främja cykling och förbättrade förbindelser över
Öresund. Förslag till nya kollektivtrafiklösningar i Malmö har tagits fram under
arbetet med förhandlingen.

A Läs mer om
Sverigeförhandlingen här
Näringslivsstrategi (remissversion) här
Malmökommissionen här
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NY N Ä R IN G SLIVSSTR AT E GI FÖR MALMÖ

Ett arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi för Malmö pågår. Strategin
är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i
Malmö och därmed förutsättningar för hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen för
malmöborna. Den reviderade översiktsplanen ska stödja de nya strategierna för
näringslivet.
KOMMISSIO N EN FÖR E T T SOCIALT HÅLLBART MA LM Ö

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö initierades av kommunstyrelsen i
slutet av år 2010 och dess slutsatser redovisades i samband med antagandeprocessen för nu gällande översiktsplan. Det innebar att kommissionens förslag inte fick fullt genomslag i planen. Det finns därför anledning att se över
hur översiktsplanen kan stödja arbetet med att förverkliga de åtgärder som
rekommenderades av kommissionen.
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Inom ramen för projektet Jämställda
platser anställdes en grupp ung
domar sommaren 2015 för att
arbeta med idégenerering och
utveckling av jämställda platser
i Kroksbäck, Lindängen och Nydala.

Trots förbättrad arbetsmarknad finns i Malmö fortsatt problem med utanförskap och segregation, något som bland annat resulterar i klyftor mellan
människor och olikheter i livsvillkor mellan stadsdelar. Att i enlighet med kommissionen verka för minskade samhällsklyftor och segregation och arbeta för
att ge alla malmöbor samma möjligheter kommer fortsatt att vara väsentliga
frågor för Malmös framtid.
Andra aspekter som kopplar till kommissionens arbete och där översiktsplanen kan verka stödjande är ett utvecklat arbete med sociala konsekvensanalyser, trygghetsaspekter, jämställda mötesplatser, genusperspektiv, mångfald och medborgarmedverkan.
KLIMATANPAS S NING

Under de senaste åren har kraftiga regn och stormar visat att staden är sårbar
vid extrema väderhändelser. Detta föranleder ett intensifierat arbete för att
säkerställa att staden är resilient, särskilt mot skyfall och höga havsvattenstånd. Arbete med konkreta åtgärder på kort sikt pågår i samarbeten mellan
flera nämnder och förvaltningar, medan strategier för långsiktiga lösningar
som kräver större investeringar kommer att redovisas i översiktsplanen.
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E KOSYST E MTJ ÄNS TE R

Att människans förutsättningar för att leva och utvecklas är beroende av ekosystemen och dess tjänster har fått allt mer fokus. Ekosystemtjänster är de
funktioner hos ekosystemen som på något sätt gynnar människan. I det övergripande målet för ett resurseffektivt samhälle och ekologisk uthållighet är kopplingen mellan ekosystemens produktionsförmåga och människors hälsa alltmer
tydlig. Vikten av att tydligare planera med ekosystemtjänster som förutsättning
innebär att översiktsplanen behöver förtydligas avseende dessa frågor.
E NE RGI

Gällande översiktsplan anger områden som är prioriterade respektive lämpade
för vindkraft. Utöver detta ska vindkraft enligt översiktsplanen kunna etableras i
hela kommunen, men provas från fall till fall. Av olika skäl har inga nya vindkraftverk etablerats i Malmö efter översiktsplanens antagande. Det föranleder att planen behöver förtydligas i dessa avseenden.
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Genomförande av översiktsplanen
Konkreta genomförandestrategier blir allt viktigare att för att översiktsplanen ska
få fullt genomslag. Att målkonflikter främst finns mellan konventionellt
angreppssätt och det nytänkande som översiktplanen kräver, behöver förtydligas
i den reviderade översiktsplanen. Vanemässiga rutiner och otidsenliga riktlinjer
behöver uppdateras, existerande normer, regelverk och lagstiftning måste ifrågasättas för att möjliggöra en hållbar stadsutveckling. Översiktsplanens genomförandestrategier behöver därför ge tydligare riktlinjer för arbetssätt och processer
som stödjer innovation, mod och höga ambitionsnivåer. För att framgångsrikt
genomföra översiktsplanen krävs en ökad komplexitetsmedvetenhet i hela den
kommunala organisationen.
I N V ESTER IN G SST YRNING

Pågående arbete med utvecklad investeringsstyrning i Malmö stad har delvis
tagit utgångspunkt i översiktsplanens genomförandestrategier. Investeringsstyrningen kan i sin tur bli ett stöd för att realisera översiktsplanens inriktningar.
En kommunal organisation enligt en ”stuprörsmodell” och med nuvarande
finansieringssystem kan försvåra samverkan och samutnyttjande, något som är
nödvändigt för att bygga en tät, grön och funktionsblandad stad som svarar upp
mot miljömål, sociala utmaningar och behov av samhällsservice. Det är därför
viktigt att hitta nya finansieringsmodeller och organisationsformer som stödjer
översiktsplaneringens mål och därtill bidrar till att uppnå synergieffekter och
samhällsekonomiska nyttor.
Programstyrning i enlighet med investeringsstyrningen är en modell som bör
provas. Ett program innehåller ett antal projekt och aktiviteter som styrs och
koordineras för att nyttor sammantaget ska uppstå och strategiska mål nås som
projekten var för sig inte kan nå. Programmet blir "paraply" för styrningen av
dessa projekt. Ett program kan ha en geografisk avgränsning och kan beskrivas
som en tillfällig och flexibel organisering.
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KOMMU N A L O RG ANISE RING

Under 2017 kommer Malmö stads organisation att förändras. Omorganisationen innebär att stadsområdesorganisationen avvecklas och verksamheterna
samlas i kommuncentrala förvaltningar och nämnder. Förändringsarbetet har
särskilt fokus på likvärdig service och omsorg över hela staden, barns och
ungas uppväxtvillkor, fler malmöbor i arbete och färre i försörjningsstöd samt
arbete mot hemlöshet.
Det är viktigt att finna former för lokalt utvecklingsarbete samtidigt som
kommunens organisation centraliseras. Översiktsplanens prioriteringar realiseras i hög grad genom lokalt utvecklingsarbete vilket omfattar stadsomvandlingsprocesser i bred bemärkelse och av olika slag. I såväl stadsförnyelseprojekt, exempelvis Amiralsstaden och området längs Pildammsvägen vid Holma,
som utbyggnadsprojekt, till exempel Hyllie och Nyhamnen, finns behov av
tvärsektoriell samverkansorganisering med skarpa målformuleringar, mandat
och samlad ekonomi. Geografiskt baserade organisationsstrukturer som kan
agera territoriellt snarare än sektoriellt behöver utvecklas – i linje med investeringsstyrningens förslag om program enligt ovan.
En sådan territoriell stadsutvecklingsorganisation behöver tydliga mål, definierade resurser och fokus på genomförande. Det behöver samtidigt skapas
förutsättningar för en exekutiv kraft med kapacitet att skapa beslutsunderlag
och driva frågor och processer framåt.
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Översynens omfattning
Utgångspunkten är att översiktsplanen i huvudsak är aktuell. Strategier och planeringsriktlinjer behöver dock i vissa avseenden ses över och vid behov revideras. Regionala
planer, pågående planeringsprocesser samt utbyggnadsstrategi ska inarbetas i översiktsplanen. Genomförandestrategier ska förtydligas för att säkerställa att planen kan implementeras fullt ut. Översiktsplanens kapacitet på långs sikt ska ses över och
markanvändningskartor uppdateras där så krävs.
Strategier och planeringsriktlinjer
Flertalet strategier i gällande plan kommer att kunna bibehållas oförändrade.
Planens prioriterade inriktningar föreslås gälla även fortsättningsvis. I en del
fall finns det anledning till förtydliganden och uppdateringar med hänsyn till
nya förutsättningar, pågående planering och andra processer.
RE GIONALT

A Läs mer om
Strukturbild MalmöLund här
Strukturplan MalmöLundregionen här

Översiktsplanens strategier för samarbetet mellan Köpenhamn och Malmö
ska uppdateras i enlighet med de samarbeten som pågår inom flera sakområden. Inom ramen för översiktplaneringen omfattar detta bland annat en ny fast
förbindelse, vindkraftsutbyggnad och bostadsförsörjningsfrågor.
I Strukturbild MalmöLund föreslås att ett utvecklingsstråk – en flerkärnig
"ryggrad" – binder samman Malmö och Lund. Det innebär för översiktsplaneringen att beredskap ska finnas för att stärka regionala noder mellan Hyllie i
söder och Brunnshög i norr. Strategiskt viktiga utbyggnadssatsningar ska relateras till strukturbilden.
Arbetet med Strukturplan MalmöLundregionen pågår och när den fastställts
ska den inarbetas i översiktsplanen. De frågor som lyfts fram i strukturplanen
(remissversion 2016-05-24) är långsiktig kompetensförsörjning, sysselsättning
och arbetsmarknad, migration och integration och ett ökat bostadsbyggande.
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TÄTARE STA D – BO S TÄD E R, NÄRINGS L IV O C H S AM H ÄL LS S E RV IC E M M
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De strategier i översiktsplanen som syftar till att bygga staden nära, tät, grön och
funktionsblandad och ge plats för bostäder, arbetsplatser och samhällsservice
behöver kompletteras och förtydligas med hänsyn till förväntad befolknings
ökning. Översiktsplanen behöver kompletteras med tydliga riktlinjer för bostadsförsörjningen för att på kort sikt bidra till att öka bostadsbyggandet (se sidan 23).
Kapaciteten i nu gällande översiktsplan ska nyttjas först. Inriktningen att i
huvudsak växa innanför Yttre Ringvägen föreslås ligga fast och att ett yteffektivt
markutnyttjande alltid ska eftersträvas är fortsatt en utgångspunkt. Det innebär
att utöver behov av mark måste exploateringsgrad och täthet beaktas. Hög täthet kan innebära såväl tät bebyggelse som mångfunktionalitet, koncentration av
människor, mycket grönska och täta infrastrukturella kopplingar. Även om den
täta staden medför många fördelar behöver resonemang om stadsmiljöns kvali-
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tet föras parallellt med att stadens täthet diskuteras. När allt fler människor bor
och verkar på en mindre yta krävs mer plats för funktioner som behöver stora
ytor: skolor, förskolor, parker, trafikinfrastruktur, bil- och cykelparkering. Hur tät
staden kan byggas är en komplex fråga som också involverar ekonomi, infrastruktur, husens höjd, kvartersstorlekar, ljus och skugga, mikroklimat och vindförhållanden, buller och luftföroreningar. Barnens perspektiv är också viktiga att
uppmärksamma och ta hänsyn till. Översiktsplanens strategier och planeringsriktlinjer ska bättre belysa hur och var hög täthet kan uppnås utan att stadens
kvalitet äventyras.
För att upprätthålla en beredskap för kapacitet på lång sikt, när nuvarande
utbyggnads- och omvandlingsområden är genomförda, behöver nya strategier
formuleras. De kan innebära ytterligare omvandling av existerande lågt utnyttjade verksamhets- eller hamnområden kan bli aktuellt. Därutöver kan utbyggnadsområden tillkomma i nya stationsnära lägen eller andra platser i stadens
utkanter som kan förses med högvärdig kollektivtrafik. Andra möjligheter som
kan övervägas är att omvandla enstaka fritidsområden med låg nyttjandegrad
eller mer förtätning längs, alternativt överdäckning av, trafikleder.
Tillkommande kapacitet torde inte behöva tas i anspråk förrän tidigast i början av 2030-talet, förmodligen senare. Långa planeringsprocesser, markägoförhållanden, långsiktiga markupplåtelseavtal, utbyggnad av infrastruktur med
mera kräver dock att framförhållningen är god. Befolkningsutvecklingen måste
därför följas noga. I och med att översiktsplanen hålls aktuell genom rullande
översiktsplanering kan tillkommande utbyggnadsmöjligheter aktiveras vid aktualitetsprövningen som ska ske varje mandatperiod.
När stadens befolkning växer behövs plats för ett diversifierat och växande
näringsliv och mark för särskilda verksamhetsområden. Översiktsplanen ska
säkerställa att Malmö vid varje tidpunkt ska kunna erbjuda etableringsmöjlig-

De nya bostadskvarteren i Västra Hamnen visar hur staden kan byggas tät och
grön.
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heter för varierande typer av företag. I Utbyggnadsstrategi till översiktsplan för
Malmö anges behov för olika kategorier av mark. Kommunens nya strategier
för näringslivet ska därtill avspeglas i översiktsplanen. En översyn av planeringsriktlinjer för existerande särskilda verksamhetsområden behöver också
göras för att tydliggöra olika platsers användning. Hur framtidens verksamhetsområden ska utformas och användas är en viktig fråga att behandla i översiktsplanen.
Översiktplanens strategier för samhällsservice ska följa upp arbetet med
Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö (förslag till antagandehandling,
juni 2016) för att möjliggöra att samhällsservice till en växande befolkning i en
allt tätare stad. Översiktsplanen ska också ta hänsyn till Utbyggnadsstrategi för
förskola, grundskola, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildning i Malmö
stad (2016-04-18).
E N GRÖNARE S TAD

A Läs mer om
Plan för samhällsservicens
markbehov i Malmö här
Utbyggnadsstrategi för förskola,
grundskola, arbetsmarknads-,
gymnasie- och vuxenutbildning i
Malmö stad här
Malmökommissionen här

Samrådshandling 23 december 2016, 12:14 em

Trafik- och mobilitetsplan
för Malmö här.

Översiktsplanens strategier för en grönare stad, grönstruktur och naturvärden
behöver utvecklas, dels med avseende på hur ekosystemtjänster integreras i planeringen, dels hur balanseringsprincipen realiseras. Platser för kompensation av
naturvärden behöver pekas ut. Strategier för biologisk mångfald och kvalitet samt
för fortsatt arbete med formella skydd av värdefull natur ska vidareutvecklas.
Genom att lyfta in kartering och värdering av ekosystemtjänster i översiktsplanen blir det möjligt att få ett samlat grepp och bättre avvägning i planeringsprocessens alla skeden. Plan för Malmös gröna och blå miljöer (pågående
arbete) kommer att ge förutsättningar och underlag för arbetet med ekosystemtjänster. Därtill ger arbetet ökad kunskap om stadens bristområden avseende grönska.
SOCIAL A AS P E K TE R

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö konstaterar att stadsbyggandet spelar en viktig roll för stadens sociala utveckling. Översiktsplaneringen ska vara ett
verktyg som stödjer arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Detta kan belysas tydligare i planens strategier.
Stadsbyggandet ska bidra till att minska boendesegregationen, exempelvis
genom att barriärer omvandlas till sammanlänkande områden och staden byggs
tätare med kompletterande bostadstyper och upplåtelseformer. Att boendemiljön i flera avseenden påverkar hälsa och välbefinnande behöver uppmärksammas ytterligare. Planeringen kan därtill bidra till att stärka tilliten mellan människor och främja tillgängliga miljöer och mötesplatser. Därmed stärks invånarnas
delaktighet och inflytande. Arbetet med sociala konsekvensbedömningar ska
fortsätta utvecklas.
T R AFIKMIL J Ö O C H TR AF IK INF R AS TRUK TUR
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Trafik- och mobilitetsplan för Malmö (antagen av kommunfullmäktige 2016-03-03)
har i flera avseenden haft översiktsplanens inriktningar som utgångspunkt, och
stödjer ett territoriellt synsätt för planeringen. De åtgärder som fastställts i planen kan innebära att översiktsplanens strategier i sin tur behöver förtydligas.
Strategier för trafikmiljö och olika trafikslag bör inriktas tydligare mot ett territoriellt tillvägagångssätt. Trafikinfrastruktur och trafikmiljöer behöver planeras
med helhetssyn istället för en uppdelning av åtgärder mellan olika trafikslag. Hur
trafikplaneringen kan stödja social hållbarhet i hela Malmö behöver klargöras.
Det finns möjligheter att staten kan komma att delfinansiera kommunal
infrastruktur för kollektivtrafik, och i någon mån för cykel. Det är då samtidigt
viktigt att kommunen möter upp sådana initiativ med en egen planering och

finansiering så stadsrum med hög kvalitet avseende ”walkability”, trygghet,
säkerhet, barriärfrihet och grönska kan skapas.
Utveckling av transportinfrastruktur behöver samordnas än mer med övergripande stadsutvecklingsprocesser. Varje investering i trafiksystemet ska ge en
mångfald av nyttor och nya finansieringsmodeller kan behöva tas fram.
E N E RG I

Med anledning av de avslag till föreslagna vindkraftverk som under senare tid
beslutats av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen behöver översikts
planen förtydligas så att möjligheter förbättras för att förverkliga vindkraft i
Malmö. Planeringsriktlinjer för vindkraft och zoner för vindkraft i markanvändningskartan ska ses över och justeras i översynen.
Därtill kommer strategier för solenergi att formuleras och motsvarande zoner
med riktlinjer för större solenergianläggningar att läggas till markanvändningskartan. Platser för detta kommer att vara i verksamhetsområden och längs större
vägar. Underlaget för detta tas fram i projektet Solguide för Malmö.

Bike & Ride Hyllie, som stod klar i samband med att Citytunneln invigdes
2010, har 1 000 cykelparkeringsplatser,
lokaler för cykelbutik och verkstad samt
förvaringsskåp med mera.. Planering
för att förbättra villkoren för cykeltrafik
är en viktig del av Malmö stads arbete
för en hållbar och attraktiv stadsmiljö.
Att satsningarna för cykel ger resultat
märks i statistiken för de olika trafikslagens andelar inom Malmö.
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HAV, K U ST O CH VAT T E N SAMT KLIMATANPASSNING

Översiktsplanens strategier för hav, kust och klimatanpassning ska uppdateras
utifrån slutsatser från arbetet med Plan för Malmös vatten (tematiskt tillägg till
Översiktsplan för Malmö, samrådshandling februari 2016). I planen behandlas frågor avseende havsplanering, grundvatten, ytvatten, dricksvatten, regnvatten och
avloppsvatten. Därtill behandlas vattenfrågor ur ett klimatperspektiv samt kustnära bebyggelseutveckling, havsbaserat näringsliv och rekreation. En förstudie
för ett sammanhängande skydd mot höga havsvattenstånd har tagits fram.
Det arbete som samtidigt pågår med Skyfallsplan för Malmö (remissversion
2016-05-20) ska beaktas i översynen av översiktsplanen. Arbete för att förbättra
stadens resiliens mot extrema vädersituationer genomförs kontinuerligt på flera
planeringsnivåer och frågor som berör den översiktliga planeringen ska föras in i
översiktsplanen.

A Läs mer om
Plan för Malmös vatten här
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Bostäder i Gyllins trädgård
i östra Malmö.
STADE NS GE S TALTNING O C H K ULTURM IL J Ö

För att Malmö ska fortsätta att upplevas som en vacker, hållbar och attraktiv
stad krävs långsiktiga strategier för hur stadens arkitektoniska kvaliteter tillvaratas och förstärks. Genom arkitekturen kan stadens särart bevaras och utvecklas. Genom att tolka och bygga vidare på det lokala arkitekturarvet förstärks
det som är unikt för Malmö. God arkitektur är därtill värdeskapande, leder till
livsmiljöer där människor trivs och bidrar till medborgarnas välmående. Pågående arbete med Arkitekturstaden (förslag till utställningshandling 201x-xx-xx)
ger input till en översyn av strategier för stadens gestaltning och kulturmiljö.
RIKSINT RE S S E N

A Se
Riksintressen på karta och Malmö stads
ställningstaganden här

Malmö stad avser inte att göra några ändrade ställningstaganden avseende riksintressena i förhållande till vad som anges i gällande översiktsplan. För riksintresset kulturmiljö M:K 114 Malmö pågår på länsstyrelsen ett arbete för en ny beskrivning och avgränsning och Malmö stad samverkar i processen för att enighet ska
råda om ny definition av riksintresset.

A Läs mer om
Arkitekturstaden Malmö här.
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Utbyggnadsstrategi till Översiktsplan för
Malmö här
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Genomförandestrategier
UT BYGGNAD S S TR ATE GI

Utbyggnadsstrategi till Översiktsplan för Malmö (antagen av kommunfullmäktige
2016-09-28) ska inarbetas i den reviderade översiktsplanen. Utbyggnadsstrategins syfte är att lägga fast en för kommunens olika förvaltningar gemensam prioriteringsordning och samordnad planering med etappindelning. En grundläggande prioritering är att stärka tyngdpunkter kring existerande noder och stråk
samt projekt som bidrar till att läka samman staden. Att kraftsamla till vissa geografiska områden är väsentligt för att bidra till att kommunens investeringar
utnyttjas på ett resurseffektivt sätt, såväl avseende infrastruktur som skolor och
annan samhällsservice.
Strategins etappindelning ska i huvudsak ligga fast men med hänsyn till
bostadsförsörjningens behov kan smärre justeringar behöva göras. Det innebär
dels att beakta möjligheter att åstadkomma bostadsbyggande till lägre kostnader och dels olika genomförandeaspekter.

S A M U TNYT TJ AN D E

För att skapa den nära, täta och gröna staden krävs samutnyttjande av mark och
resurser. En förutsättning för att realisera översiktsplanen är därför att kommunens organisatoriska och finansiella strukturer fungerar optimalt och verkar i
samma riktning. I översiktsplanens strategier för genomförande behöver detta
tydliggöras.
Varje investering i den täta staden måste utföra flera funktioner och tillskapa
flera nyttor. Därmed berörs flera olika budgetar men om dessa inte har inbördes
relationer kommer samutnyttjande att vara svårt eller omöjligt att realisera.
Finansieringsmodeller som möjliggör effektivt mark- och lokalutnyttjande och
som bidrar till synergieffekter, långsiktigt goda lösningar och samhällsekonomiska besparingar behöver utvecklas. Det blir därför viktigt att koppla samman
översiktsplanens genomförandestrategier med en utvecklad och samlad investeringsstyrning. Hur översiktsplanen genomförs med samverkansstyrning och med
stöd av lokal stadsutveckling ska därtill belysas tydligare i planens
genomförandestrategier.
AT T LÖ SA MÅLKO N FLIK T E R

Potentiellt finns målkonflikter mellan olika strategier i översiktsplanen. I flertalet
avseenden är dessa konflikter möjliga att lösa genom helhetssyn, samverkan och
innovativ planering. I flera fall ligger konflikterna dock mindre inom översiktplanen och mer mellan översiktsplanen och konventionellt tänkande, otidsenliga
riktlinjer och regelverk, sektoriserade finansieringsstrukturer med mera. Översiktsplanen behöver därför ge tydligare riktlinjer för arbetsprocesser, samverkan
och finansiering och ytterligare betona vikten av nytänkande, innovation och
mod att utmana rådande förhållanden.

Markanvändningskartor
Kartorna ska anpassas och revideras i linje med översynen av strategier och planeringsriktlinjer. Detta gäller särskilt kartorna för täthet, grönstruktur, kustskydd
och vindkraft. Kompletterande kartskikt för havsplanering och solenergi tillkommer. Kartskiktet särskilda geografiska områden ska kompletteras med ytterligare områden.
Därtill ska alla kartskikt uppdateras och ses över generellt vilket kan innebära smärre justeringar och korrigeringar med hänsyn till bland annat pågående planering och förändrade förhållanden.

A Se
kartverktyget för gällande ÖP här
Läs mer om
Utlåtande över utställning av Översiktsplan för Malmö här
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Förhållningssätt till länsstyrelsens granskningsyttrande
I samband med utställning av gällande översiktsplan avgav länsstyrelsen ett
granskningsyttrande i enlighet med plan- och bygglagen. I yttrandet framförs
invändningar mot delar av planen bland annat med hänvisning till olika riks
intressen. Malmö stad har i utlåtandet över utställningen bemött yttrandet.
Malmö stad anser att länsstyrelsens yttrande saknar avvägningar mellan olika
intressen och att länsstyrelsen förväntar en detaljeringsnivå som inte avspeglar
lagstiftningens intentioner om översiktsplanens strategiska roll. Eftersom yttrandet därtill i flertalet fall inte redovisar på vilken grund och på vilka analyser länsstyrelsen baserar sina ståndpunkter gav det ingen vägledning för kommunen att
ändra sina ställningstaganden. Sammantaget försvårar yttrandet Malmös möjligheter att utvecklas som tillväxtmotor i regionen. Yttrandet föranledde därmed
endast ett fåtal ändringar av planen inför antagande. Dessa ståndpunkter kvarstår från kommunens sida inför översynen av översiktsplanen.
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Förslag till nya
bostadspolitiska mål
En väl fungerande bostadsmarknad är en grundförutsättning för stadens attraktivitet
och invånarnas välfärd. För att bidra till Malmös attraktionskraft och stödja en god utveckling behöver bostadsbyggandet hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.
Samtidigt ska det befintliga bostadsbeståndet hålla god standard och utnyttjas på bästa
sätt. En långsiktigt hållbar bostadsförsörjning är därför ett av Malmö stads viktigaste planeringsmål.
Utgångspunkter för bostadsförsörjningen
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BAKGRUND
Kommunen har enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(SFS 2000:1383) ansvar att planera bostadsbyggandet. Kommunerna ska ta
fram riktlinjer för bostadsförsörjningen
varje mandatperiod. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
I november 2012 antogs bostadspolitiska mål för Malmö och i samband
med översyn av överiktsplanen revideras dessa. Hur Malmö stad ska arbeta
för att nå målen kommer att redovisas i
Riktlinjer för bostadsförsörjning som tas
fram under 2016–17.
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Ett hem är avgörande för ett gott och hälsosamt liv med möjligheter till utbildning, försörjning och meningsfull fritid. En väl fungerande bostadsmarknad är en
förutsättning för stadens tillväxt och invånarnas välfärd. Tillgång på bostäder är
avgörande för arbetsmarknadens utveckling i Malmö och i regionen. För att
bidra till Malmös attraktionskraft och stödja en god utveckling för staden och
dess invånare behöver bostadsproduktionen hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av attraktiva bostäder i olika lägen.
Det bidrar också till ökad integration och att läka samman staden. Bostadsbyggandet är en central del i att utveckla Malmö till en tät, nära, grön och funktionsblandad stad som är regionens motor för grön tillväxt.
De grundläggande principerna och inriktningarna för arbetet med bostadsförsörjningen i Malmö är att verka för ett allsidigt bostadsutbud som svarar mot
behov och efterfrågan för alla. Det ska finnas bostäder i olika prissegment.
Bostadsbyggandet ska stödja stadens och regionens utveckling och stärka dess
attraktivitet. Arbetet med bostadsförsörjning ska bidra till att minska skillnader i
hälsa och ge goda förutsättningar för ett bra liv. Långsiktiga strategier mot hemlöshet ska tillsammans med akuta insatser leda till att hemlösheten minskar. Kommunen ska verka för att bostadsbyggandet sker med höga ekologiska ambitoner.

Bostadsförsörjningens förutsättningar
Bostadsbyggandet i Sverige sker idag på marknadens villkor och följer därmed
snarare ekonomiska konjunktursvängningar än behov. Det innebär att flera aktörer – kommunen, staten, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och byggherrar –
behöver agera tillsammans för att öka bostadsbyggandet och därmed ge hushållen bättre möjligheter till bra boende. Bostadsförsörjning är ett kommunalt
ansvar, men för att insatser ska få effekt måste bostadsmarknadens aktörer samverka med kommunen.
KOMMUNE NS RO LL

Kommunen står inte direkt för det faktiska bostadsbyggandet, utan skapar förutsättningar för bostadsbyggande genom detaljplaner, bygglov, markanvisningar,
exploateringsavtal samt genom ägardirektiv till MKB. Kommunens markpolicy är

Framtidsbild för bostadsförsörjningen
Framtidens Malmö har ett rikt och varierat utbud av bostäder som motsvarar malmöbornas – och blivande malmöbors – behov och efterfrågan.
Tillsammans med bostadsmarknadens aktörer arbetar Malmö stad så att
bostadsbyggandet sker i takt med befolkningsökningen. Ingen är hemlös
i Malmö. En väl fungerande bostadsmarknad är grundläggande för Malmös roll som regional motor med en växande arbetsmarknad.
Framtidens Malmö har ett allsidigt bostadsbestånd med olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar, hustyper och i varierande prisnivåer gör det
möjligt för hushåll med olika förutsättningar att flytta till eller inom staden allt eftersom hushållet krymper eller växer.
Bostadsbyggandet spelar viktig roll för att Malmö är en nära, tät, grön
och funktionsblandad stad. Utemiljöer håller god kvalitet i Malmös samtliga bostadsområden. Stadens grönska ger hälsosamma och trivsamma
bostadsmiljöer som kan användas på en mångfald av sätt. Bostäder, handel, samhällsservice och arbetsplatser blandas vilket skapar en trygg och
attraktiv stadsmiljö.
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Förslag till bostadspolitiska mål
•

Genom god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens
aktörer ska Malmö stad säkerställa ökat bostadsbyggande samt attraktiva och hållbara livsmiljöer.

•

Malmö stad ska genom aktiv markpolitik stimulera bredd i bostadsbyggandet och ett strategiskt långsiktigt ägande och utvecklande av
stadens markinnehav.

•

Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers
behov tillgodoses.

•

Malmö stad ska använda MKB som drivkraft för ökat bostadsbyggande i samtliga delar av Malmö och för att erbjuda goda bostadsmiljöer som alla kan efterfråga.

•

Malmö stad ska tillsammans med andra aktörer erbjuda en bostadskö
som säkrar en transparent och rättvis möjlighet att söka bostad i
Malmö och dess omland.
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ett viktigt instrument som behöver samordnas med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Planering och bostadsbyggande är processer som tar lång tid och många
aktörer är involverade. En viktig roll för kommunen är att smörja systemet så att
processerna går så smidigt och snabbt som möjligt och samtidigt säkra goda
bostadsmiljöer och bostäder. Malmö stad behöver ta ytterligare steg för att
bidra till ett ökat bostadsbyggande både på kort och på lång sikt genom tät dialog med fastighetsägare, exploatörer och byggbransch, men också mellan
berörda kommunala förvaltningar och statliga organ. Genom god dialog och
öppenhet för innovationer, ny teknik och nya sätt att arbeta kan Malmö stad
bidra till att skapa goda förutsättningar för ökat bostadsbyggande och möjligheter att finna en god bostad.
Förslagen till bostadspolitiska mål för Malmö stad utgår från redskap som
kommunen har rådighet över inom bostadsförsörjningen, det vill säga främst
planmonopolet, markägandet och markpolitiken samt det kommunala bostadsbolaget MKB och bostadsförmedlingen Boplats Syd. Arbetet för att nå målen
konkretiseras i en separat handlingsplan – Riktlinjer för bostadsförsörjningen –
som tas fram parallellt med att översiktsplanen ses över.
MARKNADE NS V IL LKO R

Gapet mellan den marknadsmässigt betingade nyproduktionen och behovet av
nya bostäder har växt. En faktor som påverkar bostadsbyggandet i Malmö är att
hushållens betalningsförmåga är relativt låg. Det som marknaden bygger är ofta
för dyrt för att kunna efterfrågas av låginkomsttagare, unga och studenter samt av
nyanlända som inte är etablerade på arbetsmarknaden. Sysselsättning och möjlighet till egen försörjning för fler är avgörande för att öka efterfrågan på nyproducerade bostäder. Flera faktorer bidrar till svårigheter att få bostadsproducenterna att
pressa ner kostnaderna för nyproducerade bostäder. Det är därför även viktigt att
stimulera bostadsproduktion till rimliga kostnadsnivåer för medelinkomsttagare så
att bostäder med lägre hyror frigörs i det befintliga bostadsbeståndet.

Bostäder för alla
Människor med olika villkor och förutsättningar ska ha möjligheter att finna en
bostad. Det betyder att kommunen måste planera både för det som efterfrågas
och för de behov av bostäder som finns. Det är viktigt att det finns bostäder som
efterfrågas av dem som väljer att flytta till Malmö för arbete, samtidigt som
svaga gruppers möjligheter att få en bostad säkras.

Samrådshandling 23 december 2016, 12:14 em

ÖK AD RÖRL IGH E T PÅ BO S TAD S MARK NAD E N

A Läs mer om de lagar som reglerar
kommunens ansvar för bostadsförsörjningen:
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar här
Socialtjänstlagen här
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade här
Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning här
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Bostadsbyggandet måste komma ikapp och gå i takt med befolkningsökningen.
Men genom ökad rörlighet på bostadsmarknaden skulle det befintliga bostadsbeståndet kunna nyttjas bättre och fler hushåll skulle kunna komma in på
bostadsmarknaden. Stora, och inte sällan relativt billiga bostäder som idag
bebos av en- eller tvåpersonshushåll, skulle därmed kunna frigöras och skapa ett
ökat utbud för större hushåll och barnfamiljer till lägre kostnader än i nyproducerade bostäder. Rörligheten på bostadsmarknaden påverkas främst av statliga
regelverk och skatteregler som kan utformas så att människors möjlighet att
efterfråga nyproducerade bostäder förbättras eller så att det blir mer fördelaktigt
att flytta till en bostad som bättre motsvarar hushållets behov.
B OSTÄDE R F Ö R O L IK A BE H OV

Kommunen har enligt socialtjänstlagen särskilt ansvar att verka för att det finns
bostäder för äldre, för personer med funktionsnedsättning och för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen är också skyldig att anordna bostäder för kom-

Vårsången i Lindängen är ett exempel på förtätning i ett storskaligt bostadsområde från miljonprogrammets tid. Parkeringsytor
har ersatts med bostadshus. Genom sociala klausuler har 25 % av
arbetskraften hämtas från arbetslösa hyresgäster i området. Investeringen har kunnat genomföras
genom en unik uppgörelse mellan
byggherren Trianon och fastighetskontoret, initierad av ”Bygga
om dialogen”.

munplacerade flyktingar enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning.
Det finns även andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden vars
bostadsbehov inte löses av marknaden. Unga, studenter, personer med försörjningsstöd och nyanlända invandrare som inte omfattas av anvisningslagen har
ofta svag förankring på bostadsmarknaden och kan behöva extra stöd för att
finna en bostad.
Den yttersta konsekvensen av en allt mer ansträngd bostadsmarknad är
hemlöshet. I Malmö har hemlösheten och därmed kommunens kostnader för
denna stigit under senare år. Hemlösheten ökar främst på grund av att det råder
brist på bostäder för hushåll med låga inkomster, eller om man vänder på det, att
tillräcklig försörjning saknas för att kunna efterfråga en bostad på marknadens
villkor. Bostadssituationen för den enskilde som blir hemlös måste lösas på kort
sikt. Samtidigt krävs långsiktiga strategier för fler bostäder som uppfyller alla
malmöbors behov och efterfrågan.
Som en följd av det stora antal asylsökande som kom till Sverige under 2015
kommer Malmö att ta emot många kommunplacerade flyktingar under de närmaste åren. För att tillgodose behov av bostäder för dessa krävs extraordinära
åtgärder.
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Parallellt med att de bostadspolitiska målen tas fram utarbetas riktlinjer för
bostadsförsörjningen där målen konkretiseras. Riktlinjerna ska omfatta målvärden för det antal bostäder som ska hanteras i detaljplaner, exploateringsavtal
eller bygglov för att säkerställa tillräcklig produktion från kommunens sida. De
kan också handla om att utveckla nya samarbetsformer, verka för fler bostäder
för särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden eller att tillsammans med
byggherrar testa innovativa lösningar i konkreta bostadsprojekt. Kopplingen till
marknadens aktörer är viktig och finns med som en röd tråd i arbetet.
Att på kort sikt öka bostadsbyggandet så att det möter den prognosticerade
befolkningsökningen kräver särskilda insatser. Hur incitament skapas för att byggandet av fler bostäder ska sättas igång, vilka aktörer som ska delta och på vilka
villkor, hur finansiering ska ske är frågor som kan hanteras i riktlinjerna.
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Pågående
planeringsprocesser
Sedan gällande översiktsplan blev antagen har flera olika översiktliga planprocesser och
program initierats. Dessa kommer på olika sätt att göra avtryck eller inarbetas i den reviderade översiktsplanen. Det är bland annat geografiska fördjupningar (södra Hyllie, del
av Kirseberg och Nyhamnen) och tematiska tillägg till översiktsplanen (Arkitekturstaden
Malmö och Plan för Malmös vatten). Därtill kommer förstudier för exempelvis Amiralsstaden och omvandling av Pildammsvägen vid Holma.
Generellt
De övergripande planeringsprocesser som pågår och som påverkar översiktsplanen omfattar geografiska fördjupningar av översiktsplanen (FÖP), tematiska til�lägg, planprogram och olika stadier av förstudier. Dessa planer har i flertalet fall
varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen. Förutom de nedan
beskrivna processerna pågår ett flertal omfattande planarbeten, bland annat för
Stadionområdet, Varvsstaden, Limhamns hamn, Norra Sorgenfri och Gottorpsområdet öster om Bunkeflostrand.

Geografiska fördjupningar av översiktplanen
FÖP SÖDR A HYLLIE

A Läs mer om
FÖP Södra Hyllie här
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FÖP del av Kirseberg här

Planområdet ligger i södra Hyllie, nära Hyllie station och centralt i Öresundsregionen. Södra Hyllie ska rymma omkring 8 000 bostäder och 12 000 arbetsplatser,
skolor, förskolor, en stadsdelspark med mera.
Hyllie ska vara Öresundsregionens klimatsmartaste område och utgöra en
attraktiv stadskärna med mycket grönska som lockar boende och företag, både
nationellt och internationellt. Hyllies centrala plats i regionen ska ge en internationell karaktär men med en tydlig egen identitet: öresundskt internationell.
Stadslivet ska präglas av variation i form av livaktig handel, stora evenemang
och pulserande stadsgator som kontrasteras mot rekreativa parker, lugna gångfartsgator och trygga skolmiljöer. Planförslaget bygger på några platsspecifika
bärande strukturer och en traditionell kvartersindelning, vilket ger en robust
grund för den fortsatta stadsutvecklingen.
FÖP DE L AV K IRS E BE RG
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Planförlaget innebär att Kirsebergsstaden växer ihop med Malmös centrum. Stationsläget vid Östervärn på Kontinentalbanan ger platsen nya förutsättningar.
Bebyggelse föreslås att koncentreras kring Östervärns station och området kring
järnvägsverkstäderna får ny blandad stadsbebyggelse. Markanvändningen innebär främst tillskott av bostäder men även handel och kontor. Området har kapacitet att rymma minst 4 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. När planen är genomförd skulle det betyda att antalet boende och arbetande ökar till

Utbyggnaden av Hyllie pågår i
kvarteren längs Hyllie allé. För området söder därom pågår arbetet
med en fördjupning av översiktsplanen.

mer än 40 000 inom gångsavstånd från Östervärns station. Målen är att bättre
integrera planområdet med den omgivande staden genom att förbättra
gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser erbjuda lokalisering av servicefunktioner, utveckla områdets gröna kvalitéer samt att bevara och utveckla
områdets särdrag och identiteter.
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F Ö P NYH AMN EN

Nyhamnens omvandling är en viktig del av att utvidga och vidareutveckla Malmös stadskärna. Närheten till centralstationen, havet, hamnen och gamla industrimiljöer ska tillvaratas. Nyhamnen ska fullt utbyggt kunna rymma cirka
6 000 nya bostäder i en huvudsakligen urban innerstadsmiljö med hög täthet,
särskilt i de mest kollektivtrafiknära lägena. Nyhamnen ska ge plats för ett
diversifierat näringsliv med cirka 13 000 sysselsatta inom näringar som kan
blandas med bostäder.
De mest genomgripande fysiska förändringarna är, förutom en effektivare
markanvändning, en viss utfyllnad av Nyhamnsbassängens sydöstra del och en
höjning av marknivån i Nyhamnens östligaste del, så att den kommer i nivå med
den högt belägna Västkustsvägen. Jörgen Kocksgatan föreslås byggas om till ett
centralt och grönt stråk, som kopplar samman centralstationen och de vattennära områdena i väster med de östra delarna. Kollektivtrafiken stärks med en
spårvägslinje med tre hållplatser längs Hans Michelsensgatan och bangårdens
barriärverkan kan bryggas över med gång- och cykelbroar för att binda samman
Nyhamnen med centrums östra del.

A Läs mer om
FÖP Nyhamnen här
Arkitekturstaden Malmö här

Tematiska tillägg till översiktsplanen
A RK ITEK TU R STAD EN

Med Arkitekturstaden Malmö formuleras för första gången Malmö stads vision om
hur arkitektur blir ett verktyg för att utveckla staden. Som ett arkitekturpolitiskt
program formuleras hur stadens arkitektur ska bevaras, utvecklas och förnyas. Arkitektur berör alla – från den enskilda individens vardagsmiljöer till staden i stort.
God arkitektur tillför värden till hela Malmö. Det kan handla om ekonomiska, sociala, ekologiska eller kulturella värden. Arkitekturen är en grundläg-
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Skyfallet i augusti 2014 visade
tydligtstadens sårbarhet för extrema vädersituationer. En förutsättning för att hantera de vatten
massor som bildas vid skyfall är ett
helhetstänk i stadsbyggnads
processen och vid ombyggnader
av gator och torg.

gande byggsten när staden utvecklas hållbart. Vid nybyggnation eller förändrar i existerande stadsstrukturer ska ett helhetsperspektiv alltid eftersträvas
och en bedömning göras hur arkitekturen bäst tillför värden till hela Malmö.
PL AN FÖR MALM Ö S VAT TE N

A Läs mer om
Plan för Malmös vatten här

Samrådshandling 23 december 2016, 12:14 em

Amiralsstaden här

Plan för Malmös vatten fyller ett behov av en övergripande vattenplan som
beskriver planeringsförutsättningar, mål och strategier för hav, ytvatten och
grundvatten. Det förändrade klimatet har aktualiserat frågor kring vatten. Ny lagstiftning och statliga förordningar, bland annat för havsplanering, innebär att
den kommunala planeringen kring vatten behöver anpassas och fördjupas.
Planen ska vara ett samlande dokument för alla aspekter av vatten och
vattenmiljöer och därmed, som ett övergripande underlag för planering som
berör vatten, bidra till att strukturera kommunens arbete med vatten. Planen
omfattar hela Malmö stad, inklusive havsområdet. Vissa aspekter i planen har
ett regionalt perspektiv och en del frågor berör direkt grannkommunerna.
Planens grundläggande mål är att bidra till en positiv stadsutveckling.
Malmö ska vara en attraktiv stad som tillvaratar sitt läge nära havet för bostäder och verksamhet samtidigt som de ekosystemtjänster som vatten ger
säkerställs och miljökvalitetsnormer för vatten ska uppnås. Därtill är en målsättning att skapa bättre förutsättningar för att möta extrema väderhändelser
idag och i framtiden. Som en del av arbetet tas en VA-utbyggnadsplan, dagvattenplan och en skyfallsplan tas fram.

Övrigt
AMIR ALSSTAD E N
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Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska nav tillika
pådrivningsfaktor i den kommande Rosengårds Station. Initiativet till Amiralsstaden kommer från Kommission för ett socialt hållbart Malmö som föreslog modellprojekt där den fysiska planeringen skulle vara hävstång för att förbättra ojämlika
förutsättningar både lokalt och i sin förlängning även för hela Malmö. Därför har
Amiralsstaden ingen tydlig fysisk avgränsning även om området kring stationen
har angetts som inledande och genomförbar plats för möjlig utveckling.

Ambitionen för processen tar utgångspunkt i rekommendationerna från
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, det vill säga att arbeta med sociala
investeringar tillsammans i kunskapsallianser, och att förändringar som riktar
sig till det stora flertalet även gagnar dem som har störst behov av ett mer jämlikt samhälle. Det övergripande syftet med Amiralsstaden är att med ett brett
deltagande och medskapande öka hållbarhetsaspekterna – inklusive faktorer
som sysselsättning, hälsa och skolresultat – genom fysiska förändringar, nya
bostäder och nya verksamheter.
OMVA N D LIN G L ÄN GS PILDAMMSVÄGE N VID HOL MA ( H O L MAS TAN)

En omvandling av området längs Pildammsvägen mellan Holma och Kulladal
kommer att fullfölja översiktsplanens intentioner att överbrygga barriärer och
göra infartsleder till stadshuvudgator. Platsens läge har genom etableringen av
station Hyllie och utvecklingen av området kring stationen förflyttats från stadens periferi till en mer central position. Ett planprogram har utarbetats som
underlag för kommande detaljplaner (samrådshandling 2015-09-17). Syftet är
bland annat att bättre koppla samman områdets olika delar med sammanlänkande och förstärkta stråk i både öst-västlig och nord-sydlig riktning. Barriär
effekter som bildas av Pildammsvägen och Lorensborgsgatan ska bryggas över
genom att omvandla dessa från trafikleder till stadsgator. Med ökad tillgänglighet ökas också förutsättningarna för att tillföra arbetsplatser som i sin tur
kan bidra till större underlag för närservice, mer folkliv, förbättrad trygghet och
möjlighet att etablera attraktiva platser för ett större upptagningsområde. Därmed kan också sociala och mentala barriärer inom stadselen brytas och den
sociala hållbarheten förstärkas.
C A SE LIN DÄ N G EN

Case Lindängen är ett pilotprogram för samordnad styrning av sociala och fysiska
investeringar i Lindängen. Syftet är att Malmö stad ska agera kraftfullt och samordnat för att stärka såväl sociala muskler som fysiskt skelett. En ny modell föreslås för styrning och koordinering av investeringar i linje med intentionerna inom
det pågående uppdraget Utvecklad investeringsstyrning i Malmö stad. Case Lindängen handlar också om att säkerställa ett geografiskt och tvärsektoriellt fokus.
Styrkan med att hålla ihop satsningar på Lindängen i ett program är det holistiska perspektivet där programmet blir en arena för samverkan. Malmö stad har i
samverkan med näringsliv, universitet och civilsamhälle under årtionden drivit
olika utvecklingsprojekt för att stärka Lindängens konkurrenssituation och för att
förbättra livsvillkoren för invånarna. Genom Case Lindängen kan detta arbete
utvecklas och fullföljas med ett långsiktigt perspektiv.

A Läs mer om
Planprogram Holma Kroksbäck här
Plan för samhällsservicens
markbehov i Malmö här
Case Lindängen här
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Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö är ett styrdokument vars syfte är
att skapa bättre förutsättningar för den fysiska planeringen att kunna tillgodose
Malmöbornas behov av samhällsservice i en tätare stad. Planen är ett långsiktigt
dokument som blickar ett par decennier in i framtiden, men fokuserar löpande
på ett 5–10-årsperspektiv framåt och på att förbättra den fysiska planeringens
framförhållning och beredskap i serviceplaneringen.
I planen görs ett särskilt ställningstagande för att öka effektiviteten i markutnyttjandet för samhällsservicen i Malmö, dels genom ett större fokus på integrerade byggnadslösningar men framförallt genom samutnyttjande. Samutnyttjande lyfts i planen fram som bidragande till resurseffektivitet, dels genom rena
markbesparande effekter och dels genom en rad positiva effekter som ökad
trygghet och ökad integration.

27

Hållbarhetsbedömning av
översiktsplanen
Översiktsplan för Malmö utgår från en integrerad syn på hållbarhet eftersom de tre hållbarhetsaspekterna samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. En hållbarhetsbedömning som utgår från social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och som förhåller sig till FNs 17 hållbarhetsmål och Amsterdampakten (EUs urbana agenda) ska genomföras för att bedöma översiktsplanens hållbarhetskonsekvenser.

Bidrar översiktsplanen till hållbar utveckling?
Kommunen ska enligt 6 kap 11 § miljöbalken genomföra en miljöbedömning av
planer som kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Vid framtagande av
en översiktsplan finns det därmed lagmässiga krav att upprätta en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas (6 kap 11 § miljöbalken).
Inriktningen i Översiktsplan för Malmö utgår från en integrerad syn på hållbarhet eftersom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet hänger samman
och är förutsättningar för varandra. För att spegla detta kommer översiktsplanens hållbarhetsbedömning att inkludera ekonomiska, sociala och hälsomässiga
aspekter, samtidigt som de lagstadgade kraven för miljökonsekvensbeskrivning
uppfylls. På så vis kan den traditionella miljöbedömningen utvecklas till en mer
heltäckande hållbarhetsbedömning.
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Syftet med en utökad hållbarhetsbedömning är att skapa en tydligare helhetsbild
av översiktsplanens påverkan på staden och att identifiera målkonflikter mellan
exempelvis mijömässiga och ekonomiska värden. Genom att beskriva för och
nackdelar med olika ställningstaganden kan bedömningen skapa förutsättningar
för mer underbyggda och medvetna ställningstaganden i planeringen.
Översiktsplanens huvudinriktning mot en tätare, mer blandad stad innebär
en rad konsekvenser, från de konkreta fysiska utmaningarna kopplade till att
rymma fler funktioner på en mindre yta, till hur sociala relationer, hälsa och uppväxtvillkor påverkas av högre täthet. Den täta, funktionsblandade staden innebär
även konsekvenser för kommunens inre liv i form av kommunal ekonomi, budgetering, organisation med mera. Även dessa interna konsekvenser är viktiga att
belysa eftersom de ofta i praktiken blir de avgörande faktorerna för ett framgångsrikt genomförande av översiktsplanens intentioner. Hållbarhetsbedömningen behöver därmed ha ett brett perspektiv som täcker in både övergripande
konsekvenser för Malmö och dess invånare och de mer praktiska perspektiven
kring genomförande.
Miljökonsekvensbeskrivningar brukar generellt utgå från att jämföra konsekvensen av planen med ett nollalternativ, det vill säga att gällande plan fortsätter

att gälla utan förändring. Eftersom den nu aktuella översiktsplanen främst konsekvensbedömts utifrån miljöaspekter är det dock rimligt att hållbarhetsbedömningen utgår från översiktsplanen som helhet.
För att säkra den mångfald av perspektiv som behövs i en kritisk granskning
av översiktsplanen så ska hållbarhetsbedömningen göras i samverkan med olika
kommunala och externa aktörer med perspektiv på exempelvis ekonomi, miljö,
skola, näringsliv, kultur och föreningsliv. Hållbarhetsbedömningen genomförs
parallellt och integrerat med översiktsplanearbetet.

FNs 17 hållbarhetsmål
I september 2016 antog FN 17 nya globala mål för hållbar utveckling. De nya
målen är mer specifika än de föregående och handlar bland annat om energi,
miljö, social hållbarhet och mänskliga rättigheter. FN:s hållbarhetsmål kommer
troligtvis att vara vägledande för många länder och städers hållbarhetsarbete
under kommande år, vilket gör dem till en naturlig utgångspunkt för hållbarhetsbedömning av Malmös översiktsplan.
Att utgå från FN-målen skapar även en gemensam plattform för samverkan i
olika nationella och internationella forum som exempelvis Amsterdampakten,
EUs nya urbana policy. Genom Amsterdampakten ska EU arbeta för att uppfylla
FNs 17 mål. EUs medlemsstater, städer och institutioner ska tillsammans arbeta
för ett miljömässigt hållbart, socialt inkluderande och ekonomisk bärkraftigt
Europa. Amsterdampaktens prioriterade teman kan bilda en av utgångspunkterna för hållbarhetsbedömningen
Även Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål och 11 folkhälsomål kommer att
ligga till grund för bedömningen.
FNs 17 hållbarhetsmål har varierande relevans för den fysiska planeringen och
kan delas upp i tre huvudkategorier:
1. De som tillhör den fysiska planeringens kärnverksamhet, och där fysisk
planering har en betydande påverkansgrad.
2. De där fysisk planering kan understödja en god utveckling.
3. Det där staden som global aktör har ett visst ansvar men marginell
påverkansgrad.
Kategori 1: Hög påverkan
11. Göra städer inkluderande, säkra, resilienta och hållbara.
9. Bygga resilient infrastruktur, främja hållbar industrialisering och främja innovation.
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14. Bevara och nyttja haven och dess
marina resurser.
15. Hållbart nyttjande av skog, motverka
ökenutbredning, stoppa och vända markförstöringen, stoppa förlusten av biologisk
mångfald.
Kategori 2: Möjlighet att understödja

A Läs mer om
FNs 17 hållbarhetsmål här
Amsterdampakten här
Nationella miljömål här
Folkhälsomålen här

8. Sörja för hållbar ekonomisk tillväxt,
anställning och värdigt arbete för alla.
12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktionsvägar.
13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändring och dess påverkan.
16. Främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen.
Kategori 3: Begränsad påverkan
1. Stoppa fattigdom i alla dess former överallt.

3. Säkerställa välmående liv och främja god
hälsa för alla vid alla åldrar.

2. Stoppa hunger, uppnå matsäkerhet och
förbättrad näring och främja hållbart lantbruk.

4. Sörja för utbildning av god kvalitet för
alla och främja livslångt lärande.

6. Säkerställa tillgång till vatten och god
hygien för alla.

5. Uppnå jämställdhet mellan kön och
bemyndiga alla kvinnor och flickor.

10. Reducera ojämlikhet inom och mellan
länder.

7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig
och modern energi för alla.

17. Återuppliva de globala samarbetena för
hållbar utveckling.
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Organisation och medverkande

Beställare: 			Kommunstyrelsen
Beredning:

		

Beställarens ombud: 		

Stadsbyggnasdsnämnden
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör

Projektledningsgrupp:		
Johan Emanuelson, avd chef strategiavdelningen
				Tyke Tykesson, projektledare ÖP
				
Hanna Björklund, samordnare för bostadsförsörjning
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Arbetsgrupp:			Strategiavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Foto:				
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Bojana Lukac (sid 7, 19, 23, 25)
Vlora Makolli (sid 12)
Tyke Tykesson (sid 9, 11, 15)
Felix Gerlach (sid 17)
VA SYD (sid 26)
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INLEDNING

Det här är Hässleholms kommun
Att ha en förståelse för Hässleholm kommuns historia och nutid öppnar upp
möjligheterna att förstå kommunens framtida utmaningar och möjligheter.
Hässleholms kommun är relativt ung och bildades
officiellt 1974 genom en sammanslagning av ett
flertal mindre kommuner. Historien om staden
Hässleholm tar däremot sin början redan omkring
1860. Det var runt den tiden som stationsorten
Hässleholm började växa fram intill den då nylagda södra stambanan. Tack vare järnvägen, som var
en stor arbetsgivare, började Hässleholm utvecklas
och knytas närmare närliggande orter. I takt med
att befolkningen ökade började även bebyggelsen
ändra karaktär – från låg träbebyggelse till en mer
stadsmässig bebyggelse med skolor, elverk, vattentorn och brandstation.
Hässleholm blev en stad 1914 och inte långt efter
det påbörjades Hässleholms tid som garnisonsort.
Den inleddes med att Skånska Trängkåren placerades i Hässleholm, och efter en tid flyttade även
Skånska pansarregementet till staden. Den militära perioden pågick ända fram till år 2000, då garnisonen lades ner, och har haft en stor inverkan
på livet i Hässleholm, inte minst genom att den
förstärkte servicenäringens ställning.
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Sedan Hässleholms kommun bildades har mycket
förändrats. Både den militära verksamheten och
stora delar av tillverkningsindustrin har lämnat
kommunen som istället har moderniserats genom
satsningar på tjänster, service och upplevelser. En
sak som dock fortfarande är av största vikt för
Hässleholm är järnvägen. Med sju regionala pågatågstationer och en nationell tågstation är Hässleholms kommun nu en än viktigare knutpunkt för
både Sverige i stort och i Öresundsregionen.
Förutom välutvecklad infrastruktur har kommunen också ett attraktivt läge. Närheten till en storslagen natur bjuder på spännande historia, trolska sjöar och vackra vandringsleder. Hässleholms
kommun är idag en modern kommun, präglad av
nyfikenhet och utveckling, där människor möts
för att uppleva, arbeta och leva.
Goda kommunikationer, ett gynnsamt läge i Öresundsregionen och det naturnära läget gör att
kommunen har goda förutsättningar att vara både
en attraktiv boendekommun och en kommun för
företagsamhet och entreprenörskap.

Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hässleholms kommun - REMISSHANDLING

INLEDNING

”Cyklar vi åt ena hållet - rakt över där asfalten
tar slut - är vi i grönaste John Bauer-skogen.
Cyklar vi fem minuter åt andra hållet är vi på

”

centralstationen.

			

- Nelly, Kärråkra

Foto: InPhokus by Funke
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INLEDNING

Bostadens betydelse
”En bostad innebär att det finns en plats där man kan dra sig tillbaka för att hämta
kraft, en plats där man kan känna sig trygg och är en del av ett gott liv.” - Folkhälsomyndigheten

Att bostaden är av stor betydelse för en individs
hälsa och välbefinnande råder det inga tvivel om.
Enligt Folkhälsomyndigheten påverkar boendeförhållanden hur väl en person klarar av utbildning och arbete, vilket i sin tur har en inverkan
på hälsan. Enligt FN:s allmänna förklaring om
mänskliga rättigheter har varje människa rätt till
en tillräcklig levnadsstandard för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. I Sverige åligger
det myndigheter att trygga rätten till bostad.

En fungerande bostadsmarknad med god rörlighet
är även en viktig pusselbit i att främja den ekonomiska tillväxten. En god rörlighet förbättrar
möjligheterna till matching på arbetsmarknaden.
Företag är mer villiga att etablera sig om deras
kompetensbehov kan tillgodoses, samtidigt som
människor ges bättre förutsättningar att bosätta
sig på platser där deras kompetens efterfrågas.

Foto: InPhokus by Funke
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Varför riktlinjer för bostadsförsörjning?
Genom att tillgodose kommunens bostadsbehov och erbjuda kommuninvånarna
goda boenden, oavsett livsskede eller omständigheter, läggs grunden för att skapa tillväxt och välfärd.
Hässleholms kommun har ansvaret att förse sina
invånare med goda bostäder. Redan idag råder det
stor bostadsbrist i många delar av Sverige, Hässleholm är inget undantag. Efterfrågan på bostäder
kommer dessutom att öka i takt med att befolkningen förutspås bli större.
Bostadsbristen drabbar många olika segment i
samhället, men hårdast drabbar den särskilda
grupper som har svag förankring på bostadsmarknaden eller sämre ekonomiska förutsättningar.
Det handlar bland annat om ungdomar, äldre och
nyanlända som får en allt svårare situation på bostadsmarknaden.
För att möta de utmaningar som finns inom bostadsförsörjningen idag och framöver måste kommunen ha kunskap om sitt bostadsbestånd och
sin demografiska sammansättning. Dessutom
krävs kunskap om särskilda gruppers behov. Det
behövs ett aktuellt kunskapsunderlag och ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete kring
bostadsförsörjning. Riktlinjerna för bostads- och
markförsörjning är en del av detta.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är även en
nystart på ett mer aktivt strategiskt arbete kring
bostadsfrågan. Dokumentet blir vägledande vad
gäller bostadsbyggande och utvecklingen av bostadsbeståndet i den kommunala planeringen.
Riktlinjerna ses över varje mandatperiod.
Bostadsfrågan kommer även kontinuerligt att följas upp genom en handlingsplan för mark- och
bostadsförsörjning som uppdateras årligen. Till
skillnad från Riktlinjer för bostadsförsörjning tittar handlingsplanen på kommunens tätorters unika förutsättningar och föreslår konkreta åtgärder
och ansvarsfördelning.

Så här säger lagen
Varje kommun ska enligt lag (SFS 2000:1383)
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med riktlinjerna ska vara
att skapa förutsättningar för alla i kommunen
att leva i goda bostäder och för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska antas av
kommunfullmäktige varje mandatperiod.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen
ska minst innehålla följande uppgifter:
- kommunens mål för bostadsbyggande och
uveckling av bostadsbeståndet,
- kommunens planerade insatser för att nå
uppsatta mål, och
- 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 (SFS 2013:866)
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MÅL OCH RIKTLINJER

Mål 2030 - 3 000 nya bostäder
År 2030 kommer befolkningen i Hässleholms kommun att vara över 54 000 personer enligt SCBs
befolkningsprognos (tillhandahållen av Länsstyrelsen). Hässleholms kommun ska arbeta för att tillgodose dessa
invånares bostadsbehov. Samtidigt ska kommunen arbeta för att framöver nå en tillväxt som är i linje med
tillväxten i övriga Skåne. Kommunen siktar därför mot framtidsmålet att bygga 3000 bostäder till 2030 och har

Hässleholms kommun har haft en måttlig befolkningsökning sedan sjuttiotalet. De senaste tio åren har
dock befolkningsökningen tagit fart. Idag är invånarna
i kommunen fler än vad de någonsin har varit. Befolkningsökningen väntas dessutom hålla i sig framöver.
Kommunens utveckling de senaste åren har ställt frågan om bostadsförsörjningen på sin spets. Befolkningstillskottet är samtidigt en möjlighet till ökad tillväxt i
kommunen och förbättrad välfärd för kommunens invånare. För att det ska ske krävs det ett omfattande och
noggrant arbete i alla delar av den kommunala verksamheten. Att tillgodose bostadsbehovet hos dagens
och framtida invånare är en av bitarna i pusslet.
Det är grundläggande att kommunen möjliggör byggandet av så många bostäder som befolkningsprognosen förutspår kommer att behövas. Genom ett beslut
i riksdagen 2018 kommer även ett klargörande angående den så kallade Sverigeförhandlingen som innebär
ett stopp i Hässleholm längs med höghastighetsjärnvägen. Hässleholms kommun måste därför redan nu
ta i beaktande vilka krav detta kommer att ställa på
kommunens bostadsbyggande.
Samtidigt kan förutsättningarna förändras, och kommunen behöver vara förberedd om och när förändringarna sker. Kommunen behöver därför arbeta proaktivt
mot en högre målsättningar än det grundläggande behovet.
Med anledning av att kommunen behöver vara flexibel
vid skiftande förutsättningar beskrivs ett nollalternativ,
ett framtidsmål och ett beredskapsmål med 2030 som
tidshorisont. Genom att ha 2030 som tidshorisont
nås samstämmighet med andra strategiska dokument
i Hässleholms kommun - inte minst den fördjupade
översiktsplanen för Hässleholms stad.
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NOLLALTERNATIV

1800 nya bostäder har byggts i Hässleholms

kommun till 2030. Detta motsvarar bostadsbehovet
med en årlig befolkningsökning på dryg 0.4
procent, vilket motsvarar den befolkningsökning
som förutspås i SCBs befolkningsprognos.

FRAMTIDSMÅL

3000

nya bostäder har byggts i Hässleholms
kommun till 2030 om Sverigeförhandlingen går
i lås och ett höghastighetståg som stannar i
Hässleholm förverkligas. Detta motsvarar en årlig
befolkningstillväxt på drygt 0.8 procent och bedöms
vara ett nödvändigt minimummål för att nå upp till
Hässleholms åtagande i Sverigeförhandlingenom
att bygga 7000 bostäder tillsammans med
Kristianstad till 2035.

BEREDSKAPSMÅL

4000

bostäder är möjliga att bygga till 2030.
Detta motsvarar en årlig befolkningstillväxt på
drygt 1 procent. Hässleholms kommun svarar då
upp med en befolkningstillväxt som ligger i linje
med det regionala tillväxtmålet.

Antalet bostäder är uppskattat genom 2015 års
genomsnittliga hushållsstorlek. Rivningar och Boverkets
rekommenderade bostadsreserv på 1 procent tas också
i beaktning.
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Fem riktlinjer för en god bostadsförsörjning
Att bygga bostäder är inte allt. En god bostadsförsörjning förutsätter även att bostäderna
möter invånarnas behov. Det behövs därför riktlinjer som ser till att alla aspekter av vad
som utgör en god bostadsförsörjning tas i beaktande.

1. Stärka kommunens position i regionen och öka attraktiviteten

-Förbättra boendeattraktiviten

-Förbättra kommunens infrastruktur
och kommunikationer

-Delta i regionala sammanhang
-Bli en tillväxtmotor i Skåne
tillsammans med Kristianstad
-Stärk sammarbetet inom Skåne
nordost
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Möjligheten att tillgodose bostadsförsörjningen i Hässleholms kommun
begränsas av rådande marknadsförutsättningar. Priserna för småhus, bostadsrätter och hyresrätter är låga jämfört med Skåne som helhet. Konsekvensen blir att marknaden inte finner det lönsamt att varken bygga
nytt eller rusta upp det befintliga beståndet. Situationen håller på att
förbättras. Betalningsviljan hos de med god betalningsförmåga skulle
dock behöva öka, samtidigt som de med låg betalningsförmåga behöver
ges förutsättningar till en förbättrad ekonomi. Hässleholms kommun
behöver därför öka sin attraktivitet hos såväl företag som familjer och
individer för att nå tillväxt och säkra kommunens välfärd i framtiden.
Kommunen behöver samtidigt verka för att kommuninvånarna har god
tillgång till så många arbetstillfällen som möjligt.
Redan i dag finns det en stark dynamik mellan Hässleholms kommun
och andra städer längs med Skånes järnvägsnät. Många flyttar till Hässleholm från exempelvis Osby och Höör, samtidigt som folk flyttar i
motsatt riktning till exempelvis Helsingborg och Lund. Denna dynamik
behöver tillvaratas och utvecklas. Hässleholm bör därför aktivt arbeta
för att förbättra de redan befintliga kommunikationerna. En höghastighetsjärnväg, en utbyggnad av Skånebanan och förbättrad turtäthet till
Hässleholms sju stationsorter är några insatser som skulle skapa ännu
bättre förutsättningar för Hässleholms kommun att utvecklas tillsammans med övriga Skåne. Det skulle även stärka Hässleholms position
och befästa dess identitet som en knutpunkt och ett nav i regionen.
För att öka sin attraktivitet har Hässleholms kommun ett behov av att
samverka på mellankommunal och regional nivå. Hässleholm och Kristianstad har en stark koppling som inte minst återspeglas i pendlingsoch flyttmönster. Genom att arbeta tillsammans skapas förutsättningar
för att lyfta nordöstra Skåne och regionen som helhet. Hässleholm måste samtidigt verka i ett större regionalt perspektiv och vara delaktig i
regionala sammanhang. Genom att delta i regionala sammanhang främjas ett kunskapsutbyte som förbättrar möjligheterna att koordinera för
varandras bästa – inte minst när kommer till att förse våra invånare med
goda bostäder.
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2. Bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet
Hässleholms kommun har ett relativt gammalt bostadsbestånd med

många småhus byggda innan trettiotalet. En majoritet av flerbostadshusen är dessutom byggda innan sjuttiotalet. Dessa bostäder byggdes
enligt standarder som var rådande för tiden. Vad människor idag efterfrågar och behöver är annorlunda jämfört med då.
Kommunens tillgänglighetsinventering visar att många flerbostadshus
inte är anpassade för äldre och funktionshindrade. Samtidigt blir de
äldre fler och de bor kvar i sina småhus längre upp i åldrarna. Genom
att ta itu med enkelt avhjälpta hinder eller med insatser som att installera hissar skulle det skapas bostäder som är attraktiva för äldre och
funktionhindrade. Tillgängliga bostäder i flerbostadshus skulle bidra
till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Samtidigt får många äldre
ett boende som bättre tillgodoser deras behov. Det är dock inte alltid
den enskildes önskan att exempelvis lämna sitt småhus och flytta till
en lägenhet, ofta är det inte heller ekonomiskt försvarbart. I dessa fall
är bostadsanpassning ett alternativ som skulle kunnas användas i större
omfattning i Hässleholms kommun.
Det befintliga beståndet kan även utnyttjas bättre genom nyproduktion av bostäder som är attraktiva för människor med god betalningförmåga men som idag bor i bostäder som kan vara bättre lämpade för
andra grupper. Så kallade ”Yngre äldre” med god betalningsförmåga
kan tänkas flytta till exempelvis nyproducerade marklägenheter som
är anpassade för att åldras i. Hushåll med god betalningsförmåga som
idag bor i prisvärda hyresrätter kan tänkas flytta till nyproducerade
bostäder med bättre standard och attraktivare läge. Detta skulle skapa
flyttkedjor och generationsväxlingar som är gynnsamma för kommunens bostadsförsörjning.
För att bättre kunna nyttja det befintliga beståndet krävs det även att
kommunen informerar om möjligheterna som finns på bostadsmarknaden. Kommunen bör vända sig till samtliga invånare, men det finns
det vissa grupper som har ett särkilt behov av information. Gruppen
äldre blir allt större och spelar en viktig roll för rörligheten på bostadsmarknaden i Hässleholms kommun. Många yngre har samtidigt svårt
att komma in på bostadsmarkanden Kommunen bör därför informera
och rådgiva i syfte att underlätta för invånare att planera sitt framtida.
I takt med en eskalerande bostadskris har behovet av lösningar för
nyttjandet av det befintliga beståndet blivit allt större. Lagar kan förändras och statliga medel kan skjutas till. Kommunen behöver även
låta sig inspireras av och uppmuntra till innovativa lösningar för att
konvertera och anpassa det befintliga beståndet så att det kan möta nutida och framtida behov. Det är därför viktigt att kommunen ägnar sig
åt omvärldsbevakning. Förutsättningarna för att utnyttja potentialen
av det befintliga beståndet förändras över tid.

-Förbättra tillgängligheten i
bostadsbeståndet för äldre och
funktionshindrade

- Uppmuntra flyttkedjor genom
nyproduktion av attraktiva bostäder

-Kommunicera möjligheterna på
bostadsmarknaden

-Omvärldsbevaka och inspireras av
innovativa lösningar
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3. Nyproduktion som kompletterar det befintliga beståndet
Även om nyproduktion kan leda till ett bättre nyttjande av det befintliga beståndet räcker inte detta för att tillgodose det samlade bostadsbehovet. Mellan 2011-2014 förbättrades generellt sett hushållens
ekonomiska situation. Många hushåll hade det dock fortsatt sämre
ställt. Sett till de demografiska förändringarna sedan dess, med en åldrande befolkning och nyanlända, finns det även anledning att anta att
antalet med sämre ekonomiska förutsättningar har ökat och kommer
att öka. Nyproduktion som uppmuntrar flyttkedjor räcker inte, utan
det befintliga beståndet behöver kompletteras med lämpliga bostäder
för dessa grupper.
-Främja nyproduktion av prisvärda
hyresrätter i olika storlekar
-Främja nyproduktion av mindre,
prisvärda marklägenheter eller
lägenheter i flerbostadshus
som är anpassade för äldre och
funktionshindrade

-Tydligt förmedla i ägardirektiven
vilken roll allmännyttan har i
nyproduktion och i kommunens
bostadsförsörjningsansvar
-Ha ett aktivt ägarskap av
allmännyttan

-Ha en aktiv markpolitik

-Omvärldsbevaka
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För grupper med låg betalningsförmåga såsom ungdomar och nyanlända finns ett stort behov av prisvärda hyresrätter i varierande storlekar. Samtidigt ökar antalet äldre som bor i hushåll med sämre ekonomiska förusättningar. För dessa personer behöver det byggas mindre,
tillgänglighetsanpassade bostäder i marklägenheter eller flerbostadshus på den ordinära bostadsmarknaden, gärna med närhet till kommunal service, affärer och kollektivtrafik. Även bostäder som bidrar
till att skapa ett socialt sammanhang är önskvärda, exempelvis genom
så kallade mellanboenden med gemensamma utrymmen.
Genom att använda de verktyg som kommunen har till sitt förfogande kan kommunen styra bostadsbyggandet. Ägardirektien till allmänyttan är ett sådant verktyg. Kommunen bör därför vara tydlig
i ägardirektiven om vilken roll det kommunala bostadsaktiebolaget
ska spela vad gäller nyproduktion av bostäder. Sett till utmaningarna
på bostadsmarknaden och hyresrättens roll i att främja rörligheten
bör det kommunala bostadsaktiebolaget aktivt bidra till att möta de
behov som finns. Samtidigt är det viktigt att kommunen tar ett aktivt
ägarskap. Både för att skapa förutsättningar för det kommunala bostadsaktiebolaget att lyckas i sitt uppdrag och för att kommunen ska
klara av sitt bostadsförsörjningsansvar.
Ett annat verktyg för att styra bostadsbyggandet är ett kommunalt
markinnehav och att använda sig av markanvisningar. För att säkerställa tillgången på mark till bostadsbyggande bör kommunen därför
ha en markstrategi som tar sin utgångspunkt i den översiktliga planeringen. Genom den översiktliga planeringen tydliggörs hur kommunen bäst nyttjar det befintliga markinnehavet och hur innehavet
kompletteras genom strategiska markförvärv. Kommunen bör även
använda sig av markanvisningar för att se till att nyproduktion sker på
ett sätt som bäst gynnar kommunen och dess invånare.
Precis som vid utvecklingen av det befintliga beståndet måste kommunen omvärldsbevaka och hålla sig ajour om förutsättningarna för
nyproduktion skulle förändras. Kommunen måste stå väl förberedd
att utnyttja de möjligheter som ges.
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4. Samverka, engagera och förenkla för samhällets samtliga aktörer
Kommunen kan inte ensam lösa bostadsproblematiken. Det krävs en
bred samverkan med inblanding av människor med många olika kompetenser, erfarenheter och ingångar i bostadsfrågan.
Majoriteten av kommunens nyproduktion inititeras av privata aktörer.
Regelbunden kontakt och dialog mellan kommunen och byggherrar är
därför grundläggande för att nå en god bostadsförsörjning. Genom bred
dialog skapas en gemensam syn kring vilka problem och möjligheter
som finns på bostadsmarknaden. Detta kräver att kommunen arbetar
aktivt med att ta fram och tillgängliggöra analyser och annat kunskapsunderlag som redogör för förutsättningarna på bostadsmarknaden. Det
kräver även att kommunen kommunicerar och marknadsför planer och
annan relevant information som visar kommunens intentioner.
När det finns ett intresse från en aktör på bostadsmarknaden att bygga
behövs det snabba och smidiga processer. Kommunen behöver därför
bevara och utveckla de befintliga interna processerna. Det behövs även
en intern samsyn och samverkan mellan avdelningar och förvaltningar
som har ett inflytande på byggprocessen.
En intern samsyn och samverkan behövs inte bara när det kommer till
nyproduktion. Det behövs egentligen i alla aspekter av bostadsförsörjning, men inte minst när det kommer till att möta behoven som finns
hos grupper med särskilda behov som exempelvis äldre, yngre och nyanlända. Dessa grupper har oftast en komplex bostadssituation som kräver
formaliserade samarbetsformer för att ureda, föreslå och följa upp specifika åtgärder som leder till att deras bostadsbehov tillgodoses.
För att kunna möta kommuninvånarnas bostadsbehov måste kommunen skapa förutsättningar för att invånarna själva ska få insyn och
engagera sig i frågor som rör samhällsutveckling. Invånarnas åsikter är
ett viktigt underlag för att nå en god bostadsförsörjning, samtidigt som
medborgardialog stärker den kommunala demokratin och stärker förtroendet för den kommunala verksamheten.

-Ha kontinuerlig kontakt med
byggherrar
-Ta fram och tillhandahålla ett bra
kunskapsunderlag
-Kommunicera kommunens
intentioner

- Bevara och utveckla interna
processer

- Samverka för att tillgodose
särskilda gruppers bostadsbehov

-Utveckla formerna för
medborgardialog och delaktighet
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5. Bidra till en hållbar samhällsutveckling
-Verka för enkel och transparent
bostadsförmedling

-Skapa förutsättningar för
utsatta personer att få en stabil
boendesituation

- Skapa goda förutsättningar för ett
miljömässigt och ekonomsikt hållbart
byggande

-Motverka eller förebygga
en försämring av de boendes
bostadssituation vid upprustning

- Bostäder ska planeras utifrån
ett helhetsperspektiv där även
boendemiljön tas i beaktning

- Prioritera nyproduktion i
stationsnära lägen

18 •

Det finns potential att förbättra invånarnas tillgång till det befintliga
beståndet. Många, inte minst människor som har svårt att komma in på
bostadsmarknaden, hade gynnats av en rättvis bostadsförmedling med
enkla processer och transparent kösystem. Ett icke-transparent kösystem
försämrar tilltron till att förmedlingen av bostäder sker på ett rättvist
sätt. Det blir dessutom svårt att säkerställa att kommunens invånare behandlas likvärdigt på bostadsmarknaden.
I vissa fall räcker dock inte en god bostadsförmedling eller andra verktyg
inom ramen för den reguljära bostadsmarknaden. Människor i socialt
eller ekonomiskt utsatta situationer kan behöva särskilda insatser som
tillåter dem att etablera sig på bostadsmarknaden. Kommunens arbete
med bostadssociala kontrakt är en sådan insats. Behovet av bostadssociala kontrakt har dock växt i takt med att människorna i utsatta situationer har blivit fler. Kommunen bör därför skapa förutsättningar för fler
sociala kontrakt. Samtidigt kan alternativa lösningar vara nödvändiga
för att möta det ökade behovet.
Det händer mycket inom energieffektiviseringsområdet och omställningen till förnybara energikällor. Det finns dessutom en ökad medvetenhet
inom byggbranschen att arbeta med miljöcertifiering och hållbarhet vid
nyproduktion. Detta tänk kan även anammas vid ombyggnation för att
göra det befintliga beståndet mer hållbart och energisnålt. Kommunen
bör därför skapa goda förutsättningar och uppmuntra bostadsmarknadens aktörer att bygga miljömässigt och ekonomiskt hållbart.
Sociala aspekter måste även vägas in när det kommer till upprustning.
Bostadsbeståndet i Hässleholms kommun är relativt gammalt och upprustning kan vara önskvärd för att säkerställa att alla invånare i kommunen har en god boendestandard. Upprustning av bostäder kan samtidigt
leda till ökade boendekostnader som innebär att boenden hamnar i en
svår situation på bostadsmarknaden. Kommun bör därför verka för att
säkerställa att de boendes bostadssituation inte försämras vid upprustning.
Även viktigt för den sociala hållbarheten är boendemiljöerna. Boendet
utgör mer än bara själva bostaden - det är även miljöerna runt omkring.
Bostäder bör därför planeras utifrån ett helhetsperpektiv. Tillgång till
kommunal service, attraktiva parker och gaturum, samt gång- och cykelvänlighet är aspekter som måste vägas in.
Centrala, stationsnära lägen är de som efterfrågas mest i Hässleholms
kommun. Att bygga stationsnära, i Hässleholm stad och i kommunens
övriga stationsorter,, är dessutom viktigt för att främja den hållbara utvecklingen. Genom att prioritera det stationsnära läget säkerställer man
att andelen mark som tas i anspråk vid nyproduktion begränsas. Det
innebär också att kommunen satsar utifrån sitt strategiskt viktiga läge
som nav i regionen och främjar tillgängligheten till det hållbara resandet.
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För att kunna nå en gynnsam utveckling är det viktigt att kommunen tar
ett helhetsgrepp. Detta innebär att kommunen verkar mot gemensamma
mål som tar avstamp i både kommunens och omvärldens utmaningar och
möjligheter
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Kommunala mål och strategier
Riktlinjer för bostadsförsörjning är en del av Hässleholms kommuns strategiska
arbete. För att Hässleholm ska kunna erbjuda kommunens invånare goda förutsättningar i livet krävs en samstämmighet och koordinering inom kommunen. Det
är därför viktigt att förankra och samordna Riktlinjer för bostadsförsörjning med
Hässleholm kommuns övriga mål och strategier.
Strategisk plan 2017-2020

Översiktsplan 2007

Kommunen ska för perioden 2017-2020
arbeta efter sju målområden - företagande,
trygghet, ekonomi, arbete, skola, omsorg och
varumärke. Många av dessa har en tydlig
koppling till bostadsförsörjningsfrågan, inte
minst målet om att stärka kommunens varumärke. För att detta ska ske måste kommunen
arbeta på följande sätt:

Hässleholm kommuns översiktsplan är från
2007. Översiktsplanen redogör bland annat
för kommunens fysiska planering - inte minst
var bostäder ska byggas.

-Mark ska erbjudas fastighetsutvecklaren som
i närtid är villig att bygga bostäder.
-Konkurrensmässiga villkor för att underlätta
markförsäljningar ska kunna erbjudas.
-Hässleholms kommun ska ha ett lager av
byggbar mark som tillgodoser efterfrågan.
Vidare är bostadsfrågan starkt kopplat till målet om att kunna erbjuda en god omsorg där
den ”enskildes inflytande över vård, omsorg
och service ska öka”. För att detta ska ske behövs en plan för anpassat boende (seniorboende, trygghetsboende) ska tas fram för kommundelarna senast den 1 augusti 2017.
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Enligt översiktsplanen vill kommunen kunna erbjuda ”drömboendet”, vilket innebär att
individuella lösningar tillmötesgås om det är
möjligt.
En viktig del av Hässleholms bostadsstrategi
är att verka för långsiktig attraktiv nybyggnation, både i Hässleholm och omkringliggande
tätorter. Långsiktig nybyggnation ska främst
ske inom tätbebyggelse och vara av hög kvalitet. Attraktiva boenden ses även som en del
av kommunens marknadsföring.
Genom att erbjuda attraktiva boenden med
hög kvalitet kommer fler människor att vilja
bo och verka i kommunen. För att skapa attraktiva boenden är det viktigt att ta tillvara
det som är unikt i kommunen. Attraktiva boenden innebär också att kunna erbjuda flera
olika boendetyper, och därmed kunna tillgodose en mångfald av behov, i säkra och trygga
miljöer.
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Nationella och regionala mål och strategier
En förutsättning för ett effektivt samhällsbyggande är dialog och samverkan mellan olika aktörer. Det är viktigt inte minst inom offentlig verksamhet i en tid då rörligheten över kommun-, läns- och nationsgränser ökar. Att ha ett samförstånd och
koordinera över alla nivåer av den offentliga sektorn driver samhällsutvecklingen
framåt.
Regeringens bostadspolitiska mål
Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar
av landet en ur social synpunkt god livsmiljö där
en långsiktigt god hushållning med naturresurser
och energi främjas samt där bostadsbyggande och
ekonomisk utveckling underlättas.
Ambitionen är att den kommunala bostadspolitiska diskussionen ska ta avstamp i regeringens nationella delmål för bostadspolitiken. Det nationella
delmålet för bostadsmarknaden är en långsiktigt
väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som
svarar mot behoven.
Regeringen har som mål att det fram till år 2020
ska byggas minst 250 000 nya bostäder.
Boverkets vision 2025
På regeringens uppdrag har Boverket arbetat fram
en vision för Sverige år 2025. Visionen är uppbyggd kring tolv Sverigebilder som visar vad som
krävs för att vårt samhälle 2025 ska vara hållbart. I
visionen belyser man bland annat att sammanlänkade städer stärker regionernas utveckling. Med
detta menas att huvudorter och småorter måste
bindas samman med utvecklad kollektivtrafik och
fler cykelstråk. På så vis får människor tillgång till
hela regionens bostäder och bostadsbristen i kommunerna minskar.

Vidare menar Boverket att det behövs samverkan
mellan stat, byar, bygder och kommuner för att
även mindre samhällen ska kunna erbjuda attraktiva boenden. Även den hållbara utvecklingen
lyfts. Byggandet år 2025 måste både vara hållbart
och flexibelt. Det innebär exempelvis att nybebyggelse både måste vara energieffektivt och möjligt
att förändra utifrån mäniskors förändrade behov.
För perioden 2016-2025 anser boverket att det
kommer behövas 710 000 nya bostäder, eller 71
000 om året.
Det öppna Skåne
Det öppna Skåne 2030 är Skåne regionala utvecklingsstrategi och målbild. Målbilden är ett öppet
Skåne som erbjuder framtidstro och livskvalitet,
är en stark hållbar tillväxtmotor, drar nytta av sin
flerkärniga ortstruktur, utvecklar morgondagens
välfärdstjänster samt är globalt attraktivt.
I den regionala utvecklingsstrategin är det uttalade
målet att Skåne ska ha en årlig befolkningstillväxt
på en procent och att 6000 nya bostäder ska byggas per år.
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Det flerkärninga Skåne

Tillväxtmotorn Hässleholm + Kristianstad

2013 tog Region Skåne, inom ramen för
Strukturbild för Skåne, fram Strategier för det
flerkärniga Skåne (2013) – ett strategiskt dokument som tar avstamp i Skånes flerkärniga
ortsstuktur. Dokumenter lyfter betydelsen av
det regionala perspektivet i planeringen, regional samverkan och skapandet av hållbara fysiska strukturer i Skåne.

Inom ramen för arbetet med Strukturbild för Skåne indentifierades Hässleholm 2011 som en regional kärna. Tillsammans med Kristianstad ansågs
Hässleholm vara en nyckel till att driva utvecklingen i nordöstra Skåne.

Hållbara fysiska strukturer inom bostadsbyggande handlar om en balanserad och hållbar
markanvändning. Det innebär bland annat
att utgångspunkten i den fysiska planeringen
bör vara att förtäta befintliga strukturer och
att bygga integrerade stadsmiljöer i kollektivstrafiknära lägen. Hållbara fysiska strukturer
handlar även om att kunna erbjuda attraktiva
boendemiljöer som bidrar till en hög livskvalitet.

Sedan 2011 har det pågått en process för att utveckla samarbetet mellan Hässleholm och Kristianstad. Ambitionen är att ta till vara på och lyfta
respektive stads styrkor så att de tillsammans kan
möta de utmaningar som nordöstra Skåne står inför.
Att bli en gemensam tillväxtmotor skulle bland
anant innebära en mer integrerad bostads- och arbetsmarknad.

Skåne Nordost
Skåne Nordost är ett samarbete mellan Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby
och Östra Göinge. Samarbetet syftar till att
skapa tillväxt och fler arbetstillfällen i nordöstra Skåne. Skåne nordost arbetar med fyra strategiska områden:
- Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm
- Näringsliv
- Arbetsmarknad och kompetensutveckling
- Samhällsplanering och infrastruktur
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Det här är Hässleholms kommun
Att ha en förståelse för Hässleholm kommuns historia och nutid är nödvändigt för
att kunna förstå kommunens utmaningar och möjligheter.
Hässleholms kommun är relativt ung och bildades
officiellt 1974 genom en sammanslagning av ett
flertal mindre kommuner. Historien om staden
Hässleholm tar däremot sin början redan omkring
1860. Det var runt den tiden som stationsorten
Hässleholm började växa fram intill den då nylagda södra stambanan. Tack vare järnvägen, som var
en stor arbetsgivare, började Hässleholm utvecklas
och knytas närmare närliggande orter. I takt med
att befolkningen ökade började även bebyggelsen
ändra karaktär – från låg träbebyggelse till en mer
stadsmässig bebyggelse med skolor, elverk, vattentorn och brandstation.
Hässleholm blev en stad 1914 och inte långt efter
det påbörjades Hässleholms tid som garnisonsort.
Den inleddes med att Skånska Trängkåren placerades i Hässleholm, och efter en tid flyttade även
Skånska pansarregementet till staden. Den militära perioden pågick ända fram till år 2000, då garnisonen lades ner, och har haft en stor inverkan
på livet i Hässleholm, inte minst genom att den
förstärkte servicenäringens ställning.

Sedan Hässleholms kommun bildades har mycket
förändrats. Både den militära verksamheten och
stora delar av tillverkningsindustrin har lämnat
kommunen som istället har moderniserats genom
satsningar på tjänster, service och upplevelser. En
sak som dock fortfarande är av största vikt för
Hässleholm är järnvägen. Med sju regionala pågatågstationer och en nationell tågstation är Hässleholms kommun en viktig knutpunkt för både
Sverige i stort och i Öresundsregionen.
Förutom välutvecklad infrastruktur har kommunen också ett attraktivt läge med närhet till en
storslagen natur som bjuder på spännande historia, trolska sjöar och vackra vandringsleder.
Hässleholms kommun är idag en modern kommun, präglad av nyfikenhet och utveckling, där
människor möts för att uppleva, arbeta och lära.
Goda kommunikationer, ett gynnsamt läge i Öresundsregionen och det naturnära läget gör att
kommunen har goda förutsättningar för att vara
både en attraktiv boendekommun och en kommun för företagsamhet och entreprenörskap.
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Ett samhälle i utveckling
Det finns händelser som kommunen redan idag kan förutspå kommer att få
konsekvenser på bostadsförsörjningen framöver. Sedan finns det händelser
som plötsligt kan förändra förutsättningarna. Händelser med mer eller mindre
förutsägbara konsekvenser understryker vikten av att kommunen arbetar
proaktivt med bostadsförsörjning och har en beredskap för framtiden.
Sverigeförhandlingen

Flyktingströmmarna

2014 initierade Regeringen ett storskaligt samhällsbyggnadsprojekt; den så kallade Sverigeförhandlingen. Projektet ligger i förhandlingsfas, och
beslut väntas tas tidigast 2018. Sverigeförhandlingen innebär byggandet av en höghastighetsjärnväg som binder samman Stockholm-Malmö
samt Stockholm-Göteborg. Projektet ska leda till
ett ökat hållbart resande, förbättrad tillgänglighet,
samt ökat bostadsbyggande. Ett förverkligande av
Sverigeförhandlingen skulle påtagligt ändra förutsättningarna för bostadsbyggande i Hässleholms
kommun

Under hösten 2015 ställdes kommunerna i Sverige
under hårt tryck som en följd av den drastiska ökningen av flyktingar som sökte sig till Sverige. Det
rådde en akut brist på bostäder.

I juni 2016 nådde Hässleholms kommun och representanter från regeringen en överenskommelse
om att Hässleholm ska få ett fullvärdigt tågstopp
på höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och
Malmö. I och med detta befäster Hässleholm sin
position som knutpunkt i nordöstra Skåne och i
regionen som helhet.
Höghastighetsjärnvägen ställer krav på Hässleholms kommun. Enligt överenskommelsen åtar
sig Hässleholms kommun att det färdigställs 7 000
bostäder inom Hässleholms kommun och Kristianstads kommun. 4000 av dessa bostäderna ska
byggas i Hässleholms kommun. Enligt överrenskommelsen finns det inte några krav på var bostäderna ska byggas eller av vilken typ de ska vara.
Kommunens arbete för att möta utmaningen om
Sverigeförhandlingen skulle förverkligas är pågående
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Sedan årsskiftet har flyktingströmmarna avtagit.
Framkomligheten har begränsats, delvis på grund
av de gränskontroller som infördes i Sverige i början av januari 2016. Migrationsverket har skrivit
ner sina prognoser. Från ett antagande under hösten 2015 om 135 000 nya asylsökande, varav 24
000 ensamkommande barn planerar migrationsverket nu för 36 700 asylsökande 2017 (Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2016).
Den 1 mars 2016 ändrades förutsättningarna för
kommunerna. Lagen om Ett gemensamt ansvar
för mottagande av nyanlända trädde i kraft. Detta innebär att kommunerna är skyldiga att efter
anvisning ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i kommunen. Helt
andra krav ställs nu på på kommunernas mottagande av nyanlända än tidigare, då kommunerna
inte längre kan säga nej till en anvisning. Syftet
med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot
för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Att få
fram bostäder till nyanlända är en stor utmaning
när vi blickar framåt.
Även om flyktingströmmarna har minskat råder
det fortsatt en osäkerhet kring framtiden.
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Den kommunala verktygslådan har tappat udden de senaste åren. Lagar har
förändrats, exempelvis vad gäller allmännyttan och kommunala markförvärv.
Vilka verktyg kommunen har och hur dessa kan användas är därför idag än
viktigare att klarlägga för att kommunen ska kunna tillgodose invånarans
bostadsbehov
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Planeringsberedskap
I Sverige är det kommunerna som styr över den fysiska planeringen. Genom det s.k. kommunala
planmonopolet är det endast kommunen som får bestämma hur mark får användas och
bebyggas. Planmonopolet ger kommunen möjlighet att direkt arbeta med att försöka möta
dagens och framtidens bostadsbehov. Planmonopolet innebär även ett stort ansvar, och det
ställer stora krav på att kommunen har en god planeringsberedskap.

VAD ÄR PLANERINGSBEREDSKAP?

En förutsättning för att nyttja planmonopolet för
att möta de behov som finns på bostadsmarknaden är att det finns processer som bidrar till ett
effektivt bostadsbyggande. I Boverkets rapport
Kommunernas planeringsberedskap (2012) betonar Boverket vikten av planeringsberedskap. De
menar att antalet byggklara detaljplaner, att ha en
så kallad planberedskap, inte är det väsentliga. Istället anser Boverket att en kommun måste arbeta
inom tre huvudsakliga områden för att i slutändan
få till stånd ett effektivt bostadsbyggande.
1. En kommun behöver strategisk beredskap.
2. En kommun behöver markberedskap.
3. En kommun behöver resurs- och organisationsberedskap.
Boverket menar att de kommuner som lyckas bäst
med sin planering är de kommuner som aktivt arbetar med sin planeringsberedskap.
ÖVERSIKTLIG PLANERING

En viktig del av den strategiska beredskapen är
framtagandet av översiktliga planeringsdokument
- främst i form av en kommunövergripande översiktsplan. Även fördjupade översikplaner eller planprogram är viktiga för att överbygga avståndet
mellan översiktlig planering och detaljplanering.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men
den redogör för kommunens långsiktiga inriktning
och utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska
ge stöd i beslut rörande hur mark- och vattenområden ska användas långsiktigt och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I det
ingår att översiktsplanen ska redogöra för hur man
avser att tillgodose det långsiktiga bostadsbehovet.
Hässleholms kommun arbetar kontinuerligt med
sin översiktliga planering. Den senast antagna
översiktsplanen är från 2007, men nya översiktliga planeringsdokument är på gång. Sedan en tid
tillbaka pågår ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan över Hässleholms stad. Den
fördjupade översiktsplanen planeras att antas under 2017. Samtidigt kommer arbetet med en ny
kommunövergripande översiktsplan att inledas
2017. Översiktsplanen kommer att vila på en stor
mängd underlagsmaterial, där bl.a. Riktlinjerna
för bostadsförsörjning är en del.
DETALJPLANERING

Detaljplanen ska ta avstamp i översiktsplanen och
de fördjupade översiktsplanerna som råder i området. Den är ett förverkligandet av den översiktliga
planeringen. Genom detaljplanen kan kommunen
styra över markens användning och utformning
samt hur bebyggelsen ska utformas. I detaljplanen
reglerar kommunen bland annat bebyggelsegrad,
volym och byggnadernas struktur.
Till skillnad från översiktsplanen är det som bestäms i en detaljplan, efter prövning, juridiskt bindande och gäller till dess den upphävs.
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ANTAGNA OCH PÅGÅENDE DETALJPLANER

En inventeringen av detaljplaner i kommunen
visar att Hässleholm har en god tillgång på byggrätter. På de planer som fortfarande har byggrätter kvar finns det utrymme för uppskattningsvis
805 lägenheter i flerbostadshus och 269 lägenhter i småhus. Av dessa ligger 344 av lägenheterna
i flerbostadshus och 126 av lägenheterna i småhus
i planer där Hässleholms kommun helt eller delvis
äger marken.
Det pågår ett framtagande av drygt 30 nya detaljplaner, varav 17 är detaljplaner med bostäder
som huvudändamål. Tillsammans beräknas dessa
rymma byggrätter för minst 198 lägenheter i småhus och 584 lägenheter i flerbostadshus.

Ansökningarna om detaljplaner kommer huvudsakligen från kommunala aktörer, men privata
aktörer är även aktiva. De kommunala aktörerna
är Tekniska förvaltningen och det kommunala bostadsaktiebolaget Hässlehem AB.
Den geografiska spridningen på de pågående detaljplanerna vars huvudsakliga ändamål är bostäder är stor. Majoriteten av planarbetet sker dock
i Hässleholm stad på kommunal mark. En uppskattning visar att drygt 500 av de planerade byggrätterna ligger inom 1000 meter från en tågstation
- det avståndet som i rapporten Stationsnära läge
(2010) är definierat som ett läge med nära tillgång
till kollektivtrafik och där nybyggnation är eftersträvansvärd. Nästan samtliga byggrätter uppskattas ligga inom ett avstånd på 1 500 meter från en
tågstation.

PÅGÅENDE DETALJPLANER I NOVEMBER 2016
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Markanvisning och markägande
Ett kommunalt markinnehav är kraftfullt verktyg för att kunna bedriva en aktiv bostadspolitik.
Markinnehavet tillåter kommunen att genom markanvisningsavtal sätta upp villkor som en
byggherre måste förhålla sig till om de vill exploatera kommunalt ägd mark.

Markpolitik

Markanvisningar

En stor del av marken i Sverige ägs av kommunerna. Hur kommunerna använder sig av marken och
hur den tillgängliggörs för marknaden är därför
viktiga frågor för att få till stånd ett bostadsbyggande.

En markavisering är en överenskommelse mellan
en byggherre och en kommun. Överenskommelsen ger byggherren ensamrätt att förhandla med
kommunen om att överlåta eller upplåta ett kommunägt markområde för bebyggelse. Ensamrätten
gäller enbart under en begränsad tid och under
givna villkor.

Som tidigare nämnt anser Boverket att markberedskap är en av parametrarna som är nödvändiga för
att få till stånd en effektiv plan- och byggprocess.
Med detta menas att kommunen har en tydlig
strategi för markförvärv, samt att kommunen äger
och förvärvar mark som är lämplig för bostadsändamål.
I rapporten Mark, bostadsbyggande och konkur-

rens (2012) menar Statskontoret att kommuner
som arbetar aktivt med sin markpolitik bättre kan
stimulera ett bostadsbyggande. Genom transparens och tydliga markpolicys och markanvisningsprocesser visar en kommun sina intentioner för
marknaden. Konsekvensen blir en förutsägbarhet
som underlättar för bostadsmarknadens aktörer
- speciellt i ett svagt marknadsläge med mindre
vinstmarginaler.
I dagsläget (november 2016) tar Hässleholm kommuns arbete med det kommunala markinnehavet
avstamp i översiktsplanen från 2007. Utöver översiktsplanen finns det i dagsläget inte någon uttalad policy eller strategiskt dokument kring det
kommunala markinnehavet eller hur kommunen
förhåller sig till privata aktörer.

I markanvisningsavtal kan kommunen exempelvis
reglera upplåtelseform, storlek och utformning av
bostäderna. Detta innebär att kommunen genom
att sälja, byta eller hyra ut mark kan främja ett bostadsbyggande som ligger i linje med kommunens
behov. All markavisering ska ske i konkurrens där
flera byggherrar ska ha möjlighet att delta. I Hässleholms kommun är det Tekniska nämnden som
har det övergripande ansvaret för förvärv, försäljning och exploatering av mark.
Riktlinjer för exploatering och markanvisningsavtal

Kommuner som anvisar mark ska enligt lag
(2014:899) anta riktlinjer för markaviseringar.
Dessa riktlinjer beskriver hur kommunen vill och
kan samarbeta med externa aktörer på marknaden.
Riktlinjerna informerar även aktörerna om vilka
förväntningar kommunen har på ett potentiellt
samarbete. Riktlinjerna är vägledande och ska användas som ett verktyg av alla involverade parter
d.v.s. tjänstemän, politiker och byggherrar.
För tillfället pågår det i Hässleholms kommun ett
arbete med att ta fram Riktlinjer för exploateringsoch markanvisningsavtal
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DET KOMMUNALA MARKINNEHAVET

Hässleholm kommuns markinnehav ligger till
största del i Hässleholm stad och i kommunens
större tätorter. Marken i de mindre orterna eller
ute på landsbygden innehavs främst av privata ägare.

Både i Hässleholm stad och i kommunens större
tätorter ligger majoriteten av det kommunala markinnehavet i ytterkant av tätbebyggda områden.
Marken som ägs i centrala delar är främst allmän
platsmark eller mark för kommunal service. Det
förekommer dock även oexploaterad mark eller
mark som kan vara lämplig för förtätning.

KOMMUNENS MARKINNEHAV I DECEMBER 2016
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Allmännyttan
Ett av kommunernas potentiella bostadspolitiska instrument för att kunna påverka
bostadsbeståndet är att använda ägardirektiven till de kommunala bostadsaktiebolagen och ge
dem i uppdrag att exempelvis öka bostadsbyggandet eller tillgodose bostadsbehovet för utsatta
grupper. I Hässleholms kommun heter det kommunala bostadsaktiebolaget Hässlehem AB.
ALLMÄNNYTTANS ROLL

Lagen

om

kommunala

bostadsaktiebolag

(2010:879) trädde i kraft 2011. Den nya lagen
innebär att förutom att verka i ett allmännyttigt
syfte, där det kommunala bostadsbolaget ska förse invånare med goda bostäder - oavsett samhällsställning eller ekonomiska förutsättningar, ska det
kommunala bostadsbolaget verka enligt affärsmässiga principer. Att driva ett kommunalt bostadsbolag enligt affärsmässiga principer betyder att
bolaget inte får agera på ett sådant vis att det inskränker på konkurrensen på bostadsmarknaden.
Lagen har fått konsekvenser för hur bostadsbolagen själva ser på sina möjligheter att bidra
till att kommunen uppfyller sitt bostadsförsörjningansvar. Många bostadsaktiebolag anser att de
fortfarande kan uppfylla det samhällsansvar som
ställs på dem. Ett exempel på detta är genom bostadssociala åtgärder. Vid den typen av åtgärder ser
bostadsaktiebolagen generellt sett inte att kravet
på affärsmässighet spelar någon roll. Samtidigt
menar de att kravet på affärsmässighet försvårar i
deras roll att tillgodose bostadsförsörjningen genom nyproduktion eller upprustning. Det finns
ingen lönsamhet i att bygga nytt i områden med
högre avkastningskrav, och bostadsbolagen kan
inte rusta upp det befintliga beståndet utan höga
hyreshöjningar (Nyttan med allmännyttan, 2015).
Lagen har gett upphov till en diskussion om allmännyttans roll och vad som menas med att de
kommunala bostadsaktiebolagen ska verka enligt
affärsmässiga principer.

I rapporten Hur ett affärsmässigt bolag agerar
(2011) menar Hans Lind och Stellan Lundström
att affärsmässighet innebär vinstmaximering. Ett
betonat vinstkrav betyder att bostadsbolag är mindre villiga att ta risker och ställer därmed högre
krav på ägaren att vara aktiv. Detta gäller speciellt i
kommuner med sämre förutsättningar på bostadsmarknaden (Nyttan med allmännyttan, 2015).
Karolina Windell i Nyttan med allmännyttan
(2015) menar dock att det finns utrymme för tolkningar i den nya lagen. Hon skriver att:
”det konstateras att allmännyttan har en
stor handlingsfrihet att inom ramen för
deras uppdrag tolka på vilket sätt de bör ta
ett samhällsansvar och vad det innebär att
agera enligt affärsmässiga principer. Deras
samhällsansvar bör förstås i relation till det
sammanhang där de verkar och i relation till
de intressen och förväntningar som finns i
deras omgivning”.
Uppmaningen om utrymmet för tolkning går
igen i Länsstyrelsens Ägardirektiv till allmän nytta
(2016), samt av Emma Holmqvist i Nyttan med
allmännyttan (2015) som menar att lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar understryker att tolkningsutrymmet är betydligt bredare
än vinstutdelning. Vidare menar Emma Holmqvist att det är en nyckel i bostadsförsörjningsfrågan att bostadsbolaget inte behöver arbeta enligt
vinstmaximeringsprinciper, att vinstkravet kan
ställas ut på lång sikt och att det ägs av kommunen. Dessa faktorer tillåter prioriteringar som av
privata företag inte skulle bedömmas vara lönsamma.

Underlag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hässleholms kommun - REMISSHANDLING

• 17

KOMMUNALA VERKTYG

HÄSSLEHEM ABs ÄGARDIREKTIV

Erfarenhet från andra kommuner visar att tolkningar av ”affärsmässiga principer” varierar - i
mångt beroende på lokala förutsättningar. Vissa
skånska kommuner, bland annat Höör, menar att
avkastningskravet orsakar bekymmer. Det handlar då om att väga det mot alternativa kostnader
som uppkommer om kommunen inte klarar av
att förse sina invånare med goda bostäder. Som att
barn inte har ett tryggt boende eller att äldre inte
har lämpliga bostäder vilket resulterar i omfattande insatser från omsorgen (Bostadsförsörjningen i
Skåne, 2016).
I de skånska kommuner där allmännyttan har tagit
en aktiv roll vad gäller nyproduktion menar representanter att det har stimulerat bostadsbyggandet.
Dels genom att motivera spekulativa byggherrar
att börja bygga, men även för att stigande markvärden som en följd av nyproduktion har skapat
bättre finansieringsmöjligheter. I dessa kommuner betonas samtidigt vikten av att allmännyttan
drar sig tillbaka när bostadsbyggandet från privata
aktörer väl tar fart (Bostadsförsörjningen i Skåne,
2016).
Oberoende av allmännyttans inriktning är det
viktigt att ägaren tar en aktiv roll i sitt styrande
av det kommunala bostadsaktiebolaget. Redan
2008 påpekade Boverket i rapporten Nyttan med
allmännyttan (2008) att det är ”mer angeläget än
någonsin att varje kommun i egenskap av ägare
bestämmer sig för vilken nytta man vill ha av allmännyttan. Och klargör om och hur man tänker
sig att använda sina bostadsföretag – i bostadsförsörjningen, när det gäller bostadssociala frågor och
i samhällsutvecklingen i stort.”

Hässlehem AB styrs av ägardirektiven som blev
antagna av kommunfullmäktige 2004-04-26 § 60
och ändrades senast 2014-02-24 § 26. I dessa står
det att:
- Bolaget skall äga och förvalta fastigheter i såväl
centrala som andra lägen. För att uppnå en större
jämvikt i detta avseende skall för Hässleholms tätort projekt i centrala Hässleholm prioriteras.
- Bolaget skall planera sina investeringar så att sådana i största möjliga utsträckning kan genomföras under lågkonjunktur.
- Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt
ansvar och därmed vara en förebild för bostadsmarknaden i kommunen. Ett samarbetsavtal ska
upprättas mellan bolaget och kommunen.
- Bolagets verksamhet är en viktig del i uppfyllandet av kommunens vision genom att tillhandahålla
attraktiva bostäder som bidrar till att Hässleholm
kan växa, utvecklas och vara en attraktiv kommun
att leva i.
- Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga
principer.

Även Länsstyrelsen understryker vikten av en tydlig rollfördelning. De anser att det är nödvändigt
att ägardirektiven är tydliga för att nå en god bostadsförsörjning. Med ett tydligt syfte och en klar
roll får det kommunala bostadsaktiebolaget en bra
grund att stå på. Samtidigt underlättar det i samverkan och samarbete med andra aktörer. (Ägardirektiv till allmänn nytta, 2016)
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KOMMUNALA VERKTYG

HÄSSLEHEM ABs BESTÅND

Hässlehem AB äger och förvaltar ca 1900 lägenheter i Hässleholms kommun. Den största andelen
av lägenheterna finns i flerbostadshus, men man
förvaltar även en betydande andel specialbostäder.
Sett till det totala antalet hyresrätter i kommunen
äger Hässlehem AB drygt 18 procent. Med detta
ligger man under genomsnittet i Skåne (41 procent) och i Sverige (48 procent).
Beståndet som Hässlehem äger och förvaltar ligger
främst i mindre orter i kommunen eller i ickecentrala lägen i Hässleholm stad. De lägenheter som
ligger centralt i Hässleholm är framförallt senioroch trygghetsboenden.
De senaste 20 åren har Hässlehem främst agerat
förvaltare av det befintliga beståndet. Bortsett från
några undantagsår har Hässlehem inte byggt några
nya bostäder. Precis som för de flesta allmännytta bostadsbolag är produktionskostnaderna den
främsta bidragande orsaken. De är för höga för att
nå en lönsamhet i nyproduktion.
Tillgången på planlagd mark i centrala, attraktiva
lägen i Hässleholm stad anses även ha bidragit till
avsaknaden av nyproduktion. Hässlehem menar att detta beror både på en bristande detaljplaneläggning och svårigheter att få mark tilldelad
genom anvisning.

Även om man inte har byggt i någon större skala
de senaste åren har man varit aktiv på bostadsmarkanden. 2012 tog man över ett nybyggt, byggt av
en privat aktör, trygghetsboende med 72 lägenheter i de centrala delarna av Hässleholm.
Aktiviteten på bostadsmarknaden håller dessutom
i sig framöver. Hässlehem har påbörjat nyproduktion av två gruppboenden som tillsammans väntas
bidra med 18 lägenheter. De har även ansökt om
planläggning med ambitionen att kunna bygga ytterliggare bostäder framöver.
Fördelningen av ägarkategori i hyresrättsbeståndet 2015. Källa: SCB
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PROCESSER PÅ
BOSTADSMARKNADEN
Det finns processer på bostadsmarknaden som ligger bortom kommunernas
kontroll. Lagstiftning, räntor och konjukturen är bara några exempel. Samtidigt
finns det processer som kommunerna direkt eller indirekt kan påverka med
hjälp av verktygen som kommunerna har till sitt förfogande

Underlag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hässleholms kommun - REMISSHANDLING

• 21

PROCESSER PÅ BOSTADSMARKNADEN

Flyttkedjor
Flyttkedjor innebär att vid nyproduktion av en
bostad lämnar ett hushåll en bostad efter sig som
då i sin tur blir tillgänglig för någon annan. Det
kan i teorin betyda att kedjan fortsätter i oändligheten, men i praktiken fortsätter flyttkedjan tills
alla vakanser är fyllda och kedjan når sitt slut. En
nyproduktion av bostäder leder alltså till flyttkedjor som skapar en rörlighet på bostadsmarknaden.
2004 släppte Temaplan ett par studier med ambitionen att redogöra för hur flyttkedjor påverkar
den svenska bostadsmarknaden. Studierna visade
att antalet vakanser som bildas på bostadsmarkanden om man bygger dyrare eller större bostäder
blir fler än om man bygger billigare eller mindre.
Det vill säga att om det byggs en attraktiv bostad
blir flyttkedjan längre och därmed blir rörligheten
på bostadsmarknaden större.
Studierna från Temaplan har haft ett stort inflytande på hur man i Sverige tänker kring bostadsförsörjning och hur man löser bostadsproblematiken.
Utgångspunkten, inte minst inom den komunala
planeringen, har varit att man genom nyproduktion av attraktiva bostäder skapar en rörlighet på
bostadsmarknaden som är gynnsam för så många
invånare som möjligt.
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Även om förhållingssättet till flyttkedjor har
stöd generellt sett så är det inte utan kritik. I
rapporten Om bara någon... (2007) menar
Boutredningen att:
”Befintlig forskning om flyttkedjor stödjer i
stort att långa kedjor skapar rörlighet. Huruvida det är det mest effektiva sättet att åtgärda bostadsbristen för alla grupper är inte lika klart.”
Kritiken grundar sig i huruvida flyttkedjor är
lösningen på bostadsbristen för de som har en
svagare position på bostadsmarknaden. Utredningen menar att i en situation där det råder
brist på bostäder leder exempelvis inflyttning
från en annan kommun, en seperation eller en
flytt från ett tillfälligt boende till att flyttkedjan
bryts i förtid - innan det har tillgängliggjorts
bostäder för de i en svagare position.
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Prisvärd nyproduktion
Studier visar att hyresrätten är den upplåtelseform
som bidrar till störst rörlighet på en bostadsmarknad i balans. Hyresrätten erbjuder lägre transaktionskostnader och högre flexibilitet än andra
upplåtelseformer (Bostadsmarknaden och den
ekonomiska utvecklingen, 2015). Att bygga dyra,
stora hyresrätter kan vara ett sätt att få igång rörligheten genom flyttkedjor. Samtidigt är ett utbud
bestående av en variation av upplåtelseformer,
storlekar och prisnivåer viktigt för en fungerande bostadsmarknad (Bostadsmarknaden och den
ekonomiska utvecklingen, 2015). Det kan därför
finnas ett behov av att komplettera bostadsbeståndet och bredda utbudet på marknader där utbudet
annars är enhetligt eller inte möter behovet.
En stor utmaning på bostadsmarknaden i Sverige
och för kommunerna i deras uppdrag att tillgodose invånarnas bostadsbehov är nyproduktion av
bostäder, främst hyresrätter, till rimliga priser.
Byggkonkurrensutredningen menar i rapporten
Plats för fler som bygger (2015) att mark- och
byggmaterialkostnader tillsammans med en låg
produktivitetsutveckling är de främsta bidragande
orsakerna till ökade produktionskostnader för bostadsbyggande.

Det industriella byggandet är samtidigt oflexibelt
och ställer bland annat krav på bra markförhållanden för att priserna inte ska drivas upp (Etableringshinder på arbetsmarknaden, 2014). Vidare
har det riktats kritik mot att de befintliga koncepten inte är vad som efterfrågas på marknaden och
att de inte är förenliga med ett gott stadsbyggande.
Bland annat Hyresgästföreningen eftersöker större
innovation inom byggbranschen och framtagandet
av koncept som går att anpassa efter tomt, storlek
och sammanhang (Alla får plats i staden, 2015).
Konkurrensen på bostadsmarknaden spelar också
in. Byggkonkurrensutredningen slår fast att en orsak till ökade byggkostnader är marknadens förskjutning mot tillväxtsregioner där byggandet av
bostadsrätter ger högst avkastning. Konsekvensen
är mindre konkurrens i andra marknadssegment.
På marknader utanför tillväxtregionerna har mindre, lokala aktörer därför blivit allt viktigare. Eftersom dessa aktörer inte har kapacitet att hitta
vinstmarginaler i större produktion och är mindre
villiga att ta risker är effektiva plan- och markanvisningsprocesser än viktigare.

De senaste åren har det industriella byggandet
blivit allt mer aktuellt för att råda bot på problematiken - bland annat genom SABOs kombohuskoncept. Tanken är att genom att bygga ett
standardiserat koncept i stor skala och i långa produktionsserier pressas produktionskostnaderna.
Flera sådana koncept har använts framgångsrikt de
senaste åren.
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Upprustning
Även om det finns ett behov av nyproduktion
kommer det befintliga bostadsbeståndet även i
framtiden att utgöra huvuddelen av beståndet. I
sin byggbehovsprognos understyrker Boverket
därför vikten av att det befintliga beståndet underhålls och renoveras. Ett eftersatt underhåll kan
spä på det framtida behovet av nyproduktion och
potentiellt förvärra bostadsproblematiken. Upprustning kan även innebära en möjlighet att energieffektivisera eller tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet.
Likt nyproduktion kan upprustning bidra till en
ökad rörlighet på bostadsmarknaden. I rapporten
Flyttmönter till följd av omfattande renoveringar
(2014) visar Boverket att vid renovering av en hyresfastighet är det mer än 1.8 gånger mer troligt
att en hyresgäst flyttar än om fastigheten inte renoveras.
Den väsentlig skillnaden mellan upprustning och
nyproduktion är dock att upprustning riskerar
försvåra en familjs eller individs situation på bostadsmarknaden. De hushåll som flyttar vid en
upprustning är i större utsträckning hushåll som
befinner sig i en utsatt ekonomisk situation. Det är
även mer sannolikt att de som flyttar hittar en ny
lägenhet i ett område med sämre socioekonomisk
förhållanden (Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar, 2014). Därmed riskerar en upprustning leda till ökad segregation.
Upprustning kan även få samhällsekonomiska
konsekvenser. Boverket visar att behovet av bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd ökar efter
upprustning. Det ökade behovet upptstår både
hos de hushåll som väljer att stanna kvar och de
som väljer att flytta (Flyttmönster till följd av omfattande renoveringar, 2014).

24 •

På grund av de potentiellt negativa konsekverna av
upprustning betonar Boverket vikten av att upprustning inte får ske på bekostnad av de boendes
förmåga att betala sitt boende även efter upprustningen.
Problematiken kring upprustning till trots så finns
det exempel på kommuner som har lyckats rusta
upp det befintliga beståndet och samtidigt anser
att de negativa effekterna för de befintliga hyresgästerna har begränsats. Företrädelsevis genom en
hög grad av beoendeinflytande i renoveringsprocesserna.
Ett sådant exempel är Sigtuna kommun. Genom
att erbjuda hyresgästerna möjligheten att utifrån
sina respektive förutsättningar välja mellan tre renoveringsnivåer lyckades det kommunala bostadsbolaget drastiskt minsta antalet som flyttade ut
som en följd av upprustningen. Från att 70 procent av hyresgästerna flyttade ut vid en tidigare
renovering flyttade drygt 6 procent vid tillämpningen av den nya modellen (Etableringshinder på
arbetsmarknaden, 2014).
Ett annat exempel är i Uppsala kommun där det
kommunala bostadsaktiebolaget höjde hyresnivåerna med så mycket som 50 procent vid upprustning. I samband med upprustniningen och den
efterföljande hyreshöjningen implementerades
ett antal åtgärder för att säkerställa att problamtiken för de befintliga hyresgästerna minimerades.
Exempelvis infördes en treårig rabattrappa. De
befintliga hyresgästerna erbjöds även förtur i det
kommunala bostadsaktiebolagets interna kö (Etableringshinder på arbetsmarknaden, 2014).
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BOSTADSMARKNADEN I HÄSSLEHOLM

Människorna
En förståelse för befolkningen i kommunen är en nödvändighet för att nå en god
bostadsförsörjning. Det handlar inte bara om att få en bild av hur den befintliga befolkningen
ser ut, utan även att skaffa sig en uppfattning om det sker strukturella befolkningsförändringar
som kan tänkas påverka bostadsbehovet framöver.
EN VÄXANDE BEFOLKNING

Om man tittar tillbaka på Hässleholm kommuns
befolkningsutveckling sedan 70-talet har det gått
både upp och ner. Från att under vissa perioder
haft en stark befolkningstillväxt, till att nästföljande år ha en negativ utveckling. Under senare hälften av 90-talet var befolkningstappet särskilt stort.
Befolkningsmängden minskade med 2,4 % under
en 5-årsperiod.
Under de senaste 10 åren har kommunen haft en
relativt stark befolkningstillväxt med en ökning
på nästan 1667 personer (3,4 %), eller en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på drygt 0.33 %.
Idag är invånarantalet i kommunen större än vad
det någonsin har varit med 51 048 invånare.

Enligt befolkningsprognosen som Länsstyrelsen
tillhandahåller förutpås Hässleholms kommuns
befolkning fortsätta öka. 2030 väntas kommunens
invånarantal vara 54 182 . Detta är en ökning
med 3 134 personer sett till dagens invånarantal,
en ökning som innebär en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på ungefär 0,4 %. Det är alltså en
ökning som är något högre än den genomsnittliga
årliga befolkningstillväxten de senaste 10 åren.
I kommunen finns det fler män än kvinnor. Av
kommunens invånare är 50,2 procent (25 677)
män och 49,8 procent (25 371) kvinnor.

Folkmängd 1970-2015 (Bruten skala). Källa: Statistiska centralbyrån
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EN ÅLDRANDE BEFOLKNING

Precis som invånarantalet har medelåldern i Hässleholms kommun ökat de senaste åren. Från att ha
varit 41,6 år 2000 steg den till 43,2 år 2015. Den
förväntas dessutom stiga ytterliggare och ligga på
43,9 år 2030 enligt befolkningsprognosen.

Andelen av den total befolkningen indelat i åldersgrupper
Källe: Statistiska centralbyrån och Länsstyrelsen Skåne
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BOSTADSMARKNADEN I HÄSSLEHOLM

DE MINSTA OCH DE STÖRSTA HUSHÅLLEN ÖKAR

2015 var antalet hushåll i Hässleholms kommun
22 829. Detta innebar att ett hushåll i genomsnitt
bestod av 2,19 personer. I takt med att befolkningen blir större blir även hushållen fler. Samtidigt
förändras hushållens sammansättning.

Antalet hushåll med två eller fler barn ökar främst
för "övriga hushåll" under perioden 2011-2015.
Ökningen är 86 stycken. Ökningen för ensamstående är 11 medan de sammanboende hushållen
med två eller fler barn minskar med 140 stycken.
”Övriga hushåll” är sådana hushåll som SCB inte
klassificerar som varken ensamstående eller sammanboende. Det kan exempelvis handla om generationsboenden eller andra alternativa hushållssammansättningar.

De senaste åren har framför allt singelhushållen
och de större hushållen blivit fler. Hushållen med
sju personer eller fler har ökat med drygt 44 procent sedan 2011. Under samma period har hushållen som består av fyra eller fem personer blivit
färre. Sammanlagt har de minskat med 3 procent.

Även om de större hushållen ökar består majoriteten av hushållen av en eller två personer. Dessa
hushållen utgjorde nästan 71 procent av kommunens samtliga hushåll 2015.

Singelhushållen är vanligast bland män upp til 65
års ålder. Från 65 år och uppåt är de ensamstående
främst krvinnor.

Antalet hushåll efter hushållents storlek 2011 och 2015. Källa: Statistiska centralbyrån

Antalet hushåll med en storlek på 1 person uppdelat på kön, ålder och år. Källa: Statistiska centralbyrån
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FLYTTNINGAR FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGAR

Den främsta anledningen till Hässleholm kommuns befolkningstillväxt de senaste 10 åren är
flyttningar. Bortsett från 2011 är det endast under
de senast två åren som antalet nyfödda har varit
fler än antalet avlidna.

Under vissa år har inflyttningen från övriga kommuner i Skåne eller från andra delar av Sverige
bidragit till befolkningstillväxten. Annars är det
invandring som under samtliga av de senaste 10
åren som har varit den största bidragande orsaken
till att befolkningen i kommunen har ökat.

Även framöver förutspås befolkningsökningen
bero på inflyttning snarare än ett födelseöverskott.
Mellan 2025-2030 förväntas födelseöverskottet
till och med vara negativt.

Befolkningsförändringar, 2006-2015. Källa: Statistiska centralbyrån
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De som flyttar till eller från Hässleholm är en heterogen grupp. Var eller varifrån man flyttar, vilken
ålder en person befinner sig i och hushållssammansättningen är bara några faktorer som spelar roll.
Det är därför svårt att dra för långtgående slutsatser om vilka personer och hushåll Hässleholms
kommun attraherar och vem som väljer att lämna.

Bortsett från inomkommunala flyttningar sker de
största omflyttningarna inom Skåne. Det är därför
dessa som har störst effekt på kommunens inrikes
flyttnetto. De största utbytena inom Skåne har
Hässleholms kommun med grannkommunerna
och Skånes större städer Malmö, Lund och Helsingborg.

I den mån det går att generalisera går det att konstatera att människor av alla åldrar flyttar till Hässleholm i större utsträckning än vad de lämnar. Det
enda undantaget är människor i åldersspannet 2024 år där utflyttningen är större än inflyttningen.
Skillnaden mellan inflyttningar och utflyttningar
blir än större om bara inrikes flyttar tas i beaktning. Om enbart inrikes flyttar tas i beaktning är
flyttnettot negativt främst även för åldergrupperna
15-19 år och 25-29 år.

Det finns dock en viss indelning där inflyttningarna
i större utsträckning kommer från grannkommunerna, medan utflyttningarna i större utsträckning
görs till de större städerna. Undantagen är Malmö
och Kristianstad. Till både dessa kommuner har
Hässleholm både en stor in-och utflyttning.

Flyttnetto (inflyttningar minus utflyttningar) för perioden 2006-2015 efter ålder. Källa: Statistiska centralbyrån
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Marknadsförutsättningarna
Bostadsmarknaden är komplex. Inkomst, bostadskostnad och möjligheter till bolån är
några av många faktorer som spelar roll. Kunskap om dessa ger en bra grund för att förstå
förutsättningarna på bostadsmarknaden i Hässleholms kommun.
FRÄMST MINDRE AKTÖRER

VARIERANDE EFTERFRÅGAN

Det har länge funnits en efterfrågan på bostäder
i Hässleholms kommun. Den främsta orsaken till
en bristande nyproduktion är och har varit marknadsläget. Marknaden har inte kunnat finna lönsamhet i att investera i Hässleholms kommun.
Situationen håller på att förbättras. Intresset kommer främst från mindre aktörer som har en starkare lokal förankring och en utvecklad infrastruktur
för bostadsbyggande i närområdet.

Nybyggnation av småhus i Hässleholms kommun
sker till viss del på fribyggartomter. Kommunen
tillämpar kö på individuella tomter, men inte för
hela områden. Vanligtvis blir en intressent hänvisad till en närliggande tomt om den efterfrågade
tomten tas i anspråk. Majoriteten av de som köper
tomter är redan boende i Hässleholms kommun.
Av samtliga som har köpt tomt i Hässleholms
kommun sedan 2012 har något fler än hälften
flyttar från villa. Resten flyttar från flerbostadshus.

Större aktörer på bostadsmarknaden är svåra att
locka till Hässleholms kommun. Stora avkastningskrav och regional konkurrens med mer
gynnsamma marknadsförutsättningar i sydvästra
Skåne anses vara de främsta bidragande orsakerna.
I den mån de större aktörerna är intresserade av att
bygga handlar det om projekt över stora områden
där det går att finna betydande stordriftsfördelar.
För de större aktörerna, på en marknad som den i
Hässleholm, är det viktigare att platsen passar boendet än att boendet passar platsen för att på så vis
kunna hålla produktionskostnaderna nere.

Efterfrågan varierar stort. Inte minst beroende på
var tomterna ligger i kommunen. Det finns en
stor efterfrågan på tomter i de centrala delarna av
Hässleholm stad. Tomter i det sjönära Sjörröd efterfrågas även i stor utsträckning. Samtidigt finns
det tomter som länge har varit ute på marknaden
och som även framöver bedöms vara svåra att sälja.
Det är svårt att få en bild av hur efterfrågan på
hyresrätter ser ut. Få privata aktörer tillämpar ett
kösystem.
Enligt det kommunala bostadsaktiebolaget står
drygt 7 000 personer i kö för att få en bostad.
Samtidigt menar Hässlehem att den siffran inte
nödvändigtvis är representativ för den faktiska
efterfrågan. Många sökanden är inte aktiva, men
även andra faktorer spelar roll. Kön till en specifik lägenhet kan exempelvis variera från 3 till 250
personer beroende på läge. I vissa fall förekommer
det även att en lägenhet står vakant under en längre period på grund av bristande intresse. Precis
som för småhus är det framför allt centrala lägen i
Hässleholm stad som efterfrågas.
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Köpeskillingskoefficienten är ett standardiserat mått som
jämför försäljningspriset för en fastighet med fastighetens
taxeringsvärde. På så vis är det möjligt att göra jämförelser av
småhuspriser över tidsperioder och mellan platser

LÅGA MEN STIGANDE BOSTADSPRISER

Småhuspriserna i Hässleholms kommun är generellt sett låga. Under tredje kvartalet 2016 var
det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i
Hässleholms kommun 1 391 000 kr, det näst lägsta genomsnittliga priset av alla kommuner med
ett invånarantal på mer än 50 000 i Sverige (SCBs
småhusbarometer).

Den starka prisökningen, även i relation till Skåne,
ser dessutom ut att hålla i sig. Enligt småhusbarometern som publiceras av SCB varje kvartal ökade
köpeskillingskoefficienten med drygt sex procent
under perioden augusti-oktobet 2016 jämfört
med förgående period. Motsvarande siffra för Skåne var två procent.

Även om småhuspriserna i Hässleholm är relativt
låga har utvecklingen de senaste åren visat på en
tilltagande ökning av priserna. Från en dipp 20102012 har köpeskillingskoefficienten sedan dess
ökat. Under samma period, 2013-2015, har även
försäljningen av småhus ökat från 344 till 429
stycken per år.

Priserna för bostadsrätter har i mångt och mycket
följt utvecklingen av småhuspriserna. Över de senaste 5 åren har kvadratmeterpriset för bostadsrätter stigit med 39 %.
Trots den starka prisökningen är kvadratmeterpriset fortfarande lågt i Hässleholms kommun. 2015
låg priset på 7 601 kr/kvm. Mostsvarande siffra för
hela Skåne var 21 923 kr/kvm. Hässleholms kommun hamnar på plats 23 av Skånes 33 kommuner.

Procentuell årlig förändring av köpeskillingskoefficienten. Källa: Mäklarstatistik
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BLAND DE LÄGSTA HYRESNIVÅERNA i SKÅNE

Med en genomsnittlig hyra på 893 kr per kvm
2016 har Hässleholms kommun en av de lägsta
hyresnivåerna i kommunen. Det är exempelvis
en hyresnivå som är drygt 11 procent lägre än i
grannkommunen Kristianstad där den genomsnittliga hyran 2016 var 998 kr per kvm.
Hyresgästföreningen menar att den främsta förklaringen till de relativt låga hyresnivåerna är den lägre standarden på bostäderna. Hyresnivåerna behöver dock inte bero på ett försummat underhåll. De
kan även vara en konsekvens av flerhusbeståndets
sammansättning och brist på nyproduktion.

För 2016 höjdes hyrorna i Hässlehems bestånd
med 0.39 procent. Enligt Hässlehem är det tillräckligt för att täcka de löpande kostnaderna, men
inte tillräckligt för att göra andra satsningar.
Även privata fastighetsägare anser att den låga hyresnivån är problematisk. De menar att nivåerna
hämmar nyinvestering - både vad gäller nyproduktion och upprustning av det befintliga beståndet.

Genomsnittlig årshyra per kvadratmeter i hyresrätter, 2016. Källa: Statistiska centralbyrån
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FÖRÄNDRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN

Att ha ett jobb är nödvändigt för att kunna finansiera ett bostadsköp. I de flesta fall är det även ett
krav för att vara behörig till att få ett hyreskontrakt.

Återhämtningen sedan 2010 har varit måttlig i en
jämförelse med samtliga skånska kommuner men
i paritet med övriga kommuner i nordöstra Skåne.
Bortsett från en dipp 2011-2012 har sysselsättninge dock ökat för varje år de senaste fem åren.
Ökningen har varit särskilt stark under perioden
2013-2015. 2015 ökade sysselsättningsgraden
med 0,6 procentenheter.

Sysselsättningssgraden låg 2015 i Hässleholms
kommun på 76,6 procent. Med det hamnar
kommunen på den nedre halvan av de skånska
kommunerna. Sysselsättningen fick sig en törn i
samband med finanskrisen 2007-2008. När sysselsättningsgraden var som högst i början av finanskrisen 2007 var 78.2 procent av kommunens
invånare mellan 20-64 år förvärvsarbetande. Strax
efter finanskrisen 2009 låg sysselsättningsgraden
på 74,7 procent.

Sysselsättningsgrad (andelen förvärvsarbetande 20-64 år) (Bruten skala). Källa: Statistiska centralbyrån
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Sammanräknad förvärvsinkomst inkluderar inkomster från
anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra
skattepliktiga transfereringar.

ÄVEN FÖRÄNDRINGAR I FÖRVÄRVSINKOMSTER

2014 var den genomsnittliga förvärvsinkomsten i
Hässleholms kommun drygt 262 000 kr. Under
de senaste åren har förvärvsinkomsterna stadigt
ökat. De har dock konstant legat på en lägre nivå
än genomsnittet i Sverige, och sedan 2010 har förvärvsinkomsterna även halkat efter genomsnittet
i Skåne. Under perioden 2010-2014 ökade förvärvsinkomsterna i Hässleholms kommun med
9,8 procent. Motsvarande siffta för Skåne var 10,9
procent och för hela Sverige låg ökningen på 11,4
procent.
2014 skedde ett trendbrott. Precis som i Sverige
ökade förvärvsinkomsterna i Hässleholms kommun med 2,4 procent - 0,2 procentenheter mer
än i Skåne som helhet. Annars har Hässleholms
kommun för varje år under perioden 2010-2014
haft en lägre tillväxt än övriga Skåne.

Precis som i hela Sverige finns det dock betydande
skillnader i förvärvsinkomster för män och kvinnor. Dessa skillnader är dock större i Hässleholms
kommun än i både Skåne och Sverige. I Hässleholm hade kvinnor en förvärvsinkomst som var 77
procent av männens 2014. Motsvarande siffra för
Skåne var 81 procent.
Eftersom kvinnor generellt sett lever längre än
män och utgör majoriteten av de ensamstående
hushållen efter 65 år har skillnaderna i inokmster
haft konsekvenser på bostadsförsörjningen. Sett
till den nuvarande situation kommer problematiken troligtvis även bestå framöver.

Sammanräknad förvärvsinkomst (medianen) för åldersgruppen 20-64 år indelat på år och region, tkr (Bruten skala). Källa: Statistiska centralbyrån
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FÖRBÄTTRADE INKOMSTER FÖR HUSHÅLLEN

De disponibla inomsterna för hushållen i Hässleholms kommun ligger lägre än genomsnittet i
Skåne och kommunen placerar sig på den nedre
halvan av samtliga skånska kommuner. 2014 var
hushållens disponibla inkomster drygt 304 000 kr
i genomsnitt medan genomsnittet i Skåne var 319
000 kr.
Eftersom de disponibla inkomsterna i mångt följer utvecklingen av förvärvsinkomsterna upplevde
Hässleholm kommun en större ökning av hushållens disponibla inomster 2014 än vad Skåne gjorde. Ökningen i Hässleholm var 2,8 procent medan
den var 2,7 procent i Skåne som helhet. De senaste
åren har dock både Skåne och Hässleholm halkat
efter genomsnittet för hela Sverige.

Hushållens disponibla inkomster skiljer sig stort
beroende på hushållens sammansättning. Huruvida hushållet består av barn, om det är ensamstående eller sammanboende och om det ensamstående
hushållet består av en man eller en kvinna spelar
roll.
I Hässleholms kommun har ensamstående kvinnor utan barn i genomsnitt de lägsta disponibla
inkomsterna med en inkomst på 149 700 kr, eller 12 500 kr i månaden 2014. Därefter kommer
ensamstående män utan barn med en inkomst på
181 700 kr. Högst disponibla inkomster har sammanboende med äldre barn. De med hemmaboende barn mellan 20-29 år har en genomsnittlig
inomst på 671 600 kr. Hushåll med yngre barn än
20 år har en genomsnittlig disponibel inkomst på
523 500 kr.

Hushållens årliga disponibla inkomster (medianen) 2014, tkr. Källa: Statistiska centralbyrån
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Bostadsbeståndet
För att tillgodose bostadsbehoven behöver aktörer både se efter det befintliga bestånder
och bygga nytt där det befintliga beståndet behöver kompletteras. För detta är kunskap om
beståndets utveckling och sammansättning väsentligt.
ETT ÄLDRE BOSTADSBESTÅND

Hässleholm har ett relativt stort bestånd av småhus
byggda 1930 eller tidigare. Byggandet av flerbostadshus tog inte fart förrän under efterkrigstiden.
Av beståndet från 1941-1960 som fortfarande står
kvar är majoriteten lägenheter i flerbostadshus.
Samma förhållande gäller även för perioden 19912000.
Från 1980 och framåt har bostadsbyggandet avtagit betänkligt. Detta gäller inte minst byggandet av
flerbostadshus. Sedan 2001 har det endast byggts
ett fåtal lägenheter i flerbostadshus i Hässleholms
kommun.

Jämfört med Skåne och riket har Hässleholm ett
relativt gammalt bostadsbestånd. Medan Hässleholm har förhållandevis stor andel bostäder i sitt
bestånd från innan 1940 eller precis därefter har
man i Skåne och riket en större andel bostäder
byggda 1980 eller senare.
Det totala bostadsbeståndet i Hässleholms kommun bestod av 24 340 lägenheter 2015. Det inkluderar även specialbostäder för äldre, funktionshindrade och studenter.

Antalet lägenheter i småhus och flerbostadshus efter byggperiod. Källa: Statistiska centralbyrån
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Lägenheter efter hustyp, 2015.
Källa: SCB
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FRÄMST SMÅHUS I BESTÅNDET

Majoriteten av Hässleholms kommuns 24 340 lägenheter finns i småhus - 14 859 stycken eller 61
procent av det totala beståndet. Andelen lägenheter i flerbostadshus är 33 procent. Beståndet består
även av en icke-obetydlig andel specialbostäder.
småhus

Äganderätten är den den vanligaste upplåtelseformen för småhus i kommunen - 92 procent. Resterande 8 procent består ungefär till hälften hälften
av bostadsrätter och hyresrätter. I flerbostadshusbeståndet är 73 procent av lägenheterna hyresrätter.
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Lägenheter i flerbostadshus efter
upplåtelseform 2015. Källa: SCB

2147

5918

Hyresrätterna och bostadsrätterna i kommunen,
både i flerbostadshusbeståndet och småhusbeståndet, består till största del av 2:or och 3:or. Få lägenheter är större än 5 rum.
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Andel lägenheter i flerbostadshus 2015. Källa: Statistiska centralbyrån
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NÅGOT FLER FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER

Sedan 1975 har det byggts 5434 bostäder i Hässleholm. En majoritet av dessa byggdes innan 1995.
Sedan dess har det byggts 1214 bostäder, alltså
drygt 60 om året mellan perioden 1995-2015.
De senaste fem åren har det byggts totalt 349 nya
lägenheter, nästan 70 om året i genomsnitt. 185 av
dessa byggdes i flerbostadshus medan 164 byggdes
i småhus. Mycket av nybyggnationen färdigställdes 2013 i och med färdigställandet av flerbostadshuset ”Pärlan”.
Över 5-årsperioden byggdes det få lägenheter i
flerbostadshus som var mindre än 2 rum och större
än 3. Nästan hälften av lägenheterna som byggdes,
90 stycken, var tvårumslägenheter—den vanligaste storleken för färdigställda lägenheter

Över 5-årsperioden byggdes det få lägenheter i
flerbostadshus som var mindre än 2 rum och större
än 3. Nästan hälften av lägenheterna som byggdes
var tvårumslägenheter—den vanligaste storleken
för färdigställda lägenheter.
I småhus har storleken på färdigställda lägenheter
varit mer blandad. Det har av de 164 nya småhusen endast byggts 5 stycken som är två rum.
Övriga lägenheter har varit tre rum eller större.
Den vanligaste storleken, fyra rum, representerade
drygt 31 procent av all nybyggnation i småhus under de senaste fem åren.
Den överväldigande majoriteten av de färdigställda lägenheterna i flerfamiljshus byggdes som hyresrätter av privata aktörer. Det enda som avviker
från det är färdigställandet av 22 bostadsrätter av
en kooperativ ägare 2013.

Färdigställda lägenheter 1975-2015. Källa: Statistiska centralbyrån och Hässleholms kommun
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Äldre
Sedan 50-talet har kvarboendeprincipen varit central i svensk äldrepolitik. Kvarboendeprincipen
innebär att en person ska få den hjälp som krävs
för att kunna bo kvar i hemmet så länge som möjligt. Hemmet behöver inte nödvändigtvis vara den
bostad en person har bott i stora delar av livet. Det
kan ävan vara en bostad på den ordinarie bostadsmarkanden som hushållen flyttar till innan eller
när behovet av ett mer anpassat boende uppstår.

Generellt sett sker en flytt till en mindre bostad
med hyresrätt som upplåtelseform. Undersökningar visar även att äldre i större utsträckning vill
bo i samma område som de redan bor i. Yngre äldre har dessutom en tendens att flytta till samma
typ av boende som de redan bor i. Erfarenhet och
igenkänning styr efterfrågan. Konsekvensen kan
bli att behovet av ytterliggare flyttar senare i livet
kvarstår (Bostäder att bo kvar i, 2015).

Flytten till ett mer anpassat boende är ofta oplanerad. Många äldre väljer att bo kvar i sin bostad
tills dess att behovet av en annan blir akut. En hög
ålder gör det inte längre möjligt att sköta om hemmet. Någon i hushållet går bort och boendet är för
kostsamt eller för stort för den efterlevande att bo
kvar i. Den akuta situtionen kan leda till bristande
valmöjlighet där lösningen blir ett särskilt boende
eller ett boende som kräver större insatser från omsorgen (Bostäder att bo kvar i, 2015).

Äldres preferenser och flyttbenägenhet kan tänkas
förändras framöver. Enligt utredningen Bostäder
att bo kvar i (2015) finns det tendenser till att
yngre äldre vill kunna välja sin livsstil i allt större
utsträckning. Realiseringen av denna livsstil kan
exempelvis innebära ett nytt boende.

Studier visar att de som väljer att flytta vid en tidigare ålder gör det i större utsträckning på grund av
höga boendekostnader, minskade inkomster och
jakt efter en mindre bostad. Till skillnad från äldre
äldre som i större utsträckning flyttar på grund av
försämrad hälsa eller ensamhet (Äldres bostadsval
och preferenser, 2015). Oavsett när flytten sker
förutsätter det att det finns alternativ att flytta till.
Precis som ålder styr varför ett hushåll väljer att
flytta, styr det vilka preferenser ett hushåll har i
det nya boendet. Ålder är dock inte den enda variabeln som spelar roll. Inte minst kön, inkomst
och geografi har betydelse (Äldres bostadsval och
boendepreferenser, 2015).

Huruvida en medvetenhet om god tillgänglighet
påverkar valet för det framtida boendet är osäkert.
Faktorer som lyfts är snarare närhet till service och
kultur, samt en ökad bekvämlighet av att inte behöva sköta om en trädgård eller ett stort hus. Även
möjligheter till gemenskap i boendet efterfrågas i
större utsträckning (Bostäder att bo kvar i, 2015).
Även om äldre generellt sett är mindre flyttbenägna
menar utredningen Bostäder att bo kvar i (2015)
att när det väl finns attraktiva alternativ kan efterfrågan utlösas. Detta kräver även att äldre delges
information om tillgängliga alternativ. Många äldre väljer idag att bo kvar i ett boende som inte är
anpassat efter deras nutida eller framtida behov på
grund av bristande kunskaper om möjligheterna
på bostadsmarknaden, samt osäkerhet kring vilka
val de ska göra. (Bostäder att bo kvar i, 2015).
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ÄLDRE I HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Som konstaterats på sida 29 är de äldre en stor
grupp och dessutom en grupp som kommer bli
än större framöver. Det är samtidigt en heterogen
grupp med skilda preferenser och möjligheter. De
äldres disponibla inkomster i Hässleholms kommun faller efter 65 års ålder och precis som för
förvärvsinkomsterna i åldersgruppen 20-64 år är
kvinnornas disponibla inkomster lägre än männens. Från 70 år och framåt ligger den genomsnittliga disponibla inkomsten för individer på
omkring 140 000 kr om året. Åren strax innan
pension är den genomsnittliga disponibla inkomsten för individer drygt 225 000 kr om året.

Individers disponibla inkomster per år (median)
indelat i åldersklasser 2014 Källa: Statistiska centralbyrån
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Efter 70 års ålder förändras samtidigt hushållssammansättningen. Andelen ensamstående ökar för i
stort sett varje år efter 70 år och hushållen får i allt
större utsträckning klara sig på en inkomst. Ensamstående. I takt med att medelåldern för män
ökar kan antalet samboende äldre samtidigt tänkas
öka.
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Andelen hushåll efter hushållstyp 2015, efter åldergrupper. Källa: Statistiska centralbyrån
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FOKUS PÅ VISSA GRUPPER
För information om särskilda boenden för äldre i Hässleholms kommun
se Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom
äldreomsorgen

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

Att åldern spelar roll för en persons boendepreferenser råder det som sagt inga tvivel om. I Hässleholms kommun börjar andelen som bor i flerbostadshus öka vid 70-års ålder. Drygt 10 år senare,
vid 80-års ålder, börjar även andelen som bor i
specialbostäder öka.
Detta betyder dock inte nödvändigtvis att personer i dessa åldergrupper flyttar till flerbostadshus
eller specialbostäder i störra utstäckning än vad de
flyttar till småhus. Av de i ålderbgruppen 65-79
år som 2015 hade flyttat någon gång under de föregående två åren flyttade majoriteten till småhus
(60 %), följt av flerbostadshus i privat ägo (12 %)
och därefter till bostadsrätt i flerbostadshus (6 %).
Även för de i åldergruppen 80+ år var småhuset
(37 %) den vanligaste bostadsformen att flytta till,
följt av specialbostäder ägda av allmännyttan (27
%) och flerbostadshus i privat ägo (13 %). De äldre flyttar alltså i stor utsträckning till eller inom
småhusbeståndet även om andelen minskar med
åldern.

För information om särskilda boenden för funktionshindrade i
Hässleholms kommun se Strategisk planering inom området
funktionsnedsättning stöd och service

Det finns i dagsläget drygt 1090 specialbostäder
i Hässleholms kommun, varav majoriteten är särskilda boenden för äldre. Dessa bostäder kräver en
särskild behovsprövning och ligger därmed utanför den ordinära bostadsmarknaden. Undantagen
är de 102 trygghetsbostäder som som ägs av det
kommunala bostadsaktiebolaget. Dessa klassificeras som specialbostäder men är tillgängliga på den
ordinära bostadsmarknaden för de som är 70+ år.
Hässlehem förvaltar även ett antal seniorboende
för de som är 55+ år eller 60+ år. Dessa boenden
är tillgänglighetsanpassade och tillgängliga på den
ordinära marknaden - precis som trygghetsboendena. Till skillnad från trygghetsboendena saknar
seniorboendena gemensamma lokaler eller trygghetsvärdar.

Andel av befolkningen efter bostadens hustyp 2015 . Källa: Statistiska centralbyrån
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TILLGÄNGLIGHET I BESTÅNDET
Ett boende som inte är anpassad efter deras behov är en
starkt bidragande orsak till varför äldre flyttar till särskilt
boende (Att flytta och tankar kring flytt bland de allra
äldsta – boende, hälsa och vardagsliv, 2014).
I takt med en ökande ålder försämras bland annat en
persons balanssinne och rörelseförmåga. Höga trösklar,
trappsteg och dålig belysning är några av de saker som
kan leda till ett fall med förrödande konsekvenser som
följd. Tillgängliga bostäder är därför en viktig beståndsdel
i att kunna värna om kvarboendeprincipen.
Under perioden 2015-2016 genomfördes en tillgänglighetsinventering av fler än 300 av kommunens flerbostadshus. Husens utemiljöer, entréer och trapphus var några
av de saker som inventerades. Inventeringen gjordes av
kommunen i samarbete SPF.
Inventeringen visar på stora brister i tillgängligheten i
kommunens flerbostadshus. 84 procent av de inventerade flerbostadshusen saknade en hiss. Vidare uppfyllde
mer än 40 procent av de inventerade husen inte ett eller
flera av målen för tillgänglighet till eller i deponi, källarplan, tvättstuga, trapphus eller biutrymme.

Det finns inte någon tillgänglighetsinventeringen
av själva bostäderna. För att kunna göra en bostad
mer tillgänglig finns dock möjligheten att söka bostadsanpassningsbidrag. Det innebär att en person
kan ansöka om finansiell hjälp för att exempelvis
ta bort trösklar eller sätta upp stödhandtag. Kostnaderna är generellt sett lägre i flerbostadshus än i
småhus. I rapporten Bostäder att bo kvar i (2015)
konstateras att bostadsanpassningsbidraget är ett
kostnadseffektivt sett att tillgodose de äldres behov. Alternativen är kostsamma åtgärder som mer
omfattande hemtjänstinsatser eller en plats på ett
särskilt boende.
Hässleholms kommun beviljar relativt få bostadsanpassningsbidrag. År 2015 beviljades 2,6 ansökningar per 1000 invånare. Med detta är Hässleholms kommun en av de skånska kommunerna
som beviljar minst bostadsanpassningsbidrag - något som är genomgående för perioden 2012-2015.

Antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag per 1000 invånare 2015. Källa: Boverket
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Hemlösa och socialt utsatta
Även om den ekonomiska situationen för hushållen generellt sett har förbättrats i Hässleholms
kommun har situationen för socialt utsatta och
hemlösa försämrats de senaste åren. I takt med en
hårdnande konkurrens på bostadsmarknaden har
människor i en utsatt situation fått finna sig i att
bli bortprioriterade.
I bostadssökandet innebär en osäker ekonomi eller en social problematik att det är svårt att få ett
förstahandskontrakt. För de med ett hyreskontrakt
har ribban för att förlora bostaden sänkts allt eftersom bristen på bostäder har ökat. Hushåll med en
ordnad ekonomi och livssituation står på tur och
föredras.

Utöver ett tillskott av sociala kontrakt menar socialförvaltningen att nya bostäder är nödvändigt för
att få bukt på hemlösheten i Hässleholm, samt för
att kunna tillgodose bostadsbehoven hos de socialt
utsatta. Mindre, prisvärda hyreslägenheter behöver
tillkomma eller tillgängliggöras.
För de som inte har en bostad finns det ett antal temporära boendealtenativ i kommunen. Det
finns en nattjour med 5 platser för hemlösa. Det
finns även kategoriboenden för de med en social
problematik - ett missbruksboende på Qvarngården, ett dubbeldiagnosboende i Vinslöv (35:an)
och ett ungdomsboende för ungdomar som inte
kan bo hemma.

Tidigare har sociala kontrakt varit lösningen för
många att ta sig ur en utsatt situation på bostadsmarknaden och i livet. Socialförvaltningen menar
att de sociala kontrakt som kommunen förfogar
över inte längre räcker till. Många hyresvärdar är
tveksamma till att låta kommunen stå som förstahandsinnehavare och sedan hyra ut bostaden i
andrahand. Arbetet med att skaffa nya hade enligt
socialförvaltningen underlättats av att de ges förutsättningar för att utöka sitt samarbete med färre
hyresvärdar. Hässlehem stod i september 2016 för
drygt hälften av de sociala kontrakten.

Underlag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hässleholms kommun - REMISSHANDLING

• 47

FOKUS PÅ VISSA GRUPPER

Nyanlända och ensamkommande barn
Till och med december 2016 hade 18 ensamkommande barn anvisats till Hässleholms kommun.
Detta är en minskning sett till föregående år då
kommunen anvisades 188 ensamkommande barn.
Totalt sett ansvarade kommunen för 241 ensamkommande barn i december 2016.
Många av de ensamkommande barnen har varit
placerade på boenden utanför kommunen. Under 2016 har det dock flera flyttats tillbaka till
kommunen som en följd av det minskade trycket och som en följd av att kommunen öppnade
nya HVB-hem. Bland annat har ett hem öppnats
i Hässleholm och ett i Vittsjö. Tillsammans har de
plats för totalt 40 barn.
Framöver förutspås det minskade antalet ensamkommande barn innebära att platser kommer
behöva avvecklas. Samtidigt kommer trycket på
den ordinarie bostadsmarknaden öka i takt med
att barnen fyller 18 år och börjar leta efter eget
boende.
Utöver de ensamkommande barnen som fyller 18
år finns det nyanlända som även är i behov av bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Under
2016 har drygt 340 nyanlända bosatt sig i kommunen. Under 2017 kommer kommunen ansvara
för att bosätta 63 nyanlända enligt anvisningstalen.

Nyanlända och ensamkommande barn vänder sig
inte sällan till socialförvaltningen för hjälp. Precis som för hemlösa och socialt utsatta har sociala
kontrakt varit lösningen för en del, men de sociala
kontrakten räcker inte till för alla.
För vissa nyanlända blir andrahandsmarknaden
lösningen till behovet av en bostad. Det har blivit
vanligare att privatpersoner under perioder hyr ut
hus under osäkra förhållanden och med svåra villkor för de som hyr i andrahand.
Bostadsbristen och inflexibiliteten på bostadsmarknaden har även ökat risken för trångbodhet
bland ensamkommande barn och nyanlända. Eftersom dessa grupper har svårt att göra en flyttkarriär menar socialförvaltningen att de som får sällskap av familj genom anhörighetsinvandring har
svårt att skala upp sitt boende efter behov.
För att kunna möta bostadsbehoven på den ordinarie bostadsmarknaden för nyanlända och
ensamkommande barn anser socialförvaltningen
därför att det behöver tillgängliggöras eller byggas
prisvärda hyresrätter. Främst behövs mindre bostäder till ensamstående, men även större till barnfamiljer.

Nyanlända och ensamkommande barn har det generellt sett svårt att själva hitta en bostad. De saknar ofta en fast anställning och hyresvärdar ställer
sig tveksamma till att ge förstahandskontrakt till
personer vars huvudsakliga inkomst är ekonomiskt
stöd. Språkförbistring och bristande kunskap om
bostadsmarknaden i Sverige försvårar också.
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