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Inledning 
Den övergripande inriktningen för Bjuvs 
kommuns bostadsförsörjning finns tydlig i 
kommunens vision. Enligt visionen ska vi i 
kommunen arbeta för att skapa puls i 
tryggheten, tillsammans med andra 
aktörer ska vi bygga för människor i 
rörelse och skapa ett samhälle i 
förändring. Vi ska skapa varierande 
boendemiljöer som passar olika skeenden 
i livet för att göra det lätt att flytta till, inom 
och tillbaka till kommunen. Centrala 
områden ska byggas tätare och högre 
med mellanrum där människor vill vara.  

Vi ska också planera och bygga för ett 
samhälle som välkomnar olikhet. I Bjuv 
ska alla ha jämlika förutsättningar för 
framtiden och i detta har 
bostadsmarknaden en viktig roll. Vi ska 
också sätta nästa generation i fokus 
genom att ta ansvar för våra besluts 
långsiktiga konsekvenser och vara ett 
föredöme i hållbar utveckling.  

Syftet med bostads-
försörjningsprogrammet  
Syftet med 
bostadsförsörjningsprogrammet är 
konkretisera hur vi ska arbeta för att 
uppnå vår vision. Programmet ska fungera 
som ett övergripande verktyg för styrning 
av arbetet i Bjuvs kommun.  

Programmet ska även svara upp mot 
lagkraven i lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). 
Enligt denna lag ska varje kommun ha 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska minst 
innehålla: 

• Mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet 

• Planerade insatser för att nå uppsatta 
mål 

• Hur kommunen har tagit hänsyn till 
relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen.  

Uppgifterna ska särskilt grundas på en 
analys av den demografiska utvecklingen, 
av efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 

Om programmet 
För att arbetet med 
bostadsförsörjningsfrågor i kommunen ska 
bli integrerat med den dagliga 
verksamheten använder vi en modell för 
arbetet som har sin utgångspunkt i 
befintlig styrmodell för Bjuvs kommun. 
Arbetet har därför organiserats utifrån 
kommunens vision och målstyrningskedja. 
Nedan beskrivs hur olika dokument 
hänger samman och stödjer varandra  

Vision 
Bjuvs kommuns 
vision togs fram 
under 2016 och 
redovisar den 
övergripande 
riktning kommunen 
vill ha i sitt arbete. 
Här finns ställningstaganden kring 
bostadsförsörjningsfrågorna, dock 
formulerade på ett sätt som kräver att de 
konkretiseras ytterligare för att uppnå ett 
effektivt arbete. Vad visionen fastställer 
beskrivs under rubriken vision och mål.  

  

”Arbetet med 
bostadsförsörjning 

har sin utgångspunkt 
i kommunens vision” 
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Policy 
Bostadsförsörjningspolicyn har sin 
utgångspunkt i visionen och redovisar den 
riktning kommunen ska arbeta i gällande 
bostadsförsörjningsfrågor för att uppnå 
visionen. Policyn pekar ut tre teman, 
framtagna utifrån visionen, kommunens 
mål, nationella mål och regionala 
strategier. I varje tema pekas den 
övergripande riktningen för arbetet inom 
temat ut.  

Bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogrammet tar sin 
utgångspunkt i vision och 
bostadsförsörjningspolicyn och fastställer 
den metod som ska användas i 
kommunen för att arbeta med frågorna 
och hur arbetet kopplat till varje tema i 
policyn ska avgränsas. Här redovisas 
även vilka av kommunens nämnder, 
utskott eller kommunala bolag som har 
ansvar för att driva arbetet i varje tema 
samt vilka som ska utföra aktiviteter 
kopplat till temat. Utgångspunkten i arbetet 
är att kommunens nämnder eller utskott 
tydligt ska se sin roll i arbetet med 
bostadsförsörjning och arbeta med de 
frågor som är relevanta för sin 
verksamhet. 

Planer  
Utifrån ställningstagandena i 
bostadsförsörjningsprogrammet finns 
sedan behov av att ytterligare beskriva hur 

arbetet ska gå till och vilka som ska vara 
inblandade. Det sker då i planer som har 
de övergripande formuleringarna i 
ovanliggande styrdokumentet som 
utgångspunkt. 

Mål, indikatorer och aktiviteter 
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller 
kommunens övergripande målsättningar 
som styr bostadsförsörjningsfrågan och 
strategiska aktiviteter. Planerna som 
kopplas till programmet kommer att 
innehålla konkretiseringar i form av 
detaljerade målsättningar och konkreta 
aktiviteter och investeringar. Dessa 
kommer sedan att återfinnas i kommunens 
mål- och budgetprocess kopplat till 
nämnder och utskott. Arbetet med 
bostadsförsörjning blir på så vis en 
integrerad del av kommunens 
verksamhetsstyrning kopplat till budget 
och bokslut.  

Ägardirektiv AB Bjuvsbostäder 
I ägardirektivet till det kommunala 
bostadsbolaget AB Bjuvsbostäder anges 
att bolaget ska nyproducera 30 procent av 
det inom kommunen förekommande årliga 
behovet av nya bostäder, som framgår av 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. 
Det årliga behovet revideras löpande och 
slås fast i tillhörande plan för 
bostadsförsörjning. 

 

  

Bild: Modell för styrning av bostadsförsörjningsarbete  
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Vision och mål 
Bjuvs kommuns vision togs fram under 
2016 och redovisar den övergripande 
riktning kommunen vill ha i sitt arbete. Här 
finns ställningstaganden kring 
bostadsförsörjningsfrågorna, dock 
formulerade på ett sätt som kräver att de 
konkretiseras ytterligare för att uppnå ett 
effektivt arbete. 

I visionen fastställs att Bjuvs kommun 
ska: 

• bygga för människor i rörelse  
• ha varierande boendemiljöer som 

passar olika skeenden i livet 
• bygga centrala områden tätare och 

högre med mellanrum 
där människor vill vara. 

• ta ansvar för våra besluts långsiktiga 
konsekvenser och vara ett föredöme i 
hållbar utveckling 

• välkomna olikhet och skapa jämlika 
förutsättningar för alla  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
som styr bostadsförsörjningsfrågorna 
är:  

• Vi har en varierad, trygg och attraktiv 
boendemiljö, med god service och 
lokala entreprenörer. 

• Vi är en del av och bidrar till ett 
självklart regionalt sammanhang 

• Vi har jämlika förutsättningar för alla 
oavsett vem du är. 

• Vi har en hållbar kommunal 
verksamhet och det är enkelt för våra 
invånare att leva miljövänligt. 

Kommunens målsättning för 
befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande är:  

• Befolkningen ska öka med minst en 
procent per år.  

• Bostadsbyggandet i kommunen ska 
minst motsvara det behov som 
genereras av 
befolkningsutvecklingsmålet. 

Målsättningarna bygger på en analys av 
befolkningsutvecklingen historiskt, 
bostadsmarknaden, vilka förutsättningar 
kommunen har och nationella och 
regionala prognoser.  
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Genomförande och uppföljning 
 
Ansvarsbeskrivning 
Kopplat till varje tema redovisas en 
ansvarsbeskrivning. Ansvarsbeskrivningen 
klargör vilka intressenter som bör vara 
inblandade i arbetet med respektive tema 
och vad deras ansvar innebär. Följande 
nivåer finns i ansvarsbeskrivningen: 

 Strategiskt ansvar 
Nämnd, utskott eller kommunalt bolag 
som har ett strategiskt ansvar för ett 
temaområde förväntas genomföra den 
långsiktiga strategiska planeringen 
samt vara drivande och samordnande 
för att arbete sker kopplat till temat. 
Nämnd, utskott eller kommunalt bolag 
ska ha mål, indikatorer och aktiviteter 
kopplat till temat under 
programperioden, kontinuerligt följa 
upp dessa samt avsätta/ äska resurser 
för att uppnå målen. Nämnd, utskott 
eller kommunalt bolag kan initiera och 
samordna satsningar som de som har 
operativt ansvar kan genomföra. 
 

 Operativt ansvar 
Nämnd, utskott eller kommunalt bolag 
som har ett operativt ansvar för ett 
temaområde påverkar området genom 
sin ordinarie verksamhet. De förväntas 
genomföra aktiviteter då dessa initieras 
av den strategiskt ansvariga samt 
avsätta/ äska resurser för att kunna 
delta. De bör formulera mål under 
programperioden för att kunna arbeta 
med temat strukturerat och genomföra 
regelbunden uppföljning. De kan 
självklart själva initiera aktiviteter 
kopplat till temat men huvudansvaret 
för att arbete med temat genomförs har 
den strategiskt ansvariga nämnden, 
utskottet eller kommunala bolaget. 
 

 I samarbete med  
Intressent som pekas ut som 
samarbetspartner utgör en viktig part i 
arbetet med temat. Strategiskt ansvarig 
och utförare bör därmed inkludera 
dessa i arbetet med temat. 

Uppföljning 
Uppföljningen av kommunens mål och 
investeringar sker tertialvis tillsammans 
med övriga verksamhetsmål. Ansvaret för 
uppföljningen är placerat på varje nämnd/ 
utskott som följer upp sina mål, indikatorer 
och investeringar. Kommunala bolag följer 
upp sina mål i sina befintliga 
rapporteringar.  

Giltighetstid 
Bostadsförsörjningspolicyn och 
bostadsförsörjningsprogrammet gäller till 
2030. Kommunstyrelsen ska initiera en 
revidering av policy och program i god tid 
innan de löper ut. Om behov anses finnas 
kan de revideras tidigare.  

Årlig mål- och budgetprocess  

Programmet pekar ut ett antal aktiviteter 
som ska integreras med kommunens mål- 
och budgetprocess. Bilden nedan visar på 
ett övergripande plan hur kommunens 
mål- och budgetprocess fungerar och var i 
processen planeringsunderlagen ska ingå.  
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Bostadsförsörjningspolicy 
 

Långsiktig bostadsförsörjning 
Bjuvs kommun tar ansvar för framtida 
generationer genom att se till våra 
besluts långsiktiga konsekvenser. Vi 
har en god planeringshorisont för 
bostadsförsörjning och identifierar 
löpande vilka konsekvenser 
utvecklingen får för den kommunala 
verksamheten. Genom ett strategiskt 
och proaktivt arbete skapar vi goda 
förutsättningar att möta de behov och 
krav som bostadsutvecklingen 
genererar för vår verksamhet.   
Jämlik och varierad bebyggelse  
Bjuvs kommun ska tillsammans med 
andra aktörer bygga för människor i 
rörelse och ett samhälle i förändring. Vi 
välkomnar olikhet och genom att 
prioritera utbyggnad som kompletterar 
vårt befintliga utbud skapar vi 
varierande boendemiljöer som passar 
olika skeenden i livet. Genom god 
planering av våra bostadsområden 
formar vi ett helt samhälle och skapar 
goda boendemiljöer för både nya och 
befintliga Bjuvsbor.

Hållbar bebyggelse 
Bjuvs kommun är ett föredöme i hållbar 
utveckling. Vi arbetar för en 
bebyggelseutveckling med högre 
täthet, högre exploatering och 
funktionsblandning i stationsnära lägen 
samt utvecklar bebyggelse i 
kollektivtrafiknära lägen. I alla våra 
tätorter ska det finnas gott om 
mellanrum där människor vill vara. Vi 
arbetar för att byggnaderna i 
kommunen byggs hållbart.  
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Långsiktig bostadsförsörjning 

Bjuvs kommun är en boendekommun med 
större nattbefolkning än dagbefolkning. 
Det innebär att fler bor i Bjuv och pendlar 
till arbete någon annanstans än tvärtom. 
Kommunen är väl uppkopplat via 
kollektivtrafik mot Helsingborgsregionen 
och snart även mot Malmöregionen när 
det börjar gå persontrafik från stationen i 
Billesholm år 2021. Bjuv har haft en snabb 
befolkningstillväxt under 2000-talet. Med 
tanke på kommunens gynnsamma 
geografiska läge finns det goda 
förutsättningar att anta att denna 
utveckling kommer fortsätta under en lång 
tid framöver. Förutsättningen för en fortsatt 
positiv befolkningstillväxt är att kommunen 
utvecklas som en attraktiv boendeort inom 
de områden som pekas ut i visionen och 
att kommunen arbetar för en god och 
attraktiv bostadsmarknad.  

För att kunna svara upp mot utvecklingen 
krävs ett långsiktigt hållbart arbetssätt och 

tydliga målsättningar. Kommunen behöver 
ha en god planeringshorisont för att kunna 
bemöta och förutse de behov som en ökad 
befolkning har. Genom en ökad tydlighet 
är det också möjligt att bygga en 
organisation som har förmåga att skapa 
förutsättningar för den utveckling som 
politiken vill uppnå.  

Avgränsningar 
Arbetet inom ramen för detta tema 
avgränsas till kommunens verksamhet och 
vad kommunen kan göra för att skapa en 
god planeringshorisont för 
bostadsförsörjning. Strategiskt ansvar 
inom temat inbegriper att ha ansvar för att 
ta fram prognoser och 
konsekvensbeskrivningar medan de med 
operativt ansvar har ansvar för att bidra 
med material för att identifiera 
konsekvenser och att agera på dessa. 

 

Så gör vi 

• Vi tar årligen fram befolkningsprognoser och prognoser för bostadsbyggande samt 
konsekvensbeskrivningar kopplat till dessa 

• Vi har en aktiv och strategisk markpolitik för att kunna styra var och när exploatering 
sker.  

Ansvarsbeskrivning 

Strategiskt ansvar Operativt ansvar I samarbete med 

 
Kommunstyrelsen 

 

Tekniska utskottet, Utskottet för arbete och 
tillväxt, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- 
och utbildningsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Byggnadsnämnden. AB 
Bjuvsbostäder 

NSVA 
NSR 
 

 

 

 

Bjuvs kommun tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts 
långsiktiga konsekvenser. Vi har en god planeringshorisont för 
bostadsförsörjning och identifierar löpande vilka konsekvenser utvecklingen får 
för den kommunala verksamheten. Genom ett strategiskt och proaktivt arbete 
skapar vi goda förutsättningar att möta de behov och krav som våra invånare på 
vår verksamhet. 
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Jämlik och varierad bebyggelse 

År 2017 bestod bostadsbeståndet i Bjuvs 
kommun till cirka 70 procent av småhus* 
och cirka 25 procent av flerbostadshus 
med främst hyresrätter. Förutom dessa 
finns även ett antal specialbostäder av 
olika slag för till exempel äldre eller 
funktionshindrade. För att kunna skapa en 
varierad bebyggelse bör vi löpande 
analysera tillgång och efterfrågan samt 
olika tillgängliga strategier för att tillgodose 
de behov som finns och samtidigt skapa 
en varierad bebyggelse.  

Många som flyttar till Bjuv är nybildade 
familjer som söker sig bort från större 
städer och vill ha de kvalitéer som ett 
mindre samhälle kan erbjuda. Detta 
stämmer också väl överens med nationella 
mönster för kommuner med samma 
förutsättningar som Bjuv. En grupp som 
bör prioriteras för att skapa inflyttning är 
således barnfamiljer som vill göra en 
boendekarriär till just småhus.  

Idag bor nästan 70 procent av Bjuvs 
invånare över 60 år i hus. I och med att en 
så stor andel invånare idag bor kvar länge 
i sitt hus finns en stor potential att utveckla 
bostadsbeståndet med lägenheter som 
passar ett senare skede i livet. Kommunen 
skulle under en period framöver därför 
behöva prioritera nybyggnation av 
lägenheter och bostäder som passar äldre 
för att frigöra villor för målgruppen 
barnfamiljer.  

Som kommun har vi också ett ansvar för 
andra grupper än de som vill flytta till eller 
inom Bjuv. Kommunen ska tillhandahålla 
bostäder för bland annat nyanlända, 
ensamkommande barn och personer med 
vårdbehov samt personer som av olika 
anledningar är i en akut boendesituation. 
Dessa gruppers behov ska ingå i de 
analyser som förvaltningen gör gällande 
tillgång och efterfrågan i bostadsutbudet.  

Var och hur människor bor har också stor 
påverkan på samhällets utveckling. Vi ska 
därför ta ansvar för och prioritera hur våra 
bostadsområden utvecklas och planera för 
goda möjligheter till bland annat motion 
och rörelse samt ge förutsättningar till 
möten mellan generationer och kulturella 
gränser.  

Avgränsningar 
Arbetet inom ramen för detta tema 
avgränsas till kommunens verksamhet och 
vad kommunen kan göra för att skapa en 
jämlik och varierad bebyggelse. 
Strategiskt ansvar inom temat inbegriper 
att ha ansvar för att ta fram 
behovsanalyser och 
konsekvensbeskrivningar samt att skapa 
riktlinjer för en hållbar bebyggelse-
utveckling. De med operativt ansvar har 
ansvar för att bidra med material för att 
identifiera konsekvenser och att agera på 
dessa.

  

*småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus 

Bjuvs kommun ska tillsammans med andra aktörer bygga för människor i rörelse 
och ett samhälle i förändring. Vi välkomnar olikhet och genom att prioritera 
utbyggnad som kompletterar vårt befintliga utbud skapar vi varierande 
boendemiljöer som passar olika skeenden i livet. Genom god planering av våra 
bostadsområden formar vi ett helt samhälle och skapar goda boendemiljöer för 
både nya och befintliga Bjuvsbor 
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Så gör vi  

• Vi tar årligen fram behovsanalyser och prioriteringar för olika byggnadstyper samt 
konsekvensbeskrivningar kopplat till dessa.  

• Vi tar årligen fram behovsprognoser kopplade till de grupper kommunen har ett 
bostadsförsörjningsansvar för samt konsekvensbeskrivningar kopplat till dessa. 

• Vi använder våra kommunala styrmedel för att styra lokalisering och utformning av ny 
bebyggelse. 
 

Ansvarsbeskrivning 

 

  

Strategiskt ansvar Operativt ansvar I samarbete med 
 
Kommunstyrelsen 

 

Tekniska utskottet, Utskottet för arbete och 
tillväxt, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- 
och utbildningsnämnden, 
Byggnadsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, AB Bjuvsbostäder 
 

NSVA 
NSR 
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Hållbar bebyggelse 

Ökad täthet i centrala lägen minskar 
andelen bilresor och skapar bra 
befolkningsunderlag för god kollektivtrafik 
och vardagsservice. Eftersom 
bostadsbeståndet i Bjuvs kommun består 
till cirka 70 procent av småhus har 
kommunen idag en relativt låg täthet och 
exploateringsgrad och det finns därför 
utrymme för förtätning inom stationsnära 
lägen.  

Hur vi bor och reser påverkar klimatet i 
stor utsträckning. Var vi bygger nya 
bostäder är därför en viktig fråga för att 
kunna uppnå kommunens vision om att 
vara ett föredöme i hållbar utveckling. 
Skånetrafiken har ställt upp ett antal 
brytvärden för hur långt det anses vara 
rimligt att förflytta sig till och från en 
järnvägsstation eller busshållplats, 
beroende på trafikslag. För stadsbuss är 
detta avstånd 500 meter, för regionbuss 
1000 meter och för tåg 1500 meter. 
Områden inom dessa avstånd från 
hållplats eller station är i Skåne att 
beteckna som stations- respektive 
kollektivtrafiknära lägen. 

Utifrån dessa brytvärden ligger större delar 
av Bjuvs tätort stationsnära, Billesholms 
tätort kommer att ligga stationsnära år 
2021 och större delen av Ekeby ligger 
hållplatsnära. Det finns därmed utifrån 
befintlig ortstruktur goda förutsättningar för 
en fortsatt hållbar bebyggelseutveckling.   

Kollektivtrafiknära lägen är också en viktig 
faktor för att skapa attraktiva 
boendealternativ. Genom att bygga i 
stationsnära lägen kan boende få tillgång 

till mångfaldigt fler arbetstillfällen, större 
kulturutbud och fler fritidsaktiviteter inom 
rimliga restidsavstånd. Detta ligger också i 
linje med visionen som pekar på att Bjuv 
ska vara en självklar del i ett större 
sammanhang och se hela regionens utbud 
som sitt eget. 

Det räcker dock inte att bygga tätt och 
stationsnära för att skapa en hållbar 
bebyggelseutveckling. Vi behöver skapa 
attraktiva miljöer där människor trivs och 
göra det lätt för människor att välja 
miljövänliga alternativ. Genom blandade 
funktioner i stationsnära områden får 
boende nära till service vilket minskar 
behovet av att använda bilen. Fler 
människor som rör sig till och från olika 
målpunkter bidrar även till en trygg miljö. 
Trygga och attraktiva mellanrum i 
stadsrummet sätter människor i fokus och 
skapar goda boendemiljöer.  

Vi ska också ta ansvar för kommande 
generationer genom att arbeta för att de 
byggnader som kommunen bygger ska 
byggas med så liten miljöpåverkan som 
möjligt.  

Avgränsningar 
Arbetet inom ramen för detta tema 
avgränsas till kommunens verksamhet och 
vad kommunen kan göra för att skapa en 
hållbar bebyggelse. Strategiskt ansvar 
inom temat inbegriper att ha ansvar för att 
ta fram planer för bebyggelseutveckling 
och att ta fram relevanta styrdokument för 
en hållbar bebyggelseutveckling. De med 
operativt ansvar har ansvar för att agera 
på de aktiviteter som planerna genererar.  

  

Bjuvs kommun är ett föredöme i hållbar utveckling. Vi arbetar för en 
bebyggelseutveckling med högre täthet, högre exploatering och 
funktionsblandning i stationsnära lägen samt utvecklar bebyggelse i 
kollektivtrafiknära lägen. I alla våra tätorter ska det finnas gott om mellanrum där 
människor vill vara. Vi arbetar för att byggnaderna i kommunen byggs hållbart. 
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Så gör vi 

• Vi prioriterar i första hand bebyggelseutveckling stationsnära lägen och i andra hand 
hållplatsnära lägen 

• Vi tar årligen fram en plan för prioriterade områden och bostadsutveckling utifrån de 
behov som identifierats i ovanstående teman. 

• Vi använder vårt planmonopol och markinnehav som styrmedel för att skapa en 
hållbar bebyggelseutveckling. 

 
Ansvarsbeskrivning 

 

 
  

Strategiskt ansvar Operativt ansvar I samarbete med 

 
Kommunstyrelsen 

 

 
Tekniska utskottet, Byggnadsnämnden 

NSVA 
NSR 
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Hänsyn till nationella och regionala mål  

Det övergripande nationella 
bostadspolitiska målet är långsiktigt väl 
fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett 
utbud av bostäder som svarar mot 
behoven.  

Riksdagens definition av 
miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö är 
att städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 

Bostadsförsörjningsprogrammet avser 
som helhet att svara upp mot dessa mål 
genom en långsiktig och väl genomtänkt 
planering för bostadsförsörjning och årlig 
revidering av planeringsunderlag och 
konsekvensbeskrivningar. 

Det finns också ett flertal 
mellankommunala och regionala strategier 
som är relevanta för bostadsförsörjning i 
Bjuvs kommun. Kommunens arbete ligger 
i linje med det som pågår på regional nivå, 
och vi är med och driver utvecklingen 
framåt. Nedan beskriver vi översiktligt de 
strategier som påverkar oss och hur vi 
inom ramen för arbetet med 
bostadsförsörjning bidrar till dessa.  

Regional utvecklingsstrategi 

Det öppna Skåne 
2030 heter den 
regionala 
utvecklingsstrategi 
som Region Skånes 
regionfullmäktige 
antog i juni 2015. 
Den ska utgöra en 

gemensam målbild för Skåne med sikte på 
år 2030. 

I den regionala utvecklingsstrategin pekas 
fem prioriterade ställningstaganden ut.  

• Skåne ska erbjuda framtidstro och 
livskvalitet 

• Skåne ska bli en stark hållbar 
tillväxtmotor  

• Skåne ska dra nytta av sin 
flerkärniga ortstruktur 

• Skåne ska utveckla morgondagens 
välfärdstjänster  

• Skåne ska vara globalt attraktivt 

Inom ramen för bostadsförsörjning bidrar 
Bjuvs kommun främst inom områdena 
”Skåne ska erbjuda framtidstro och 
livskvalitet” och ”Skåne ska dra nytta av 
sin flerkärniga ortstruktur”. 

Strukturbild för Skåne 

Inom arbetet med 
Strukturbild för 
Skåne har ett antal 
strategier för det 
flerkärniga Skåne 
tagits fram för att 
koppla samman det 

regionala utvecklingsarbetet med den 
kommunala översiktsplaneringen. I 
strukturbilden lyfts fem strategier fram för 
Skånes utveckling: 

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer 
och regionala kärnor och utveckla 
den flerkärniga ortstrukturen 

• Stärka tillgängligheten och binda 
samman Skåne 

• Växa effektivt med en balanserad 
och hållbar markanvändning 

• Skapa socialt hållbara, attraktiva 
orter och miljöer som erbjuder hög 
livskvalitet 

• Stärka Skånes relation inom 
Öresundsregionen, södra Sverige 
och södra Östersjön 

Inom ramen för bostadsförsörjning bidrar 
Bjuvs kommun främst inom genom att 
utveckla den flerkärniga ortstrukturen, 
stärka tillgängligheten och binda samman 
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Skåne, att växa effektivt med en 
balanserad och hållbar markanvändning 
och att skapa socialt hållbara, attraktiva 
orter och miljöer som erbjuder hög 
livskvalitet 

Strukturplan för Skåne Nordväst och 
gemensam planstrategi 

Tillsammans med de 
övriga tio kommunerna i 
Skåne Nordväst har vi 
tagit fram en strukturplan 
för vår gemensamma 
utveckling. Delstrategin 
”Boendestrategi för 
Skåne Nordväst” lyfts 
bland annat vikten av att 

bygga variera vilket är en central del i 
temat jämlik och varierad bebyggelse och 
att prioritera stationssamhällen och 
kollektivtrafiknära områden vilket är en 
central del i temat hållbar bebyggelse. 

Agenda 2030  

Vid FN:s 
toppmöte 2015 
antog världens 
stats- och 
regeringschefer 
17 globala mål 
och Agenda 

2030 för hållbar utveckling. De globala 
målen och Agenda 2030 syftar till att 
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser. 

De globala målen är följande:  

1. Ingen fattigdom 
2. Ingen hunger 
3. Hälsa och välbefinnande 
4. God utbildning för alla 
5. Jämställdhet 
6. Rent vatten och sanitet 
7. Hållbar energi för alla 
8. Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 
9. Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur 
10. Minskad ojämlikhet 
11. Hållbara städer och samhällen 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa klimatförändringen 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 
16. Fredliga och inkluderande 

samhällen 
17. Genomförande och globalt 

partnerskap 

Det nationella genomförandet 
inkluderar alla kommuner i Sverige. 
Inom ramen för 
bostadsförsörjningsprogrammet bidrar 
Bjuvs kommun främst inom mål: 9, 10 
och 11. 
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