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Förord
Hörby kommun ligger i en attraktiv och expansiv region där
kravet på tillgången till bostäder växer. För att regionen ska
kunna klara utmaningarna måste även Hörby kommun bidra
med bostäder som kan tillgodose behoven. Utbudet av goda
bostäder för alla medborgare är även avgörande för att tillgodose
kommunens egna behov men även för att kommunen ska ha
goda förutsättningar för att kunna växa och utvecklas.
Hörby kommun har som målsättning att ha en positiv
befolkningstillväxt där tillgången till attraktiva bostäder är av stor
vikt. Utveckling sker dock inte enbart genom nybyggnation. Det
lUlYHQYLNWLJWDWWNRPPXQHQXQGHUKnOOHURFKXWYHFNODUEHÀQWOLJ
bebyggelse.
Hörby kommun arbetar för att hushålla med dagens resurser
inför framtiden för att skapa ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart samhälle. Som ett led i detta utgör
bostadsförsörjningsprogrammet, tillsammans med kommunens
översiktsplan, ett av de viktigaste grundläggande dokumenten för
att kunna planera för Hörbys framtid. Med utgångspunkt från
dessa dokument har kommunen större möjligheter till påverkan
om var ny bebyggelse bör tillåtas och vilken typ av bostäder som
bör byggas.
Kommunen skapar förutsättningarna om var ny byggnation
anses vara lämplig och ska tillåtas. Det är därefter allmännyttan
och marknadens aktörer som svarar för byggandet. Genom detta
dokument är kommunens förhoppning att vi tillsammans kan
NXQQDVNDSDÁHUERVWlGHUVRPDWWUDKHUDUÁHUDPnOJUXSSHU

Susanne Meijer (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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1. ^ĂŵŵĂŶĨĂƩŶŝŶŐ
Bostadsmarknaden i Sverige är i nuläget ansträngd och det råder
bostadsbrist i stora delar av landet. Boverket bedömer att fram till
år 2025 behöver cirka 700 000 nya bostäder byggas för att möta
den befolkningsutveckling som Sverige står inför.
Tillgången till bostäder i Hörby kommun samt efterfrågan
på bostäder påverkas av yttre faktorer som exempelvis
urbanisering, krig, åldrande befolkning och kraftiga expansioner
i grannkommuner. Dessa faktorer påverkar även externa aktörers
vilja att bygga nytt i kommunen och därmed kommunens
utvecklingsmöjligheter.

sĂƌĨƂƌĞƩďŽƐƚĂĚƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵ͍

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör en viktig grund för att
tillgodose kommunens övergripande vision med programmet;
DWWGHWVNDÀQQDVERVWlGHUI|UDOODEOLYDQGHRFKQXYDUDQGHLQYnQDUH
i Hörby kommun. Med dokumentet får kommunen även en
bättre framförhållning inför framtida byggnationer genom
att kommunen kan arbeta för ett ökat bostadsbyggande och
lättare styra vilka bostadstyper som bör byggas för att tillgodose
framtida behov.
Som grund till bostadsförsörjningsprogrammet har en
omfattande analys över nuläget i kommunen genomförts. Hörby
kommun har haft en svag men stadig befolkningsökning ända
sedan 1968 samtidigt som andelen nybyggnation i kommunen
varit låg. Detta har medfört att bostadsrotationen varit låg och
att det uppstått en brist på mindre, billiga lägenheter, som är
av stor vikt för de grupper som har svårare att komma in på
bostadsmarknaden. För att få igång byggnationen i kommunen
är det viktigt att skapa rutiner för en effektiv planprocess och en
smidig exploateringsprocess.

Varierat boende
För att kommunen ska utgöra ett attraktiv boendealternativ
är det viktiga att kommunen kan erbjuda ett varierat boende,
både i de större tätorterna, mindre byarna och på landsbygden.
Kommunens bostadsbestånd består idag till övervägande del
6
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av villabebyggelse. Hörby kommuns förhoppning är att genom
nybyggnation kunna skapa kompletterande bebyggelse för att
bättre möta upp behov och efterfrågan på bostadsmarknaden.
En utmaning för Hörby kommun är dock att bostadspriserna
Sn+|UE\NRPPXQVEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGlUUHODWLYWOnJD
i relation till övriga Skåne. Nyproduktion ger vanligtvis högre
hyror vilket också ställer högre krav på hyresgästernas inkomster.
Andelen äldre i kommunen har de senaste åren ökat. Till följd
DYGHQI|UElWWUDGHKlOVDQRFKIXQNWLRQVI|UPnJDQYlOMHUDOOWÁHU
att bo kvar i hemmet allt högre upp i åldrarna. I Hörby kommun
är tendensen att äldre väljer att bo kvar längre i sina villor än
i övriga Skåne. För att få ett mer effektivt utnyttjande av det
EHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHWHIWHUVWUlYDU+|UE\NRPPXQDWWGHW
VNDSDVÁ\WWNHGMRUWLOOI|OMGDYQ\E\JJQDWLRQ*HQRPDWWVNDSD
Á\WWNHGMRUNDQYLOORUIULJ|UDVVRPPHGI|UJHQHUDWLRQVE\WHQL
EHÀQWOLJDRPUnGHQPHGlOGUHEHE\JJHOVH'HWWDVNDSDUlYHQ
P|MOLJKHWHUI|UQ\LQÁ\WWQLQJIUnQDQGUDNRPPXQHURFKUHJLRQHU

ZĞŶŽǀĞƌŝŶŐĂǀďĞĮŶƚůŝŐƚďŽƐƚĂĚƐďĞƐƚĊŶĚ

5HQRYHULQJRFKXQGHUKnOODYGHWEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHW
är också en viktig del i arbetet med att skapa goda bostäder
WLOONRPPXQHQVLQYnQDUH,+|UE\NRPPXQÀQQVLGDJHWW
UHQRYHULQJVEHKRYDYGHWEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHWRFKJHQRP
att renovera och underhålla förlängs byggnadernas livslängd. I
arbetet med att göra en översyn av kommunens lägenhetsbestånd
E|UNRPPXQHQDUEHWDI|UDWWVNDSDÁH[LEODERVWlGHUVRPSDVVD
ÁHUDROLNDEHKRY([HPSHOYLVE|UHQOlJHQKHWIXQJHUDEUDI|U
både ungdomar, studenter, äldre eller ensamhushåll.

EŝŽƂǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞŬŽŵŵƵŶĂůĂŵĊů

Med utgångspunkt från den grundläggande analysen
av kommunens nuläge har ett antal brister och
XWYHFNOLQJVP|MOLJKHWHUNXQQDWGHÀQLHUDVVRPOLJJHUWLOOJUXQG
för de nio övergripande mål som kommunen arbetat fram
i bostadsförsörjningsprogrammet. Målen ska underlätta för
kommunen i arbetet med att nå kommunens övergripande vision
PHGSURJUDPPHW7LOOYDUMHPnOÀQQVXQGHUOLJJDQGHULNWOLQMHURP
hur kommunen ska arbeta för att uppnå målen.
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2. Inledning
Hörby kommun ska vara ett attraktivt val av boendekommun i
gUHVXQGVUHJLRQHQRFKLHWWÁHUNlUQLJW6NnQH0HGHWWDNWXHOOW
bostadsförsörjningsprogram kan kommunen arbeta strategiskt
för att utveckla bostadsbeståndet i Hörby kommun och bidra till
en ökad efterfrågan på bostäder.
”Hörby kommuns medborgare ska trivas att bo i Hörby samtidigt
som de ska känna trygghet och vara nöjda med de tjänster
som levereras från kommunen. De är också viktiga budbärare
och ambassadörer för Hörby som boendekommun. En nöjd
medborgare sprider en positiv bild av Hörby, vilket kan skapa
Q\ÀNHQKHWRFKLQWUHVVHIUnQPlQQLVNRUXWDQI|UNRPPXQHQµ
(Marknadsstrategi Hörby kommun, 2016, Hörby kommun).
Genom ett kontinuerligt arbete med att utveckla
bostadsbeståndet i kommunen arbetar kommunen även mot
Hörby kommuns samhällsbyggnadsvision om att skapa en
utveckling i hela kommunen.
”Vårt Hörby – En nära och naturskön kommun med unika
livsmiljöer driven av kreativitet, gemenskap och framtidstro”
(Översiktsplan 2030, 2016, Hörby kommun).

^ǇŌĞ

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att belysa vilket
behov och vilken efterfrågan av olika boendeformer kommunen
VWnULQI|UVDPWDWWUHGRYLVDKXUNRPPXQHQVEHÀQWOLJD
bostadsområden ska utnyttjas och utvecklas. Programmet och
dess riktlinjer syftar till att utgöra ett grundläggande underlag
som ska underlätta för kommunens framtida samhällsplanering,
vara vägledande i vilka projekt och boendeformer som ska
prioriteras samt underlätta dialogen mellan kommunen och
exploatörer.
Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar och utgör ett
viktigt underlag för kommunens översiktsplan. Översiktsplanen
pekar på en vilja om en ökad tillväxt i kommunen samt
8
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var kommunen önskar utveckla framtida bostadsområden.
Avsikten med bostadsförsörjningsprogrammet är inte att
styra var människor ska bosätta sig, utan att eftersträva en
balans mellan efterfrågan och tillgång på bostadsmarknaden.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska också svara på vilka
P|MOLJKHWHUWLOOERVWDGVO|VQLQJDUVRPÀQQVI|UGHVRPKDUVYnUW
att komma in på bostadsmarknaden.

Vision
Hörby kommuns övergripande vision med
ERVWDGVI|UV|UMQLQJVSURJUDPPHWlUDWWGHWVNDÀQQDVERVWlGHUI|U
alla blivande och nuvarande invånare i Hörby kommun.

>ĂŐƐƟŌŶŝŶŐ

Kommunen är skyldig att planera för bostadsförsörjningen
i kommunen, enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. 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.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod och minst
innehålla:
•
•
•

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling 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.

8SSJLIWHUQDVNDJUXQGDVSnHQDQDO\VDYGHQGHPRJUDÀVND
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för
särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
Vid planering av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda
med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med
ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet, och andra regionala
organ tillfälle att yttra sig.
Antagandehandling 2017-08-28
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Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara
vägledande vid tillämpningen av plan- och bygglagen. Plan- och
bygglagen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer. Dessutom ska kommunens mål och riktlinjer
för bostadsförsörjningsprogrammet vara vägledande vid
tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 PBL.
”3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala
och regionala förhållanden främja
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet” (Planoch bygglagen 2010:900).

Regeringsformen
Enligt FNs stadgar och regeringsformen är rätten till en bostad
en mänsklig rättighet.
”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och
värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska
vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt
ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning
samt verka för social omsorg och trygghet och för goda
förutsättningar för hälsa” (Svensk författningssamling 1974:152).

10
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3.

Hörby kommuns mål
och riktlinjer

mål

1.

För att uppnå kommunens övergripande vision med
bostadsförsörjningsprogrammet, om DWWGHWVNDÀQQDVERVWlGHU
I|UDOODEOLYDQGHRFKQXYDUDQGHLQYnQDUHL+|UE\NRPPXQ, har Hörby
NRPPXQVDWWHWWDQWDO|YHUJULSDQGHPnO7LOOYDUMHPnOÀQQV
underliggande riktlinjer om hur kommunen ska arbeta för att
uppnå målen.
,ƂƌďǇ ŬŽŵŵƵŶ ƐŬĂ ƐŬĂƉĂ ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ ĨƂƌ ĞƩ
ďŽƐƚĂĚƐďǇŐŐĂŶĚĞƐŽŵƐǀĂƌĂƌƵƉƉŵŽƚĞŶďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƟůůǀćǆƚ
ƉĊϬ͕ϳƉƌŽĐĞŶƚƉĞƌĊƌ͘
,+|UE\NRPPXQV|YHUVLNWVSODQgYHUVLNWVSODQÀQQVHWW
övergripande mål om en befolkningstillväxt på 0,7 procent per år.
För att tillgodose befolkningstillväxten fram till år 2030 krävs en
exploatering på totalt 780 nya bostäder i olika upplåtelseformer,
vilket motsvarar i genomsnitt drygt 50 bostäder per år. För att få
en ökad tillväxtkraft i kommunen är det av stor vikt att Hörby
NRPPXQDNWLYWDUEHWDUPHGDWWI|UlGODEHÀQWOLJDPLOM|HURFK
driva fram ny attraktiva bostäder.
För att Hörby kommun ska bli ett attraktivt val av
boendekommun och ett komplement till storstadskommunerna
måste Hörby kommun synliggöras tydligare i Öresundsregionen
och i Skåne län genom en strategisk marknadsföring.

Riktlinjer
• *HQRPPDUNQDGVI|ULQJRFKJRGSODQHULQJVND+|UE\NRPPXQVWlUNDVLQUROOLHWWÁHUNlUQLJW6NnQH
• %HÀQWOLJWERVWDGVEHVWnQGWLOOVDPPDQVPHGQ\SURGXNWLRQVND|YHUWLGNODUDHQnUOLJEHIRONQLQJV|NQLQJSn
minst 0,7 procent.
• Hörby kommun ska göra en översyn av gällande ägardirektiv för Hörbybostäder AB inför varje
mandatperiod för att möta kommunens bostadsbehov.

12
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<ŽŵŵƵŶĞŶ ƐŬĂ ǀĂƌĂ ĂŬƟǀ ĨƂƌ ĂƩ ůĊŶŐƐŝŬƟŐƚ ƂŬĂ ƐŝƩ
markinnehav för kommande bostadsbehov. Arbetet ska
ŝŶƌŝŬƚĂƐƉĊŐŽĚƐĞƌǀŝĐĞŽĐŚĂƩĨƂƌĞŶŬůĂƉůĂŶĞƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶ
ƐĊŵǇĐŬĞƚƐŽŵŵƂũůŝŐƚƵƟĨƌĊŶŐćůůĂŶĚĞůĂŐƐƟŌŶŝŶŐ͘

mål

2.

För att Hörby kommunen strategiskt ska kunna planera för
kommunens framtida bostadsplanering behöver kommunen
arbeta proaktivt med att upprätthålla en god markreserv. På så
sätt kan kommunen öka sin kontroll i samhällsbyggandet och
skapa förutsättningar för en god planberedskap.
För att nya bostadsområden i kommunen ska motsvara
efterfrågan och behov är det av vikt att berörda ges möjlighet
till insyn i planeringsprocessen. Planeringsprocessen ska därför
genomsyras av delaktighet, transparens och öppenhet där
berörda ska ges möjlighet att framföra synpunkter i ett tidigt
skede. I planeringsprocessen är också dialogen och samarbetet
med de privata bostadsaktörerna av stor vikt för att nå en god
bostadsplanering. Hörby kommun kan underlätta för intresserade
byggherrar och allmänhet genom att tillhandahålla färdigställd
mark, uppdaterad och aktuell information samt effektivisera den
interna planeringsprocessen.

Riktlinjer
•
•
•
•

Kommunen ska erbjuda byggherrar och bostadsföretag en god service och möjlighet till samverkan.
Kommunen ska ge en god service till allmänheten.
3nNRPPXQHQVKHPVLGDVNDOlWWLOOJlQJOLJLQIRUPDWLRQRPOHGLJDWRPWHUWD[RUPPÀQQDVWLOOJlQJOLJ
Kommunen ska erbjuda medborgarna delaktighet, transparens och öppenhet vid planering av nya
bostadsområden. Vid planering och produktion av större bostadsområden ska särskilda informationsinsatser
och dialogaktiviteter genomföras i tidiga skeden.
• Kommunen ska kontinuerligt förbättra och effektivisera planeringsprocessen.
• Hörby kommun ska arbeta proaktivt i relation till bostadsmarknaden.
• Hörby kommun ska ha ett markinnehav som möjliggör en god bostadsplanering. Kommunen ska förvärva
strategiskt intressant mark för att säkerställa utvecklingen av bebyggelse på lång sikt.

Antagandehandling 2017-08-28
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mål

3.

ĞĮŶƚůŝŐĂďŽƐƚĂĚƐŽŵƌĊĚĞŶƐŬĂĨƂƌǀĂůƚĂƐŽĐŚĨƂƌćĚůĂƐ͘
För att tillgodose alla invånare i kommunen med en bostad krävs
det inte enbart att nybyggnation kommer till stånd utan även
DWWI|UYDOWDRFKXWYHFNODGHWEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHW'HW
KDQGODUGHOYLVRPDWWXQGHUKnOODEHÀQWOLJWEHVWnQGPHQlYHQRP
att se över möjligheter att omvandla lokaler till bostäder.
*HQRPHQJRGI|UYDOWQLQJDYGHWEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHW
kan byggnadernas livslängd öka. I samband med renoveringar
ska kommunen, utifrån gällande lagstiftning, arbeta med att i god
tid ge hyresgästerna information om kommande renoveringar.
Dessutom ska kommunen, i de fall det är möjligt, även ge
hyresgästerna möjlighet till påverkan. Det kan bidra till en ökad
trivsel men också ökad tillförlitlighet hos hyresgästerna.
I samband med nybyggnation skapas det möjligheter till att
IUlPMDÁ\WWNHGMRUVRPLQQHElUDWWERHQGHQIULJ|UDVLGHW
EHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHW%RVWlGHUQDVRPIULJ|UVIUnQ
GHWEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHWNDQYDUDElWWUHOlPSDGHI|U
andras behov vad exempelvis gäller storlek, kostnader och
XSSOnWHOVHIRUP*HQRPDWWXSSPXQWUDWLOOÁ\WWNHGMRUNDQGHW
EHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHWXWQ\WWMDVSnHWWHIIHNWLYDUHVlWW

Riktlinjer
• %HÀQWOLJDRFKQ\DERVWlGHURFKERHQGHPLOM|HUVNDXWYHFNODVI|UDWWELGUDWLOO|NDGGHODNWLJKHWWU\JJKHW
och god hälsa.
• .RPPXQHQVNDVH|YHURPEHÀQWOLJDORNDOHUHYHQWXHOOWNDQRPYDQGODVWLOOERVWlGHUXWLIUnQ
bostadsmarknadens behov.
• +|UE\NRPPXQVNDVDPYHUNDPHGSULYDWDERVWDGVDNW|UHULNRPPXQHQLV\IWHDWWI|UlGODGHWEHÀQWOLJD
bostadsbeståndet.
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,ƂƌďǇ ŬŽŵŵƵŶ ƐŬĂ ĂŬƟǀƚ ŵŽƚǀĞƌŬĂ ďŽĞŶĚĞƐĞŐƌĞŐĂƟŽŶ
ŐĞŶŽŵ ĂƩ ƐƟŵƵůĞƌĂ Ɵůů ĞƩ ĂůůƐŝĚŝŐƚ ŽĐŚ ĨƵŶŬƟŽŶƐďůĂŶĚĂƚ
bostadsbyggande i alla områden vad gäller olika
ƵƉƉůĊƚĞůƐĞĨŽƌŵĞƌ͕ůćŐĞŶŚĞƚƐƐƚŽƌůĞŬĂƌŽĐŚŚƵƐƚǇƉĞƌ͘

mål

4.

För att Hörby kommun ska vara en attraktiv och
konkurrenskraftig boendekommun krävs att kommunen planerar
för att skapa bostäder med olika upplåtelseformer, storlekar
och hustyper som svarar upp mot invånarnas behov, efterfrågan
och önskemål. Bostadsutbudet i kommunen består idag till
övervägande del av småhusbebyggelse men genom att planera för
ett varierat bostadsutbud kan kommunen bidra till att motverka
boendesegregation och skapa balans på bostadsmarknaden, vilket
främjar kommunens arbete med en hållbar utveckling. Genom
att skapa ett varierat bostadsutbud i kommunens mindre tätorter
ökar möjligheterna att bo kvar även om behov och önskemål
I|UlQGUDV|YHUWLG2OLNDERHQGHIRUPHULQRPEHÀQWOLJDHOOHUQ\D
bostadsområden i kommunen skapar även ett bättre underlag för
DWWVHUYLFHRFKNROOHNWLYWUDÀNNDQXWYHFNODV.RPPXQHQVNDlYHQ
YHUNDI|UDWWDWWUDNWLYDWRPWHUVNDÀQQVWLOOI|UVlOMQLQJ
Vid nyproduktion ska kommunen eftersträva att förtäta i
EHÀQWOLJDERVWDGVRPUnGHQVDPWI|UQ\DRFKEHE\JJDSODWVHU
som idag känns övergivna för att öka invånarnas trygghet.
Dessutom ska kommunen arbeta för att ny bebyggelse ska
SODFHUDVLNROOHNWLYWUDÀNQlUDOlJHQVRPNDQELGUDWLOOHWW|NDW
NROOHNWLYWUDÀNUHVDQGH*HQRPQ\SURGXNWLRQDYLKXYXGVDN
K\UHVUlWWHUNDQNRPPXQHQXSSPXQWUDWLOOÁ\WWNHGMRUVRP
NDQELGUDWLOODWWELOOLJDUHERVWlGHUIULJ|UDVLGHWEHÀQWOLJD
bostadsbeståndet, vilket gynnar debutanter på bostadsmarknaden
samt hushåll med lägre inkomst. På så vis kan kommunen även
motverka att boendesegregation skapas. Likaså kan nyproduktion
ELGUDWLOODWWYLOORUIULJ|UVGnlOGUHYlOMHUDWWÁ\WWDWLOOOlJHQKHWVRP
NDQJHQHUHUDJHQHUDWLRQVYl[OLQJDULEHÀQWOLJWYLOODEHVWnQG

Antagandehandling 2017-08-28

15

9LGQ\E\JJQDWLRQRFKYLGXSSUXVWQLQJDYGHWEHÀQWOLJDEHVWnQGHW
ska miljömässigt hållbara och resurssnåla lösningar eftersträvas
som ett led i kommunens hållbarhetsarbete. Särskilt fokus ligger
på materialval och energiprestanda.

Riktlinjer
•
•
•
•

Hörby kommun ska verka för att skapa rotation på bostadsmarknaden genom nyproduktion.
Bostadsutbudet i kommunen ska bli mer varierat avseende såväl boendeformer som upplåtelseform.
1\SURGXNWLRQVRPI|UWlWDULEHÀQWOLJDERVWDGVRPUnGHQRFKLNROOHNWLYWUDÀNQlUDOlJHQVNDSULRULWHUDV
,NRPPXQHQVPLQGUHWlWRUWHUVNDGHWÀQQDVP|MOLJKHWDWWERNYDUlYHQQlUEHKRYRFK|QVNHPnOI|UlQGUDV
En stabil eller ökande befolkning i kommunens mindre tätorter understödjer och skapar nya förutsättningar
I|UDWWXWYHFNODVHUYLFHRFKNROOHNWLYWUDÀN
• Vid byggnation ska miljömässigt hållbara och resurssnåla lösningar eftersträvas.
• Kommunen ska genom ett kontinuerligt utbud av attraktiva tomter och bostäder vara ett alternativ till
Lund, Malmö och Kristianstad.
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,ƂƌďǇďŽƐƚćĚĞƌďŝĚƌĂƌƟůůĂƩƐƚćƌŬĂŬŽŵŵƵŶĞŶƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ
ŐĞŶŽŵ ĂƩ ǀĂƌĂ ĞŶ ĂŬƟǀ ĂŬƚƂƌ ƉĊ ďŽƐƚĂĚƐŵĂƌŬŶĂĚĞŶ͘
,ƂƌďǇďŽƐƚćĚĞƌ  ďŝĚƌĂƌ Ɵůů ďŽƐƚĂĚƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐĞŶ ŝ ,ƂƌďǇ
ŬŽŵŵƵŶŐĞŶŽŵĞŶŐŽĚĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐŽĐŚŶǇƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͘

mål

5.

Det kommunala bostadsbolaget, Hörbybostäder AB, utgör en
viktig aktör på bostadsmarknaden för att tillgodose bostäder i
kommunen. Hörbybostäder AB ska sträva efter att erbjuda ett
varierat bostadsutbud med attraktiva boendemiljöer som lämpar
sig för olika faser i livet. Genom att bygga bra bostäder till
rimliga priser för alla, oavsett inkomstgrupp eller samhällsklass, i
kombination med ett varierat bostadsutbud tar bolaget ett socialt
ansvar genom att motverka boendesegregation och utanförskap i
kommunen.
Vid nyproduktion är det av stor vikt att Hörbybostäder
AB för en tydlig dialog med Hörby kommun om vilka
bostadsbehov kommunen står inför, för att bidra till kommunens
ERVWDGVI|UV|UMQLQJVDQVYDU9LGXSSUXVWQLQJDYEHÀQWOLJW
bostadsbestånd och vid nyproduktion ska hållbara och
resurssnåla lösningar eftersträvas med stort fokus på materialval
och energiprestanda.
Hörby kommun ska under varje mandatperiod se över
gällande ägardirektiv för Hörbybostäder AB för att säkerställa
kommunens framtida utveckling samt att kommunens
bostadsbehov tillgodoses.

Riktlinjer
•
•
•
•
•

Hörbybostäder AB ska verka för en god tillgång på hyresrätter av varierande storlek.
Hörbybostäder AB ska erbjuda hyresgästerna boendeformer för livets olika faser.
%RODJHWVNDWLOOKDQGDKnOODHQJRGERHQGHPLOM|PHGWU\JJKHWRFKPHGLQÁ\WDQGH
Bolaget ska arbeta för integration och samverkan för en god livsmiljö.
+|UE\ERVWlGHU$%VNDDUEHWDPHGDWWUHQRYHUDEHÀQWOLJWERVWDGVEHVWnQGRFKE\JJDQ\DERVWDGVRPUnGHQ
varvid hållbara och energieffektiva lösningar i möjligaste mån ska väljas.
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mål

6.

ĞƚƐŬĂĮŶŶĂƐĞƩǀĂƌŝĞƌĂƚďŽƐƚĂĚƐƵƚďƵĚĨƂƌćůĚƌĞ͘
För att tillgodose äldres efterfrågan och behov är det av stor
vikt att kommunen planerar för bostadstyper i olika storlek
och karaktär. Kategorin äldre består inte av en homogen
grupp med människor eftersom behoven ser väldigt olika ut
beroende på ålder, ekonomiska förutsättningar och på det
allmänna hälsotillståndet. Det innebär att det kan bli aktuellt
DWWJHQRPI|UDÁHUDERVWDGVE\WHQXQGHUSHQVLRQlUVWLGHQI|UDWW
anpassa boendet efter olika behov och faser i livet. Därav är det
YLNWLJWDWWNRPPXQHQSODQHUDUI|UÁH[LEODERHQGHIRUPHUVRP
NDQSDVVDPnQJD0|MOLJKHWHQDWWNXQQDÁ\WWDWLOOHWWPLQGUH
och tillgänglighetsanpassat boende samt tillgängligheten till god
NROOHNWLYWUDÀNRFKVHUYLFHDQVHVYDUDYLNWLJDIDNWRUHUYLGYDODY
boende.
Genom att kommunen arbetar för att skapa en mångfald av
boendeformer med god tillgänglighet underlättas möjligheterna
I|UDWWÁHUNDQERNYDUOlQJUHLVLQDKHPVnOlQJHKlOVRWLOOVWnQGHW
WLOOnWHUGHW0HGHWWÁH[LEHOWRFKWLOOJlQJOLJKHWVDQSDVVDWKHPEOLU
det även lättare att anpassa äldreomsorgen efter den enskildes
önskemål och behov.

Riktlinjer
• Kommunen ska stimulera byggande av trygghetsboende.
• Attraktiva boendealternativ för äldre ska skapas.

ƩƚƌǇŐŐŚĞƚƐďŽĞŶĚĞćƌĞƩŽƌĚŝŶćƌƚďŽĞŶĚĞĨƂƌ
ćůĚƌĞƐŽŵƂŶƐŬĂƌŵĞƌƚƌǇŐŐŚĞƚŽĐŚƐŽĐŝĂůƐĂŵǀĂƌŽ
ćŶǀĂĚĚĞŬĂŶĨĊŝƐŝƩŶƵǀĂƌĂŶĚĞŚĞŵ͘ŽĞŶĚĞƚ
ćƌŝŶŐĞƚǀĊƌĚďŽĞŶĚĞƵƚĂŶĞƩďŽĞŶĚĞŵĞĚƵƚƂŬĂĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽŵƚƌǇŐŐŚĞƚƐǀćƌĚŽĐŚŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂ
ƵƚƌǇŵŵĞŶ͘
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<ŽŵŵƵŶĞŶƐŬĂĂƌďĞƚĂĨƂƌĂƩƟůůƐŬĂƉĂďŽƐƚćĚĞƌĨƂƌƉĞƌƐŽŶĞƌ
som står utanför bostadsmarknaden.
I takt med den ökande bostadsbristen utgör Hörby kommun en
viktig ingång för personer som står utanför bostadsmarknaden
och har svårigheter att få tillgång till en egen bostad. Ett led
i arbetet med att hjälpa personer med svårigheter att få ett
I|UVWDKDQGVNRQWUDNWlUDWWNRPPXQHQDUEHWDUI|UDWWWHFNQDÁHU
bostadssociala kontrakt med fastighetsägare i Hörby kommun.
För att kommunen ska kunna tillskapa bostäder för personer
som står utanför bostadsmarknaden måste kommunen ha
en god uppfattning om vilka boendeformer kommunen har
behov av i framtiden. Vid nybyggnation eller vid omvandling
av fastigheter till bostäder är det viktigt att behoven lyfts tidigt
i planprocesserna för att kunna tillgodoses. För att försäkra
att socialförvaltningen tilldelas bostäder som kan nyttjas för
personer som står utanför bostadsmarknaden ska kommunen
i större utsträckning arbeta med markanvisningsavtal och
exploateringsavtal vid nybyggnation. På så sätt kan kommunen
kontrollera att behoven i kommunen tillgodoses.

mål

7.

ŽƐƚĂĚƐƐŽĐŝĂůĂŬŽŶƚƌĂŬƚŝŶŶĞďćƌĂƩ
ƐŽĐŝĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƚĞĐŬŶĂƌĞƩĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƐŵĞĚ
,ƂƌďǇďŽƐƚćĚĞƌĞůůĞƌĞŶƉƌŝǀĂƚĨĂƐƟŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ͘
&ĂƐƟŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŶŚǇƌƐĞĚĂŶƵƚŝĂŶĚƌĂŚĂŶĚ
ĞŌĞƌĞŶďŝƐƚĊŶĚƐďĞĚƂŵŶŝŶŐĂǀŚĂŶĚůćŐŐĂƌĞƉĊ
ǀƵǆĞŶƐĞŬƟŽŶĞŶ͘

Riktlinjer
• +|UE\NRPPXQVNDYHUNDI|UDWWÁHUIDVWLJKHWVlJDUHVNDWHFNQDERVWDGVVRFLDODDYWDOPHGP|MOLJKHWWLOO
förstahandskontrakt efter ett år.
• Vid nyproduktion eller omvandling av bostadsområden ska socialförvaltningen göra en bedömning av
YLONDEHKRYDYVlUVNLOGDERHQGHQVRPÀQQVVnDWWGHNDQLQWHJUHUDVWLGLJWLSODQSURFHVVHU
• Kommunen ska arbeta för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
• Kommunen ska använda sig av möjligheten att i markanvisnings- och exploateringsavtal för bostäder
LQNOXGHUDDYWDOVSXQNWHURPWLOOGHOQLQJDYOlJHQKHWHUI|UGHWNRPPXQDODÁ\NWLQJPRWWDJDQGHWRFK|YULJD
bostadssociala behov.
• Socialförvaltningen ska bevaka förändrade direktiv och lagstiftning som kan komma att medföra nya
boendelösningar.
• Hörby kommun ska arbeta för att tillhandahålla bostäder för nyanlända med tillstånd utifrån gällande
lagstiftning.
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mål

8.

ĞƚďŽƐƚĂĚƐƐŽĐŝĂůĂĂƌďĞƚĞƚƐŬĂƵƚǀĞĐŬůĂƐǇƩĞƌůŝŐĂƌĞ͘
För att Hörby kommun ska kunna arbeta proaktivt och svara upp
mot framtida bostadsbehov för utsatta grupper är det av stor
vikt att kommunen arbetar strategiskt och att kommunen har
en god framförhållning. Genom att skapa en tvärprofessionell
arbetsgrupp kan kommunen kartlägga framtida behov för
utsatta grupper och på så sätt utveckla effektiva rutiner för
att i tidiga skeden fånga upp kommande behov. Det är även
av vikt att kommunen utvecklar samarbetet och dialogen med
fastighetsägare, byggherrar och andra aktörer för att skapa en
samsyn om läget på bostadsmarknaden. I dialogen med de lokala
bostadsbolagen ska kommunen undersöka möjligheterna att
sänka kraven för eget förstahandskontrakt.

Riktlinjer
• En tvärprofessionell samverkansgrupp med aktörer från berörda förvaltningar bildas för att kartlägga det
framtida behovet av olika boendeformer för utsatta grupper.
• Antalet personer som inte av egen kraft kan etablera sig på bostadsmarknaden ska minskas. Det
bostadssociala arbetet i kommunen behöver utvecklas, inte minst tillsammans med de lokala
bostadsbolagen. Bland annat behöver kraven för eget förstahandskontrakt sänkas.

20
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ŶŬŽŵŵƵŶĂůďŽƐƚĂĚƐĨƂƌŵĞĚůŝŶŐƐŬĂƵŶĚĞƌůćƩĂĨƂƌŵĞĚůŝŶŐĞŶ
av hyresbostäder.
,+|UE\NRPPXQÀQQVLGDJVOlJHWLQJHQJHPHQVDP
bostadsförmedling utan samtliga fastighetsägare ombesörjer
själva sin förmedling av bostäder. Hörby kommuns allmännyttiga
bostadsbolag, Hörbybostäder AB, har idag en separat
bostadsförmedling i vilken lediga lägenheter erbjuds till de
som står i bostadskön. Likaså har Hörby kommun en separat
tomtkö där intresserade i tomtkön erbjuds lediga tomter efter
färdigställande.

mål

9.

Hörby kommun kommer att arbeta fram ett förslag till en enkel
variant av en gemensam bostadsförmedling eller bostadsportal
VRPVNXOOHRPIDWWDUÁHUDIDVWLJKHWVlJDUH,QI|UDQGHWDYHQ
gemensam bostadsförmedling kan underlätta för sökande genom
att synliggöra alla fastighetsägares lediga lägenheter och tomter i
NRPPXQHQRFKELGUDWLOODWWVWDUWDÁ\WWNHGMRU

Riktlinjer
• Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över lediga tomter samt fastighetsägarnas lägenheter
VRPÀQQVWLOOJlQJOLJDI|UXWK\UQLQJ
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hƉƉĨƂůũŶŝŶŐĂǀŵĊůŽĐŚƌŝŬƚůŝŶũĞƌ

Detta bostadsförsörjningsprogram utgör Hörby kommuns
första sedan lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
stiftades. Därav har kommunen inte något systematiskt
uppföljningsarbete av programmet för att säkerställa att de
angivna behoven i dokumentet följer kommunens behov på
bostadsmarknaden.
Hörby kommun avser att analysera och utvärdera målen och
riktlinjerna årligen för att säkerställa att kommunen arbetar med
bostadsförsörjningen utifrån antagna mål och riktlinjer. För att
underlätta uppföljningen har kommunen för avsikt att bryta
ner mål och riktlinjer till konkreta åtgärder som sammanställs
i en åtgärdsstrategi för bostadsförsörjningsprogrammet. I
åtgärdsstrategin är det tänkt att åtgärder, vem som är ansvarig
för att åtgärderna genomförs, inom vilken tidsplan de ska
genomföras samt hur åtgärderna ska följas upp ska redovisas.
Förslagsvis redovisas och antas åtgärdsstrategin som ett separat
dokument. Kommunstyrelsen har för avsikt att föra in resultatet
av uppföljningen i kommunens årliga bokslut.
För framtida revideringar och framtagande av nya
bostadsförsörjningsprogram kommer statistik från uppföljning
och utvärdering att vara av stor vikt och underlätta arbetet.
Kommunen har för avsikt att minst en gång per mandatperiod
uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet för att säkerställa
att kommunens behov och utbudet på bostadsmarknaden
överensstämmer.
Det är av stor vikt att kommunen fortsätter att arbeta med
bostadsförsörjningsfrågan samt att dialogen och samarbetet
mellan kommunens förvaltningar, det allmännyttiga
bostadsbolaget och andra bostadsaktörer fortsätter.

22

Antagandehandling 2017-08-28

͟^ŬĂǀŝďǇŐŐĂďŽƐƚćĚĞƌ͕ƐŬĂ
ǀŝŐƂƌĂĚĞƚƟůůƐĂŵŵĂŶƐ͊͟
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4.

Kommunens ansvar
och verktyg
För att kommunen ska kunna påverka den lokala
bostadsmarknaden och bostadsbyggandet är det viktigt att
GHÀQLHUDYLONDYHUNW\JNRPPXQHQKDUDWWDUEHWDPHG8WLIUnQGHQ
GHÀQLHUDGHYHUNW\JHQlUGHWVHGDQHQSROLWLVNIUnJDDWWDYJ|UDKXU
mycket kommunen vill styra och påverka marknaden.

ĞƚŬŽŵŵƵŶĂůĂƉůĂŶŵŽŶŽƉŽůĞƚ

Kommunens planmonopol är ett centralt verktyg för
kommunens lokal bostadspolitik och för planeringen av goda
bostadsområden. Genom det kommunala planmonopolet
ansvarar kommunen för att planlägga mark- och
YDWWHQDQYlQGQLQJHQLQRPVLQDJHRJUDÀVNDJUlQVHUJHQRP
översiktsplanen och detaljplaner. Kommunen har huvudansvaret
för att planläggningen i kommunen sker enligt plan- och
bygglagen och att planläggningen sker av kommunen eller av en
annan aktör på kommunens uppdrag. Planmonopolet innebär
dock inte att kommunen måste genomföra allt planarbete själv.
Att ta hjälp av aktiva intresserade byggbolag kan både öka
kompetensen och effektivisera processerna. Kommunen måste
dock ha tydliga spelregler för hur ett deltagande i planarbetet ser
ut och behandla alla byggbolag lika.

ĞƚĂůůŵćŶŶǇƫŐĂďŽƐƚĂĚƐďŽůĂŐĞƚ

Under slutet av 1930-talet växte det privata bostadsbyggandet
kraftigt. 1946 beslutades att en utredning, %RVWDGVVRFLDOD
utredningen, skulle göras med syfte att kartlägga de svenska
bostadsförhållandena. I utredningen påpekas bland annat
att privata aktörer inte byggde så mycket att hyror och priser
pressades ner eftersom de då skulle tjäna mindre själva.
Dessutom påpekas i utredningen att för varje projekt som
byggdes blev det även mer riskfyllt att bygga nästa, framför allt
eftersom bostäderna som byggdes vände sig till hushåll med allt
lägre inkomster. Slutsatsen i utredningen blev att staten var den
enda aktör som kunde ta de stora risker som var nödvändiga
för att möta bostadsbehovet. För att få anpassning till lokala
24
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förhållanden gällande lokalisering och utformning skulle
kommunala bostadsföretag startas för att genomföra den statliga
ambitionen. Redan från början betonades att de kommunala
ERVWDGVI|UHWDJHQLQWHÀFNKDHWWYLQVWGULYDQGHV\IWH

ůůŵćŶŶǇƩĂŶ

Ett allmännyttigt bostadsbolag är ett betydelsefullt verktyg för
kommunen för att styra utbudet av bostäder. Syftet med det
allmännyttiga bostadsbolaget är att främja bostadsförsörjningen
i kommunen genom att tillgodose olika bostadsbehov; utbudet
ska vara varierat, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster,
inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden.
Bostäderna ska vara tillgängliga för alla - oavsett social,
ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. Hyresgästerna ska även
HUEMXGDVERLQÁ\WDQGH
För att undvika snedvridning av konkurrensen ska det
kommunala bostadsbolaget enligt lag driva verksamheten enligt
affärsmässiga principer.

Hörbybostäder
Hörbybostäder AB är Hörby kommuns allmännyttiga
bostadsbolag som styrs av en politiskt tillsatt styrelse.
Hörbybostäder ägs helt av Hörby kommun och regleras
genom ett ägardirektiv. Hörbybostäders ägardirektiv antogs av
kommunfullmäktige 2013-01-28, § 7. I ägardirektivet fastslås att
”ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av
de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna mot
vederlag tillhandahålla i första hand kommunmedlemmarna i
Hörby kommun goda bostäder”.
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(EǇƩĂŶŵĞĚůůŵćŶŶǇƩĂŶ͘ƌĞĚ͘dĂƉŝŽ^ĂůŽŶĞŶ
ϮϬϭϱ͗ŬĂƉϭϭͿ

Hörbybostäder AB äger och förvaltar år 2016 cirka 400
lägenheter i olika upplåtelseformer, vilket utgör ca 5 procent av
det totala antalet bostäder i Hörby kommun. Enligt statistiska
centralbyråns statistik är andelen bostäder i allmännyttans
bestånd låg i relation till övriga kommuner i Skåne. Endast fyra
kommuner i Skåne har lägre andel, varav två kommuner saknar
ett allmännyttigt bostadsbolag.
Bostadsbeståndet består i huvudsak av hyreslägenheter
LÁHUERVWDGVKXVPHQlYHQDYPDUNOlJHQKHWHULUDGKXV
Bostadsbeståndet är i huvudsak koncentrerat till Hörby tätort
PHQlYHQHWWPLQGUHEHVWnQGÀQQVL$VNHU|G/XGYLJVERUJ/\E\
Södra Rörum och Önneköp.
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hƚŚǇƌŶŝŶŐƐŐƌĂĚƉĞƌŬǀĂƌƚĂůŝ
,ƂƌďǇďŽƐƚćĚĞƌďŽƐƚĂĚƐďĞƐƚĊŶĚ͕
Procent
2013-2017
99
98
97
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Hörbybostäder AB tillhandahåller en egen bostadskö i vilken
cirka 1 300 personer står i kö. Hur många som aktivt söker
bostad varierar beroende på vilka objekt som är lediga, hur
många lägenheter som är lediga samt inom vilket område
lägenheterna ligger. En trend är även att många väljer att ställa
VLJLERVWDGVN|QLI|UHE\JJDQGHV\IWHLQI|UHQHYHQWXHOOÁ\WWL
framtiden.
Av det totala antalet lägenheter är det endast en mindre andel
som står tomma under kortare perioder. De lägenheter som är
svårare att hyra ut är i huvudsak de som är nybyggda och med
dyrare hyror. Sedan 2012 har uthyrningsgraden sjunkit något.
Uthyrningsgraden andra halvan av 2016 låg på 96,8 procent.

95
94
93
92

hƚŚǇƌŶŝŶŐƐŐƌĂĚϮϬϭϯͲϮϬϭϳ

PǀĞƌƐŝŬƚůŝŐƉůĂŶĞƌŝŶŐ

Ett av Hörby kommuns övergripande mål är att bli en
kommun som utgör ett attraktivt boendealternativ till
storstadsregionerna. Hörby kommuns översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige våren 2016 och utgör ett viktigt politiskt
beslutsdokument för ärenden som bland annat rör beslut om
var ny bebyggelse ska lokaliseras. Genom Hörby kommuns
översiktsplan kan kommunen arbeta långsiktigt för att peka ut
attraktiva utbyggnadsområden för bostäder, i Hörby tätort och i
omkringliggande orter.

ĞƚĂůũƉůĂŶĞƌŝŶŐ

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska
användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område. I
detaljplanen regleras vad som är allmänna platser, kvartersmark
och vattenområden samt hur dessa ska användas och utformas.
Det som anges i detaljplanen blir bindande för kommande
bygglovsprövningar.
När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl
GHÀQLHUDGSURFHVVPHGV\IWHDWWVlNUDLQV\QI|UEHU|UGDInIUDP
ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.
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WůĂŶďĞƌĞĚƐŬĂƉ

De detaljplaner som har vunnit laga kraft men som ännu inte
bebyggts utgör tillsammans den kommunala planberedskapen.
En viktig förutsättning för ett aktivt och långsiktigt
bostadsbyggande är att kommunen har en god planberedskap.
'HWLQQHElUDWWGHWÀQQVIlUGLJSODQHUDGPDUNVRPPHGJHUROLND
typer av boende i olika typer av områden. En god planberedskap
gör att kommunen kan underlätta utbyggnaden och ha en
framförhållning i kontakten med exploatörer och bostadsföretag.
,+|UE\NRPPXQÀQQVSODQEHUHGVNDSL+|UE\WlWRUW
Ludvigsborg, Önneköp, Osbyholm, Killhult och Äspinge samt
Södra Rörum. Nedan redovisas en sammanställning över antagna
detaljplaner inom respektive tätort, vilken typ av boendeform
planen medger samt vem som äger marken. Är det kommunen
som är markägare får kommunen en större rådighet över
förverkligandet av planen än om marken är privatägd.
KŵƌĊĚĞ
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Planberedskap i Hörby kommun 2017, i antal byggbara tomter.
'HWÀQQVE\JJUlWWHULlOGUHGHWDOMSODQHUVRPDYROLND
anledningar har blivit inaktuella. Det är därför osäkert hur
mycket av detaljplanerna som kommer att kunna färdigställas.
Hörby kommuns bedömning är att samtliga planer som är
detaljplanelagda för villor och marklägenheter/radhus är möjliga
att genomföra och färdigställa. Kommunens uppfattning är att
de detaljplaner som rör fritidsbebyggelse med mindre byggrätter
inte kommer att färdigställas, vilka utgör större delen av
planberedskapen.
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Markinnehav och markstrategi
I Hörby kommuns förslag till markpolicy anges att grundpelaren
i kommunens markägande är att ”All mark ska ha ett syfte”. Det
ÀQQVLKXYXGVDNI\UDVNlOI|UNRPPXQHQDWWlJDPDUN'HVVDlU
•
•
•
•

Ökad kontroll i samhällsbyggnaden och vid
plangenomförandet
Möjlighet till byte av mark/ersättningsmark
Tillhandahållande av mark för allmän rekreation och
naturvård
Egendomsförvaltning med avkastningskrav

Framförallt är det den första punkten som är relevant för
bostadsförsörjningen. Om kommunen äger marken förbättrar
det kommunens förutsättningar att genomföra ansvarsfulla
utbyggnader av infrastruktur, bostads- och verksamhetsområden,
liksom tillvaratagandet av kommunala intressen. Planering
och utveckling av kommunala verksamheter, tillgodoseende
av behoven av särskilt boende och särskilda boendeformer
samt tillhandahållandet av färdig tomtmark för bostäder och
verksamheter kräver ett kommunalt markinnehav.
Därför är det viktigt för kommunen att ha en god markreserv.
Med markreserv menas sådan mark som innehas för att kunna
användas för framtida utbyggnad av olika verksamheter, bostäder
och infrastruktur. Det är angeläget att bevaka och vidta åtgärder
så att markreserven har en omfattning och belägenhet som ger
kommunen goda möjligheter att nå uppsatta mål. Den gällande
kommunövergripande översiktsplanen, Översiktsplan 2030, utgör
grunden för bedömningarna.
En god markreserv uppnås bland annat genom:
•
•
•
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Att kommunen kontinuerligt bevakar mark till försäljning och
i förekommande fall genomför strategiska markförvärv.
Att mark som kan vara intressant som bytesobjekt/
ersättningsmark bör behållas i kommunens markreserv.
Att mark och byggnader som kan komma att medföra hinder
vid en kommande exploatering inte bör säljas.

Marköverlåtelse
Kommunfullmäktige, eller den de sätter i sitt ställe genom
reglemente eller delegation, representerar kommunen som
markägare och har därmed rätt att avgöra till vem och under vilka
förutsättningar kommunen ska överlåta och upplåta mark.
)|UVlOMQLQJDYPDUNI|UYHUNVDPKHWHURFKÁHUERVWDGVKXVVNHU
genom markanvisningsavtal för att i största mån säkerställa
genomförande och motverka spekulation. Småhustomter säljs
genom köpeavtal innehållande byggklausuler.

<ŽŵŵƵŶĂůĂŚǇƌĞƐŐĂƌĂŶƟĞƌ

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från
kommunens sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala
hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till
hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för
ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig
på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd.
De kommuner som lämnar kommunala hyresgarantier, enligt
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, kan få ett
statligt bidrag på 5 000 kronor, enligt förordningen (2007:623)
om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier. Vid ansökan
om en kommunal hyresgaranti görs en behovsprövning. Den
kommunala hyresgarantin är ett frivilligt åtagande för kommunen.
Kommunfullmäktige i Hörby kommun beslutade 2016-08-29, §
120, att inför kommunala hyresgarantier för medborgare i Hörby
kommun, enligt lag (1993:406) om kommunalt stöd till boendet
och Förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala
hyresgarantier samt lag (2009:47) om vissa kommuners
befogenheter.
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Riktlinjer för markanvisningsavtal och
ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐƐĂǀƚĂů

Kommunen är skyldig att upprätta riktlinjer för markanvisning
om kommunen avser att anvisa mark till privata byggherrar,
enligt gällande lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
(2014:899) från 1 januari 2015. En markanvisning är en
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som
ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna
villkor ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna
för genomförande av ny bebyggelse inom ett område som
kommunen äger. Villkoren för en markanvisning regleras i ett
markanvisningsavtal.
Ett exploateringsavtal rör genomförandet av en detaljplan
för mark som inte ägs av kommunen. I samband med att
ett detaljplanearbete påbörjas bedömer kommunen om ett
exploateringsavtal ska upprättas. Syftet med avtalet är att klargöra
och fördela ansvar, kostnader och intäkter för att säkerställa
genomförandet av planen. Upprättande av exploateringsavtal,
GHVVLQQHKnOORFKYLONDEHJUlQVQLQJDUVRPÀQQVLDYWDOVIULKHWHQ
regleras av 6 kap. 39-42 §§ Plan- och bygglagen (2010:900).
Hörby kommuns kommunfullmäktige antog riktlinjer för
markanvisningsavtal och exploateringsavtal 2017-02-27, § 26. I de
antagna riktlinjerna redovisas de markanvisningsförfaranden som
är tillämpbara vid exploatering, vad ett exploateringsavtal bör
reglera samt handläggningsrutiner.

Vikten av integrerat arbete
För att kommunen ska kunna skapa attraktiva bostadsområden
VDPWXWYHFNODEHÀQWOLJDRPUnGHQVRPVYDUDXSSPRWGHW
ERVWDGVEHKRYVRPÀQQVLQRPROLNDERHQGHJUXSSHULNRPPXQHQ
krävs ett nära samarbete mellan kommunens olika förvaltningar
och nämnder. Dessutom är det av stor vikt att en kontinuerlig
dialog förs med det kommunala bostadsbolaget för att kunna
verkställa behoven som efterfrågas i kommunen. Ett nära
samarbete mellan de olika aktörerna är av stor vikt för att kunna
hantera komplexiteten med att tillgodose kommunens behov i
samband med nybyggnation.
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I Hörby kommun ansvarar kommunstyrelsen för den översiktliga
planeringen och för mark- och bostadspolitiken genom att se
till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt
att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
Byggnadsnämnden svarar för att aktuella detaljplaner arbetas
fram samt för förhandsbesked och bygglovsansökningar i
samband med genomförandefasen. I samband med att framtida
utbyggnadsplaner planeras är socialnämnden och barn- och
utbildningsnämndens medverkan viktig för att fånga upp utsatta
grupper behov samt framtida behov inom skolomsorgen och av
idrottsanläggningar. I genomförandet av nya bostadsområden
RFKVN|WVHOQDYEHÀQWOLJDRPUnGHQKDUWHNQLVNDQlPQGHQHQ
viktig roll vid projektering och vid utbyggnad av infrastruktur.

Marknadsföring
Hörby kommun arbetar för att bli ett attraktivt val till
storstadsområdena genom att marknadsföra sig som en nära
kommun med fokus på det personliga mötet, naturen, en levande
landsbygd och ett attraktivt centrum.
Grunden för Hörby kommuns marknadsföring är den
marknadsstrategi som antagits av kommunfullmäktige. Den
utgår från två fokusområden, service och tillgänglighet samt
Hörbybilden med ett antal strategiska inriktningar för hur
och vad Hörby kommun ska fokusera sin marknadsföring på.
Marknadsföringen i kommunen är ett verktyg för att synliggöra
kommunen som ett attraktivt boendealternativ och för att
intressera externa byggföretag till att exploatera i kommunen.

Strategiskt näringslivsarbete
Hörby kommun har ett starkt fokus på näringslivsfrågor och
arbetar kontinuerligt med insatser som ska underlätta för nya
I|UHWDJVHWDEOHULQJDUVDPWI|UEHÀQWOLJDDWWXWYHFNODV'HWWDI|U
DWW+|UE\VNDEOLHWWDWWUDNWLYWYDOI|UVnYlOEHÀQWOLJDI|UHWDJVRP
nya att etablera sig i kommunen. Genom att företag etablerar sig
eller utvecklas i kommunen skapas nya arbetsplatser som i sin tur
skapar intresse för att bosätta sig i Hörby kommun.
Hörby kommun arbetar dessutom med att ta fram en ny
näringslivsstrategi med nära koppling till marknadsstrategin med
mål om antagande under 2017.
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5. Omvärldsfaktorer
Hörby kommun ligger i en expansiv region, både vad gäller
befolkning och arbetstillfällen, som står inför många stora
utmaningar. De omvärldsfaktorer som påverkar regionen och
riket påverkar även Hörby kommun, kommunens bostadsutbud
och hur stor andel nya bostäder som byggs.

Urbanisering
Idag bor cirka hälften av jordens befolkning i städer och
tillväxten fortsätter i mycket snabb takt. Cirka 77 procent av
Skånes befolkning bor idag i tätorter med 3 000 invånare eller
ÁHU5HVWHUDQGHEHIRONQLQJSnSURFHQWHOOHUPRWVYDUDQGHFLUND
300 000 invånare, bor på landsbygden.
Enligt Region Skånes rapport, 6DPVSHO6WDGRFK/DQGL'HW
ÁHUNlUQLJD6NnQH, har Skånes landyta delats in i olika zoner som
GHÀQLHUDUVWDGVWDGVQlUDODQGVE\JGODQGVE\JGRFKJOHVE\JG
,QGHOQLQJHQE\JJHUSnI|UHGHWWD*OHVE\JGVYHUNHWVGHÀQLWLRQ
nuvarande Tillväxtanalys. Då Skåne har ett stort antal orter
med mer än 3 000 invånare, i jämförelse med övriga Sverige, är
avstånden mellan städer och tätorter relativt små i länet.
Enligt den indelning som Region Skåne har gjort ökar
befolkningsmängden i staden samtidigt som den minskar
på landsbygden. I rapporten framkommer det att
befolkningsmängden i staden har ökat med minst 5 procent
under de senaste fem åren och minskat med cirka 1 procent på
landsbygden. Däremot har befolkningsmängden ökat med cirka
2 procent på den stadsnära landsbygden. Även om rapporten i
huvudsak visar att befolkningsmängden på landsbygden minskar
så varierar detta inom olika delar av regionen. Det är främst i
Hörby, Höör, Ystad och Simrishamn som den minskar medan
den ökar i Östra Göinge, Landskrona och Trelleborg. Rapporten
YLVDUlYHQDWWÁHUNYLQQRUYlOMHUDWWERVlWWDVLJLVWDGHQPHGDQ
männen bor på den stadsnära landsbygden och på landsbygden.
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En trend som Hörby kommun har uppmärksammat i samband
PHGNDUWOlJJQLQJHQDYÁ\WWVWU|PPDUQDWLOONRPPXQHQlU
DWWLQÁ\WWQLQJHQIUnQDQGUDNRPPXQHULKXYXGVDNVNHUWLOO
landsbygden. De personer som redan bor på landsbygden i
NRPPXQHQÁ\WWDURIWDVWWLOO+|UE\WlWRUW

Oroligheter i världen
På grund av alla oroligheter i världen har många människor
WYLQJDWVSnÁ\NWIUnQYnOGRFKI|UI|OMHOVHLYlUOGHQLKXYXGVDN
från kriget i Syrien och oroligheterna i Mellanöstern och Afrika.
Enligt Migrationsverket sökte sig över en miljon människor
till EU under 2015 varav 163 000 personer till Sverige,
vilket är en fördubbling mot året innan. Enligt UNHCR var
DQWDOHWPlQQLVNRUSnÁ\NWYLGVOXWHWDYÁHUlQYLGDQGUD
världskrigets slut.
Enligt Migrationsverket är Tyskland är det land i Europa som
tagit emot störst antal asylsökande, cirka en halv miljon. Därefter
följer Sverige, Italien och Frankrike. Sverige är dock det land som
WDJLWHPRWÁHVWDV\OV|NDQGHLI|UKnOODQGHWLOOODQGHWVIRONPlQJG
Under 2016 har antalet asylsökande till Sverige stabiliserats. Den
största orsaken till att andelen asylsökande minskat är på grund
av Sveriges inre gräns- och ID-kontroller.
I Migrationsverkets prognosrapport från oktober 2016 redovisas
att:
”Migrationsverket bedömer sammantaget att färre personer
kommer söka asyl i Sverige under 2016 och 2017 än vad som
tidigare prognosticerats” (9HUNVDPKHWVRFKXWJLIWVSURJQRVRNWREHU
2016, 2016, Migrationsverket).
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Antal nybyggda bostäder i förhållande
ƚŝůůďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƂŬŶŝŶŐŝƌŝŬĞƚ͕ϭϵϵϬ-2015
Tusental
ϭϮϬϬϬϬ
ϭϬϬϬϬϬ
ϴϬϬϬϬ
ϲϬϬϬϬ
ϰϬϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ
0

&ćƌĚŝŐƐƚćůůĚĂďŽƐƚćĚĞƌ

&ŽůŬƂŬŶŝŶŐ

>ćŐĞƚƉĊďŽƐƚĂĚƐŵĂƌŬŶĂĚĞŶ

Läget på bostadsmarknaden är mer ansträngt än på mycket länge.
Boverket bedömer att fram till år 2025 behöver cirka 700 000
nya bostäder byggas för att möta den befolkningsutveckling som
Sverige står inför. Enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
anger rekordmånga kommuner i riket att det råder obalans
med underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden.
Bostadsbristen är som allra störst i storstadsområdena men
även de mindre kommunerna har i allt större utsträckning gjort
EHG|PQLQJHQDWWGHWÀQQVHWWXQGHUVNRWWSnERVWlGHU(QGDVWHWW
fåtal kommuner i riket bedömer att marknaden är i balans.
240 av landets 290 kommuner bedömer att det råder underskott
på bostäder, enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät från
2016. Av landets kommuner svarar 95 procent att det behöver
tillkomma bostäder inom de kommande fem åren. Hyresrätter
lUGHQXSSOnWHOVHIRUPVRPÁHVWNRPPXQHUXSSJHUEHK|YHU
tillkomma men efterfrågan är även stor på bostadsrätter och
äganderätter. Behovet av, framför allt, mindre bostäder såsom
tvåor och treor är genomgående för samtliga kommuner.
I undersökningen framgår det att skillnaderna mellan
balans och obalans är som störst vid jämförelserna mellan
bostadsmarknadsläget i centralorten och i övriga kommunen.
Här framgår det att underskottet på bostäderna i centralorten
vanligtvis är större än i områden utanför centralorten.
Hörby kommun uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät
IUnQDWWNRPPXQHQEHG|PHUDWWGHWÀQQVHWWXQGHUVNRWW
på bostäder i hela kommunen och i Hörby tätort. Däremot
upplever kommunen att bostadsmarknaden är i balans i övriga
delar av kommunen, det vill säga på landsbygden och i andra
orter. Detta hänger bland annat samman med att det i stort
LQWHÀQQVQnJRQHIWHUIUnJDQSnDWWE\JJDQ\WWSnODQGVE\JGHQ
trots lediga tomter, och att omsättningen på hyreslägenheter är
låg. Bostadsmarknaden i Hörby kommun beräknas dock, enligt
enkätsvaren, uppnå balans fram till 2019.
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Skånes bostadsbehov

I Länsstyrelsens rapport, %RVWDGVEHKRYSODQHULQJVOlJHRFK
bostadsbyggande i Skånes kommuner från 2015 redovisas beräkningar
av bostadsbehovet i Skånes kommuner. Utifrån prognosticerad
befolkningsförändring för Skånes län 2015-2030 har två
olika beräkningar genomförts. Det lägre resultatet utgår från
KXVKnOOVNYRWHU (olika ålderskategoriers benägenhet till samboende)
och anger att 106 325 nya bostäder behöver byggas till år 2030,
vilket är 6 645 bostäder per år. Det högre värdet beräknas
från personer per hushåll 2014 (som beräknar prognosticerad
befolkningsförändring genom personer per hushåll i
kommunerna 2014) och anger att 115 749 nya bostäder behöver
byggas till år 2030 vilket innebär 7 234 bostäder per år.
Enligt rapporten redovisas att Hörby kommun behöver bygga
mellan 841-846 nya bostäder fram till år 2030 för att täcka den
kommande efterfrågan på bostäder i Skåne. Det innebär att 53
bostäder behöver byggas årligen fram till 2030.
Beräknat
bostadsbehov 2015
- 2030

Antal
Antal
Bostadshushåll hushåll behov
2014
2030
ƚŽƚĂůƚƟůů
2030

Bostadsbehov
ƉĞƌĊƌƟůů
2030

Bostadsbehov
ƉĞƌĊƌ
ƉĞƌϭϬϬϬ
invånare
ƟůůϮϬϯϬ

ϭ͘ Beräknar 7398
genom
hushållskvoter

8247

846

53

ϯ͕ϱ

Ϯ͘ Beräknat 6728
genom
ƉĞƌƐŽŶĞƌ
ƉĞƌ
hushåll
2014

7579

841

53

ϯ͕ϱ

%HUlNQDWERVWDGVEHKRYL+|UE\NRPPXQHQOLJW/lQVVW\UHOVHQV
UDSSRUW%RVWDGVEHKRYSODQHULQJVOlJHRFKERVWDGVE\JJDQGHL6NnQHVNRPPXQHU

Hushållskvoter͗͟,ƵƐŚĊůůƐŬǀŽƚĞƌďĞƐŬƌŝǀĞƌ
ďĞŶćŐĞŶŚĞƚĞŶĨƂƌǀƵǆŶĂĂƩďŽƟůůƐĂŵŵĂŶƐŽĐŚ
ĚĞůĂŚƵƐŚĊůů͘sćƌĚĞƚĂŶŐĞƌĂŶĚĞůĞŶŚƵƐŚĊůůƉĞƌ
ƉĞƌƐŽŶ͘<ǀŽƚĞŶćƌƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂĚƐŽŵŐĞŶŽŵƐŶŝƩ
ƉĞƌĊůĚĞƌƐŬĂƚĞŐŽƌŝ͘,ƂŐƚǀćƌĚĞŝŶŶĞďćƌŚƂŐ
ĨƂƌĞŬŽŵƐƚĂǀƐŝŶŐĞůŚƵƐŚĊůů͘ ƌĂůůĂŚƵƐŚĊůůŝĞŶ
ŬĂƚĞŐŽƌŝƐŝŶŐĞůŚƵƐŚĊůůďůŝƌŚƵƐŚĊůůƐŬǀŽƚĞŶϭ͘/ĞŶ
ĊůĚĞƌƐŬĂƚĞŐŽƌŝĚćƌĂůůĂćƌƐĂŵďŽĞŶĚĞ;ϮǀƵǆŶĂͿ
ďůŝƌŚƵƐŚĊůůƐŬǀŽƚĞŶϬ͕ϱ͘&ƂƌĚĞǇŶŐƌĞŚƵƐŚĊůůĞŶ
ƐŬĂďĞŶćŐĞŶŚĞƚĞŶĂƩĚĞůĂŚƵƐŚĊůůŽĐŬƐĊůćŐŐĂƐ
ƟůůďĞŶćŐĞŶŚĞƚĞŶĂƩďŽŬǀĂƌŝďĂƌŶĚŽŵƐŚĞŵŵĞƚ
ƐŽŵŝƐŝŶƚƵƌƉĊǀĞƌŬĂƐĂǀŵƂũůŝŐŚĞƚĞƌŶĂĂƩƐŬĂīĂ
ĞŶĞŐĞŶďŽƐƚĂĚ͘ŽǀĞƌŬĞƚŚĂƌĂŶǀćŶƚǀĂƌŝĂďůĞƌ
ĨƌĊŶƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐĞŶ,ƵƐŚĊůůĞŶƐŬŽŶŽŵŝ;,<Ϳ
ƐŽŵĂŶƚĂůŚƵƐŚĊůůƵƉƉĚĞůĂƚƉĞƌĊůĚĞƌƐŐƌƵƉƉ
ŽĐŚƌĞŐŝŽŶ͘ĞƐƐĂŚĂƌĚĞƐĞĚĂŶ͕ƟůůƐĂŵŵĂŶƐ
ŵĞĚďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƐƚĂƟƐƟŬĨƌĊŶ^͕ĂŶǀćŶƚĨƂƌĂƩ
ďĞƌćŬŶĂŚƵƐŚĊůůƐŬǀŽƚĞƌŶĂ͘>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶŚĂƌĨĊƩ
ŚƵƐŚĊůůƐŬǀŽƚĞƌŶĂďĞƌćŬŶĂĚĞĨƂƌ^ŬĊŶĞĂǀŽǀĞƌŬĞƚ͘
ŌĞƌƐŽŵŚƵƐŚĊůůƐŬǀŽƚĞƌŶĂƐŬŝůũĞƌƐŝŐŵĞůůĂŶĚĞ
ŽůŝŬĂĊůĚĞƌƐŬĂƚĞŐŽƌŝĞƌŶĂĨƂůũĞƌĚĞƩĂƐćƩĂƩƌćŬŶĂ
ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŝďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶƐ
ĊůĚĞƌƐĂŵŵĂŶƐćƩŶŝŶŐ͘͟
WĞƌƐŽŶĞƌƉĞƌŚƵƐŚĊůů͗͟WĞƌƐŽŶĞƌƉĞƌŚƵƐŚĊůů
ϮϬϭϰ͘^ƌĞĚŽǀŝƐĂƌĂŶƚĂůƉĞƌƐŽŶĞƌƉĞƌŚƵƐŚĊůů
ƉĞƌŬŽŵŵƵŶϮϬϭϰ͘ĞƌćŬŶŝŶŐĞŶćƌŐũŽƌĚŵĞĚ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌĨƂƌǀŝůŬĂĚĞƚĮŶŶƐƵƉƉŐŝŌĞƌŽŵ
ŚƵƐŚĊůůŝĨŽůŬďŽŬĨƂƌŝŶŐƐƌĞŐŝƐƚƌĞƚ͘&ƂƌĚĞƉĞƌƐŽŶĞƌ
ƐŽŵƐĂŬŶĂƌƵƉƉŐŝŌŽŵďŽƐƚĂĚͬůćŐĞŶŚĞƚŝ
ĨŽůŬďŽŬĨƂƌŝŶŐƐƌĞŐŝƐƚƌĞƚŬĂŶŝŶƚĞŚƵƐŚĊůůƐŬĂƉĂƐ͘/
^ŬĊŶĞĮŶŶƐƵƉƉŐŝŌĞƌŽŵŚƵƐŚĊůůĨƂƌϵϳ͕ϮƉƌŽĐĞŶƚ
ĂǀďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶ͘ŶƚĂŐĞƚĂƩĚĞƚďŽƌůŝŬĂŵĊŶŐĂ
ƉĞƌďŽƐƚĂĚϮϬϯϬŬĂŶǀŝďĞƌćŬŶĂĂŶƚĂůĞƚŚƵƐŚĊůů
ƵƟĨƌĊŶĚĞŶŶĂŬǀŽƚ͘ĞŶŶĂŵĞƚŽĚƚĂƌŝŶƚĞŚćŶƐǇŶ
ƟůůŽůŝŬĂĊůĚƌĂƌƐďĞŶćŐĞŶŚĞƚƟůůƐĂŵŵĂŶďŽĞŶĚĞ
ƵƚĂŶďĞƌćŬŶĂƐĞŶĚĂƐƚƵƟĨƌĊŶƐůƵƚĊƌĞƚƐ
ƉƌŽŐŶŽƐƟƐĞƌĂĚĞĨŽůŬŵćŶŐĚ͘͟
(ŽƐƚĂĚƐďĞŚŽǀ͕ƉůĂŶĞƌŝŶŐƐůćŐĞŽĐŚ
ďŽƐƚĂĚƐďǇŐŐĂŶĚĞŝ^ŬĊŶĞƐŬŽŵŵƵŶĞƌ͕ϮϬϭϱ͕
>ćŶƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ^ŬĊŶĞͿ
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Åldrande befolkning
För 100 år sedan utmärktes Sveriges befolkning med att ha
många unga och få äldre. Det har förändrats eftersom vi lever
längre och föder färre barn, vilket påverkar åldersstrukturen.
Enligt SCB:s befolkningsprognos förväntas befolkningen öka
med 30 procent mellan 2010 och 2050. Det innebär att 25
procent av befolkningen kommer att vara 56 år eller äldre år
2050.
Medellivslängden i Sverige har stadigt ökat ända sedan 1860-talet
och förväntas öka ytterligare. Idag beräknas medellivslängden
I|UQ\I|GGDÁLFNRUEOLnURFKI|USRMNDUnU)UDPWLOOnU
2060 förväntas medellivslängden ha ökat till 87 år för kvinnor
och 85 år för män. Skillnaderna mellan män och kvinnor har
minskat vilket till stor del beror på att dödligheten i hjärt- och
kärlsjukdomar minskat kraftigt, i huvudsak bland män.
Till följd av den förbättrade hälsan och funktionsförmågan väljer
DOOWÁHUDWWERNYDULKHPPHWDOOWK|JUHXSSLnOGUDUQD'lUHPRW
beräknas andelen biologiska funktionsnedsättningar och kroniska
sjukdomar att öka med den ökade livslängden vilket kommer att
ställa högre kvar på ökad äldreomsorg och sjukvård. Istället för
att utöka institutionsboendena har politiska beslut fattats om att
styra över en större del av vårdresurserna till boende i hemmet.
Denna styrning har skedd genom att hemtjänsten har utökats och
genom ett ökat stöd från nära anhöriga.
Resultatet av den ökade andelen äldre blir också att ett allt färre
antal yrkesaktiva ska försörja ett allt större antal äldre människor.
'HWLQQHElUDWWGHWNRPPHUDWWÀQQDVHQPLQGUHDQGHOUHVXUVHU
att tillgå som kan fördelas till olika samhällsområden.

36

Antagandehandling 2017-08-28

ǆƉĂŶƐŝŽŶĞŶŝDĂůŵƂͲŽĐŚ>ƵŶĚƌĞŐŝŽŶĞŶ

Hörby kommun ligger i en attraktiv region som står inför
utmaningar för att klara beräknade befolkningsökningar. Hörby
kommun ser positivt på utvecklingen som bland annat sker
i Malmö- och Lundregionen, med nybyggnation av bostäder
och utveckling av bland annat ESS och MAX IV. De goda
förbindelserna och tillgängligheten till Malmö och Lund är av
stor vikt för Hörby kommun och bidrar till en god tillgänglighet
till Malmö- Lundregionen. Hörby kommuns ser stora möjligheter
till att bli en förortskommun till Lund och Malmö genom att
erbjuda attraktiva bostäder med närheten till naturen inom
rimliga pendlingsavstånd till arbeten.

Hörby

Lund
Malmö

([SDQVLRQHQL0DOP|RFK/XQGUHJLRQHQ
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ϲ. Nulägesbeskrivning

Hörby kommun måste kunna erbjuda ett varierat boende både i
de större tätorterna, mindre byarna och på landsbygden. Hörby
tätort med sin småstadsprägel och bra serviceutbud, har goda
förutsättningar att erbjuda ett gott boende. Dessutom har
kommunen 11 aktiva byföreningar som bidrar till levande byar
och en levande landsbygd, där varje by med sitt omland har sin
VSHFLÀNDSUlJHO

Hörbys utmaningar och möjligheter
Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes
alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar. Hörby
NRPPXQVWLOOJnQJWLOOUHJLRQDONROOHNWLYWUDÀNVDPWQlUKHWHQWLOO
riksväg 13 och E22, i stråket mot Malmö-Lundregionen, bidrar
till Hörby kommuns tillgänglighet till de större städerna.
Enligt Sveriges kommuner och Landstings
kommungruppsindelning från 2017 utgör Hörby kommun en
Förortskommun till en större stad/XQG'HÀQLWLRQHQlUDWWPLQVW
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
Närheten till Lund är en stor fördel för Hörby kommun som ger
möjligheter för kommunen att utgöra en attraktiv boende- och
arbetskommun. Dock upplevs kommunen som relativt okänd
L6NnQH)|UDWWEOLHQGHODYGHWÁHUNlUQLJD6NnQHEHK|YHU
kommunen arbeta med marknadsföring.
Hörbys varierande landskapskaraktärer med tillgång till både
slättbygd och skogsbygd samt tillgängligheten till den bostadsnära
naturen gör Hörby till en mångsidig kommun i regionen.
Den goda tillgängligheten till kommunen och det varierande
landskapet förstärker kopplingen mellan de större städerna och
Hörby som bostadskommun. Kombinationen möjliggör för
Skånes invånare att bo i Hörby kommun och arbeta på annan ort,
eller tvärt om. Detta är också en utmaning för Hörby kommun
eftersom det ställer krav på goda kollektiva förbindelser i hela
kommunen, väl utbyggt bredband samt tillgången till kommunal
service, som exempelvis grundskola.
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För att utgöra ett attraktivt boendealternativ är det viktigt att
kommunen kan erbjuda ett varierat boende, både i de större
tätorterna, mindre byarna och på landsbygden. Hörby kommun
har haft en låg andel nybyggnation de senaste åren vilket medfört
en låg bostadsrotation och en brist på mindre lägenheter. För att
få igång byggnationen i kommunen är det viktigt att skapa rutiner
för en effektiv planprocess och en smidig exploateringsprocess
med ett genomtänkt hanterande av markfrågor. Kommunen
behöver även försöka väcka ett intresse hos byggföretag att
bygga i kommunen. Kommunens bostadsbestånd består idag till
övervägande del av villabebyggelse. Genom nybyggnation kan
kommunen arbeta för att en mer blandad bebyggelse skapas för
att bättre möta behov och efterfrågan på bostadsmarknaden.
%RVWDGVSULVHUQDSn+|UE\NRPPXQVEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQG
är, i relation till övriga Skåne, relativt låga. Nyproduktion
ger vanligtvis högre hyror vilket också ställer högre krav på
hyresgästernas inkomster.

ĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƐƚĂƟƐƟŬŽĐŚĚĞŵŽŐƌĂĮ

Hörby kommun har sedan 1968 haft en svag men stabil
befolkningsökning på 3 210 invånare, från 11 915 invånare
1968 till 15 125 invånare den 30 juni 2016. I snitt har
befolkningsutvecklingen legat på 0,5 procent ökning per år under
hela perioden. Sedan år 2000 har befolkningsökningen i stort
sett legat med positivt resultat med i snitt en ökning med cirka
90 personer per år. Hörby kommun är med sina 15 125 invånare
(30 juni 2016) strax under medianstorleken bland Skånes 33
kommuner.

&ŽůŬŵćŶŐĚ,ƂƌďǇŬŽŵŵƵŶϭϵϲϴ-ϮϬϭϲ
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Befolkningsstruktur
Befolkningsstrukturen i Hörby kommun speglar i stort rikets
åldersfördelning. Skillnaden mot rikets åldersfördelning är att
Hörby kommun har en lägre andel 15–34-åringar och en högre
andel 55–74-åringar.
En av anledningarna till den högre andelen 15–34-åringar är
DWWPnQJDDY+|UE\NRPPXQVXQJDYX[QDYlOMHUDWWÁ\WWDI|U
att studera eller arbeta på annan ort. Hörby kommun har en
högre andel äldre på grund av att kommunen är en mindre
jordbrukskommun i kombination med att de större städerna
lockar till sig den yngre generationen. Dessutom har Hörby

Befolkningsstruktur i Hörby kommun 2015
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kommun, likt resten av Sverige, en hög andel 40–50-talister som
har nått pensionsåldern. Detta kommer att innebära att antalet
äldre kommer att öka drastiskt under de kommande åren och
därmed kraven på vårdinsatser.

Befolkningsutveckling i Hörby kommun
ϭϵϲϴ-2015
Tusental
4500

Hörby kommun har en högre medelålder än riket. År 2015 var
medelåldern i Hörby kommun 43,1 år och medelåldern för riket
41,2 år.
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Fördelningen mellan andelen män och kvinnor i kommunen är
jämn. År 2015 bodde 7 492 kvinnor i kommun och 7 528 män.
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År 2015 var 13,9 procent av Hörby kommuns invånare av
utländsk bakgrund, det vill säga är födda i annat land eller är
födda i Sverige men båda föräldrarna är födda i annat land.
Detta är en lägre andel än länet som låg på 26,1 procent och
Sverige på 22,2 procent.
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År 2015 var medellivslängden i Sverige 84,1 år för kvinnor och
80,3 år för män. Generellt sätt lever kvinnor längre, men under
de senaste decennierna har könsskillnaderna minskat kraftigt
eftersom mäns medellivslängd ökat snabbare än kvinnors.
I Hörby kommun var under 2011-2015 den förväntade
medellivslängden för kvinnor 82,60 år och för män 79,70 år.
Snittet för Skåne län ligger på 83,90 år för kvinnor och på 80,10
år för män. Det innebär att medellivslängden för både kvinnor
och män i Hörby kommun ligger något lägre än i övriga Skåne.

&ůǇƩŶŝŶŐ

Hörby kommun har haft en stadig befolkningstillväxt sedan
PHGHWWLQÁ\WWQLQJVQHWWRSnFLUNDSHUVRQHUSHUnU
Befolkningstillväxten har varit varierande under årens lopp men
LQÁ\WWQLQJHQKDULKXYXGVDNYDULWVW|UUHlQXWÁ\WWQLQJHQ'HQ
största befolkningstillväxten skedde mellan 1988 och 1991 med
en ökning på 857 personer.

In- och utflyttade under 2015 från Hörby
kommun efter ålderskategori
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Faktorer som påverkar bostadsmarknaden är utbudet av bostäder,
HIWHUIUnJDQSnERVWlGHUSRWHQWLHOODLQÁ\WWDUHVHNRQRPLVND
resurser samt befolkningstillväxt. För en väl fungerande
ERVWDGVPDUNQDGlUGHWDYVWRUYLNWDWWGHWÀQQVU|UOLJKHWL
IRUPDYÁ\WWNHGMRU(QÁ\WWNHGMDVNDSDVQlUHQOHGLJERVWDG

exempelvis en nyproducerad lägenhet, ger upphov till en rad
HIWHUI|OMDQGHÁ\WWQLQJDU'HQVRPVHGDQÁ\WWDULQLOlJHQKHWHQ
HIWHUOlPQDUVLJGnHQERVWDGVRPQnJRQDQQDQNDQÁ\WWDLQLRVY
I rapporten 'HQRU|UOLJDERVWDGVPDUNQDGHQRFKYlJHQWLOOI|UlQGULQJ
EHVNULYVI|OMDQGHH[HPSHOSnÁ\WWU|UHOVH
”… ett äldre par som bor kvar ensamma i en stor villa högt upp
LnOGHUQ2PSDUHWLQWHXSSOHYGHQnJUDKLQGHUI|UÁ\WWWH[LQWH
hade en hög reavinstskatt att tänka på, och om det fanns ett
stort utbud av lägenheter som passade deras behov, skulle de
JlUQDÁ\WWDLIUnQYLOODQWLOOHQPLQGUHOlJHQKHW,GHQVWRUDYLOODQ
VNXOOHLVWlOOHWHQVWRUEDUQIDPLOMNXQQDÁ\WWDLQVRPLVLQWXU
lämnar en ledig lägenhet med centralt läge efter sig” ('HQRU|UOLJD
ERVWDGVPDUNQDGHQRFKYlJHQWLOOI|UlQGULQJ, 2016, WSP).
I rapporten nämns också att tidigare studier har visat att
varje nyproducerad bostad genererar i genomsnitt fyra till
IHPÁ\WWQLQJDU8QGHUYDUGHWIUlPVWEDUQIDPLOMHU
RFKQ\VYHQVNDUVRPÁ\WWDGHWLOO+|UE\NRPPXQJUXSSHU
som ofta inte har ekonomiska förutsättningar för att betala
Q\SURGXNWLRQHQVK\URU'lUI|UI\OOHUÁ\WWNHGMRUQDHQYLNWLJ
funktion genom att grupper med ekonomiska förutsättningar
kan frigöra äldre och billigare hus och lägenheter på
bostadsmarknaden till fördel för hushåll med lägre inkomst.
,GDJVOlJHWXSSOHYVÁ\WWNHGMRUQDL+|UE\NRPPXQVRP
tröga, bland annat på grund av att många äldre väljer att bo
NYDULVLQDYLOORULVWlOOHWI|UDWWÁ\WWDWLOODQQDWERHQGH(QOLJW
rapporten 'HQRU|UOLJDERVWDGVPDUNQDGHQRFKYlJHQWLOOI|UlQGULQJ
är en förklaring till att äldre bor kvar längre i sina småhus de
låga boendekostnaderna. De upplever sig inte att ha råd att
Á\WWDIUnQVLWWQXYDUDQGHKXVHIWHUVRPERHQGHNRVWQDGHUQD
PHGVW|UVWDVDQQROLNKHWEOLUK|JUHYLGHQÁ\WW'HQK|JD
reavinstbeskattningen i kombination med den kraftiga
värdeökningen på småhus de senaste åren innebär också att
den äldre förlorar en stor del av sitt kapital vid försäljning. I
rapporten nämns även att äldreomsorgen har en policy om att
ÁHUµVNDERNYDUKHPPDµYLONHWPHGI|UDWWÁ\WWHQVNHUVHQDUHL
OLYHW'HWWDOHGHUWLOODWWEHÀQWOLJWERVWDGVEHVWnQGLQWHXWQ\WWMDV
optimalt. Här har kommunen en viktig uppgift att försöka skapa
Á\WWNHGMRUEODQGDQQDWJHQRPQ\SURGXNWLRQVDPWDWWXSSPXQWUD
RFKXQGHUOlWWDI|UlOGUHDWWÁ\WWD

In- och utflyttade från Hörby kommun
ϭϵϲϴ-2015
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Flyttningsnetto i Hörby kommun
2010-2015
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&ůǇƩƌƂƌĞůƐĞƌ

Hörby kommun är sedan ett antal år tillbaka indelat i ett antal så
kallade ”statistikområden”, med benämning 0, 1, 2 och 3. Genom
dessa statistikområden har Hörby kommun kunnat kartlägga
Á\WWU|UHOVHUPHOODQNRPPXQHUWLOOYLONDRPUnGHQLQÁ\WWQLQJVNHU
VDPWIUnQYLONHWRPUnGHXWÁ\WWQLQJVNHU

3
^ƂĚƌĂZƂƌƵŵ
>ƵĚǀŝŐƐďŽƌŐ

6WDWLVWLNHQI|UYLVDUDWWGHVRPÁ\WWDUWLOO+|UE\NRPPXQ
IUlPVWlUEDUQIDPLOMHURFKQ\VYHQVNDUPHGDQGHVRPÁ\WWDUIUnQ
kommunen främst är unga vuxna som vanligtvis ska studera eller
arbeta på annan ort.

<ŝůůŚƵůƚ
KƐďǇŚŽůŵ

,ƂƌďǇ
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sćƐƚĞƌƐƚĂĚ
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PŶŶĞŬƂƉ

PƐƚƌĂďǇ

,QÁ\WWQLQJHQWLOONRPPXQHQXQGHUVNHGGHIUlPVWIUnQ
kommuner utanför Skåne län samt från Malmö, Höör och
XWODQGHW6W|UVWLQRFKXWÁ\WWQLQJIUnQNRPPXQHQVNHGGH
överlägset mest till statistikområde 0, i vilket Hörby tätort
spelar en avgörande roll. Därefter följer statistikområde
6WDWLVWLNHQYLVDUHWWSRVLWLYWLQÁ|GHWLOOVDPWOLJD
statistikområden i kommunen. Dock har statistikområde 3
VWDUNDVWLQÁ\WWQLQJVWLOOYl[WI|OMWDYRPUnGHQRFK6WDUNDVW
LQÁ\WWQLQJVQHWWRVNHUIUnQXWODQGHW0DOP|IUnQNRPPXQHU
utanför Skåne län samt från Lund.
6OXWVDWVHQlUDWWVW|UVWLQÁ\WWQLQJVNHUWLOOVWDWLVWLNRPUnGH
PHQGHWlUlYHQGlULIUnQÁHVWÁ\WWDULIUnQ7RWDOWVHWWlUGHWSn
landsbygden i kommunen som den starkaste befolkningstillväxten
sker.
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,QRFKXWÁ\WWQLQJWLOOIUnQ+|UE\NRPPXQ
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,QRPNRPPXQHQVNHUGHQVW|UVWDRPÁ\WWQLQJLQRP
VWDWLVWLNRPUnGH'lUHIWHUVNHUGHQVW|UVWDRPÁ\WWQLQJHQIUnQ
landsbygden, från statistikområde 1, 2 och 3, till statistikområde
'nÁ\WWDUWUROLJWYLVVW|UUHGHOHQDYLQYnQDUQDIUnQODQGVE\JGHQ
till Hörby tätort. Detta innebär att bostäder på landsbygden
OlPQDVOHGLJDRFKVNDSDUI|UXWVlWWQLQJDUI|UÁ\WWNHGMRURFKI|U
Q\LQÁ\WWQLQJ

Bostadsbestånd i Hörby kommun
2013-2015
Tusental

ĞĮŶƚůŝŐƚďŽƐƚĂĚƐďĞƐƚĊŶĚ

6000

År 2015 hade Hörby kommun totalt 8 045 bostäder. Av dessa var
5 191 småhus (friliggande en- och tvåbostadshus samt
SDUUDGRFKNHGMHKXV ÁHUERVWDGVKXV ERVWDGVE\JJQDGHU
LQQHKnOODQGHWUHHOOHUÁHUDOlJHQKHWHULQNOXVLYHORIWJnQJVKXV 
330 specialbostäder (bostäder för äldre/funktionshindrade,
studentbostäder och övriga specialbostäder), 192 övriga hus
(byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex.
byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion)
och 1 073 fritidshus (värderingsenheter/taxeringsenheter som
saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som småhus på
lantbruk).
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2015
^ƉĞĐŝĂůďŽƐƚćĚĞƌ

Av småhusen ägs 93 procent av beståndet av privatpersoner
och i liten utsträckning av bostadsrättsföreningar (2 procent),
svenska aktiebolag (2 procent) och allmännyttiga bostadsföretag
(2 procent). Flerbostadshusen har en större spridning av
ägandeformerna där svenska aktiebolag är de största med
852 lägenheter (59 procent). Därefter kommer allmännyttiga
bostadsföretag med 271 lägenheter (19 procent) och
privatpersoner med 212 lägenheter (15 procent).

ůůŵćŶŶǇƫŐĂďŽƐƚĂĚƐĨƂƌĞƚĂŐĂǀƐĞƌĂŬƟĞďŽůĂŐ͕
ĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂĨƂƌĞŶŝŶŐĂƌĞůůĞƌƐƟŌĞůƐĞƌƐŽŵŝƐŝŶ
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŚƵǀƵĚƐĂŬůŝŐĞŶĨƂƌǀĂůƚĂƌĨĂƐƟŐŚĞƚĞƌ
ŵĞĚďŽƐƚĂĚƐůćŐĞŶŚĞƚĞƌƵƉƉůĊƚŶĂŵĞĚŚǇƌĞƐƌćƩ
ŽĐŚƐŽŵƟĚŝŐĂƌĞŐŽĚŬćŶƚƐƐŽŵĂůůŵćŶŶǇƫŐƚ
ďŽƐƚĂĚƐĨƂƌĞƚĂŐ͘

En fortgående trend, som även kan spåras längre tillbaka i tiden,
är att andelen fritidshus minskar för vart år. Anledningen till det
lUDWWDOOWÁHUYlOMHUDWWIRONERNI|UDVLJLVLWWIULWLGVKXVRFKDWW
fritidshuset därmed taxeras som permanentboende.
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Hörby kommun 2015
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De vanligaste storlekarna på småhusen i kommunen ligger i
ett spann på 81-130 kvadratmeter med en övervägande andel
på 101-110 kvadratmeter. Normalstorleken på lägenheter i
ÁHUERVWDGVKXVOLJJHUPHOODQNYDGUDWPHWHU
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$QWDOLQRFKXWÁ\WWDGHLQRP+|UE\NRPPXQ
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Flyttningsnetto inom statistikområde

* Antal personer under 5 personer redovisas inte på grund av sekretesskäl.
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%\JJQDGVSHULRGHQI|UVPnKXVRFKÁHUERVWDGVKXVYDULHUDUL
kommunen. En stor andel småhus byggdes innan år 1930 och
XQGHUSHULRGHQ6W|UVWDQGHOÁHUERVWDGVKXVKDUL
huvudsak tillkommit under perioden 1951-1990, med i snitt 34
lägenheter per år. De senaste åren har nyproduktionen av både
ÁHUERVWDGVKXVRFKVPnKXVYDULWOnJ

Den kommunala tomtkön
^ŵĊŚƵƐ
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&ůĞƌďŽƐƚĂĚƐŚƵƐ

Hörby kommun tillhandahåller en kommunal tomtkö. När
småhustomter färdigställs i kommunen erbjuds tomterna i första
hand till dem som står i den kommunala tomtkön. I januari 2017
stod 42 personer i kön. Att stå i kön är gratis och tilldelning av
tomter sker i mån av tillgång och i den ordning ansökningarna
registrerats.

PǀƌŝŐĂŚƵƐ

ŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĞƌĞĨƚĞƌďŽĞŶĚĞĨŽƌŵŽĐŚ
ålder 2015 i Hörby kommun

Hushållsstruktur
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ƐƉĞĐŝĂůďŽƐƚĂĚ

)UnQnURFKXSSnWYlOMHUPnQJDlOGUHDWWÁ\WWDIUnQVLQD
YLOORUI|UDWWERLOlJHQKHWLÁHUERVWDGVKXV7HQGHQVHQL+|UE\
kommun är dock att äldre väljer att bo kvar längre i sina villor än
i övriga Skåne. En förklaring till det är att boendekostnaderna är
lägre i villorna än att byta boendeform.
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ŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĞƌĞĨƚĞƌďŽĞŶĚĞĨŽƌŵŽĐŚ
ålder 2015 i Skåne län

Kvinnor dominerar generellt i samtliga boendeformer, förutom i
småhus med äganderätt och i övrigt boende.
Hörby kommun har ett stort antal boenden med 1-2 personer per
hushåll. Jämfört med resterande kommuner i Skåne har Hörby
kommun en lägre andel enpersonshushåll och en högre andel
hushåll med två personer. I övrigt har Hörby kommun en lägre
andel hushåll för 3-7 + personer än länet.
År
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ƂǀƌŝŐƚďŽĞŶĚĞ
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Upp emot 80 procent av Hörby kommuns befolkning bor i
småhus med äganderätt, en mycket högre andel än snittet för
Skåne. Boendeformen är vanlig över samtliga åldrar upp till 79
år men är vanligast i 0-19 år och i 30-79 år. I åldrarna 20-29 år
lUGHQQlVWYDQOLJDVWHERHQGHIRUPHQÁHUERVWDGVKXVLIRUPDY
hyresrätter.
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För hushåll med en och två personer är den vanligaste
boendeformen småhus med äganderätt följt av hyresrätter i
ÁHUERVWDGVKXV)|UKXVKnOOPHGÁHUlQWYnSHUVRQHUlUGHQ
absolut vanligaste boendeformen småhus med äganderätt.
Efterfrågan på mindre lägenheter stor i Hörby kommun, i
huvudsak ettor och tvåor men även marklägenheter. Under 2016
har Hörbybostäder AB även sett en ökad efterfrågan på stora
lägenheter för större familjer.

Hushållens ekonomi
År 2015 hade invånarna i Hörby kommun en genomsnittlig
förvärvsinkomst på drygt 277 000 kronor. Förvärvsinkomsten
för invånarna i kommunen har haft en stadig ökning sedan
2010 från cirka 236 000 kronor. Kommunen har dock konstant
legat under genomsnittet för både Skåne län och Sverige. Sedan
2010 har Hörbys genomsnittliga förvärvsinkomst ökat mer
än genomsnittet för Skåne vilket medfört att skillnaderna har
minskat. Mellan 2010 – 2015 ökade förvärvsinkomsten i Hörby
kommun med 17,5 procent och i Skåne län med 14,9 procent.

ŶƚĂůƉĞƌƐŽŶĞƌ

Antal hushåll

ϭƉĞƌƐŽŶ

2519

ϮƉĞƌƐŽŶĞƌ

2296

ϯƉĞƌƐŽŶĞƌ

766

ϰƉĞƌƐŽŶĞƌ

774

ϱƉĞƌƐŽŶĞƌ

291

ϲƉĞƌƐŽŶĞƌ

64

ϳнƉĞƌƐŽŶĞƌ
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Förvärvsinkomst:^ĂŵŵĂŶƌćŬŶĂĚĨƂƌǀćƌǀƐŝŶŬŽŵƐƚ
ŝŶŬůƵĚĞƌĂƌŝŶŬŽŵƐƚĞƌĨƌĊŶĂŶƐƚćůůŶŝŶŐ͕ĨƂƌĞƚĂŐĂŶĚĞ͕
ƉĞŶƐŝŽŶ͕ƐũƵŬƉĞŶŶŝŶŐŽĐŚĂŶĚƌĂƐŬĂƩĞƉůŝŬƟŐĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞƌŝŶŐĂƌ͘

Hörby kommun har, likt både Skåne län och Sverige, stora
skillnader mellan mäns och kvinnors förvärvsinkomst.
Skillnaderna i Hörby kommun skiljer sig inte särskilt mycket från
Skånes län eller Sverige. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten
för män år 2015 var cirka 309 000 kronor och för kvinnor cirka
243 000 kronor.

,ƵƐŚĊůůĞŶƐĚŝƐƉŽŶŝďůĂŝŶŬŽŵƐƚĞƌ

Hushållens disponibla inkomster i Hörby kommun är lägre än för
genomsnittet i Skåne och Hörby ligger strax under medelvärdet
för Skånes samtliga kommuner. År 2011 låg Hörby kommun
högre än Skåne län, men under de senaste åren har genomsnittet
för Skåne ökat och därmed gått om Hörby kommun. År 2015
låg den disponibla inkomsten i Hörby kommun på drygt 324 000
kronor medan genomsnittet för Skåne län låg på drygt 330 000
kronor.

ŝƐƉŽŶŝďĞůŝŶŬŽŵƐƚćƌƐƵŵŵĂŶĂǀĂůůĂ
ƐŬĂƩĞƉůŝŬƟŐĂŽĐŚƐŬĂƩĞĨƌŝĂŝŶŬŽŵƐƚĞƌŵŝŶƵƐƐŬĂƩ
ŽĐŚƂǀƌŝŐĂŶĞŐĂƟǀĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞƌŝŶŐĂƌ͘

De disponibla inkomsterna har stadigt ökat sedan 2011. Detta
hänger väl samman med ökningen av hushållens genomsnittliga
förvärvsinkomst under samma period.
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Hushållens disponibla inkomster varierar kraftigt beroende på
hushållens sammansättning. I Hörby kommun är de disponibla
inkomsterna lägst för ensamstående kvinnor utan barn, med en
inkomst på cirka 155 000 kronor vilket motsvarar 12 900 kronor
i månaden. Därefter kommer ensamstående utan barn med en
inkomst på 171 000 kronor. Högst disponibla inkomsterna har
sammanboende med äldre barn mellan 20-29 år. Dessa hushåll
har en genomsnittlig inkomst på cirka 732 000 kronor.
Invånarnas förvärvsinkomster och hushållens disponibla
inkomster har stor påverkan på efterfrågan på olika bostadstyper
i kommunen. De senaste årens stadiga ekonomiska ökning har
bidragit till en ökad efterfrågan på nybyggnation, vilket bidrar till
Á\WWNHGMRU6DPWLGLJWKDUERVWDGVSULVHUQDVXFFHVLYW|NDWYLONHW
även påverkar möjligheterna till att byta eller skaffa en bostad.
För de grupper som har lägst inkomster och har svårt att komma
in på bostadsmarknaden förväntas problematiken kvarstå även
framöver.

ŽƐƚĂĚƐŵĂƌŬŶĂĚĞŶƵƟĨƌĊŶŽůŝŬĂŐƌƵƉƉĞƌƐ
behov
Nedan redovisas hur kommunens nuvarande bostadsutbud ser ut
inom olika grupper, som av olika anledningar kan ha svårigheter
att etablera sig på bostadsmarknaden.

Äldre med behov av vårdinsatser
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ansvar för att inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad av äldre
människor som behöver särskilt stöd i vardagen. Den service
och omvårdnad som behövs varierar beroende på den enskildes
vårdbehov.
,+|UE\NRPPXQÀQQVI|OMDQGHNDWHJRULHUDYERHQGHW\SHU

<ŽƌƫĚƐǀĊƌĚ

.RUWWLGVYnUGÀQQVI|UDWWWLOOP|WHVJnWLOOIlOOLJDEHKRYDY
heldygnsomsorg som inte kan tillgodoses i hemmet. I Hörby
ÀQQVNRUWWLGVERHQGHW6ROEDFNHQPHGLQULNWQLQJSnUHKDELOLWHULQJ
och palliativ vård (vård i livets slutskede).
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^ćƌƐŬŝůƚďŽĞŶĚĞ

Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är
aktuellt när behov av vård och omsorg är så omfattande att det
inte längre kan fås i det egna hemmet. Särskilda boenden är
bemannade dygnet runt och personal bistår med mat, tvätt städ
och personlig hygien efter behov.
,+|UE\ÀQQVIHPVlUVNLOGDERHQGHQ+DJDGDO%RNHJnUGHQ
.lOOKDJD9DOOJnUGHQRFKgQQHERJHRJUDÀVNWVSULGGDL
kommunen. Vallgården och Önnebo drivs på entreprenad.
Totalt antal särskilda boendeplatser 132 samt 20 korttidsplatser.
,+|UE\NRPPXQÀQQVHQSDUJDUDQWL)|UGHQVRPEHYLOMDV
bistånd i form av boende i en särskild boendeform ska det
ingå i en skälig levnadsnivå. Det innebär exempelvis att
kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under
förutsättning att paret varaktigt har sammanbott, om den ena
parten redan bor i ett sådant boende eller att paret dessförinnan
varaktigt har sammanbott. Det gäller oavsett om maken eller
sambon har behov av boende i särskild boendeform.
,K\UHVNRQWUDNWHWVNULYVGHWLQDWWGHQPHGÁ\WWDQGHLQWHKDUUlWW
DWWERNYDULOlJHQKHWHQYLGPDNHQVG|GVIDOO'HQPHGÁ\WWDQGH
kommer då anvisas en annan bostad. Om behov av särskilt
ERHQGHXSSVWnUKRVGHQPHGÁ\WWDQGHVNDDQV|NDQJ|UDVKRV
myndighetsenheten.
,+|UE\ÀQQVVlUVNLOGDERHQGHW.lOOKDJDPHGLQULNWQLQJPRW
personer med demenssjukdom. Detta innebär att den fysiska
miljön anpassas efter målgruppen samt att personalen har en
ökad kompetens inom aktuellt område.
En generell trend inom äldreomsorgen är att socialtjänsten
P|MOLJJ|UI|UÁHUDWWNXQQDERNYDUKHPPDVnOlQJHVRP
P|MOLJWI|UDWWVHQDUHÁ\WWDWLOOlOGUHERHQGH)O\WWHQVNHUI|UVW
när behovet av vård och omsorg är så stort att det inte fungerar
längre att bo kvar hemma. Följden blir att äldreboendena behöver
anpassas för personer med omfattande vårdbehov, demenssjuka
och personer med psykisk ohälsa.
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ůĚƌĞŝďĞŚŽǀĂǀƟůůŐćŶŐůŝŐĂďŽƐƚćĚĞƌ

Med stigande ålder följer särskilda behov i bostaden och i
närmiljön. För att tillmötesgå dessa behov har Hörby kommun
43 lägenheter som är tillgängliga för uthyrning. För att få tillträde
till lägenheterna måste personen som hyr uppfylla ett antal
kriterier:
•
•
•

Den sökande ska vara minst 55 år
Den sökande ska ha hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser
Den sökande till lägenheterna ska vara folkbokförd i Hörby

I vissa fall kan förtur beaktas om någon av nedanstående orsaker
uppfylls:
•
•

Maka/make som är placerad på intilliggande äldreboende
(Källhaga) där önskemål om att bo nära föreligger
Sammanboende medborgare som bistår den ena i form av
anhörigvård

LSS-bostäder
LSS-bostäder får sin förkortning från lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Lagen reglerar insatser för särskilt
stöd och service åt personer med varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.
Boendet kan vara en gruppbostad, servicebostad eller en annan
särskilt anpassad bostad.
I Hörby kommun kan en gruppbostad erbjudas till personer
som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, att
GHWlUQ|GYlQGLJWDWWSHUVRQDOÀQQVWLOOKDQGVKHODWLGHQ
Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är
samlade kring gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp
ska täcka de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och
kulturella intressen. Totalt har Hörby kommun tillgång till 29
lägenheter i gruppbostäder.
Hörby kommun har 5 lägenheter i servicebostäder. En
servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till
gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är
i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i
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samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas dygnetrunt-stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han eller
hon behöver.
Rätten till bostad enligt LSS avgörs av den enskildes behov och
inte tillgången till bostäder i kommunen.

Ungdomar och studenter
Med en stor barnkull från 1990-talet står Skåne inför en ökad
grupp med ungdomar i åldrarna 18-25 år som ska etablera sig på
bostadsmarknaden för första gången, vilket ställer krav på att det
VNDÀQQDVVPnRFKELOOLJDERVWlGHU'HVVXWRPI|UYlQWDVXQGHU
GHQQlUPDVWHWLRnUVSHULRGHQlYHQLQÁ\WWQLQJHQWLOO6NnQHJHHWW
kontinuerligt tillskott av ungdomar och unga vuxna.
/lQVVW\UHOVHQVERVWDGVPDUNQDGVDQDO\VHUKDUXQGHUÁHUDnU
visat att ungdomar är en av de grupper som har svårast att få
ERVWlGHUL6NnQH(QDYDQOHGQLQJDUQDWLOOGHWWDlUDWWGHWÀQQV
för få små och billiga lägenheter. Hyresrätter är vanligtvis det
enda alternativet för ungdomar, unga vuxna och studenter
eftersom de oftast har en lägre inkomst, kortare och mindre
trygga anställningar samt ett litet sparkapital. Däremot är
hyresrätten en lämplig form för de nämnda kategorierna då
det underlättar möjligheterna att byta bostad. I Länsstyrelsens
bostadsmarknadsanalys för 2015 anger Hörby kommun att
GHWÀQQVHWWXQGHUVNRWWSnERVWlGHUWLOOXQJGRPDU6W|UVWD
DQOHGQLQJHQWLOOGHWWDlUDWWGHWÀQQVI|UInVPnOlJHQKHWHUOHGLJD
i huvudsak i Hörby tätort. Däremot anges att bostadsutbudet
för studenter är i balans. Detta handlar till stor del om att
Hörby kommun inte har någon stor andel studerande bosatta
LNRPPXQHQGnGHÁHVWDVRPE|UMDUVWXGHUDYlOMHUDWWÁ\WWDWLOO
VWRUVWDGVRPUnGHQD*HQHUHOOWVlWWlUÁ\WWP|QVWUHWI|UXQJGRPDU
XQJDYX[QDRFKVWXGHQWHUDWWÁ\WWDIUnQHQOLWHQNRPPXQWLOOHQ
större, oftast i syfte att studera eller för att arbetsmarknaden är
mer gynnsam i storstadsområdena.

Nyanlända
Hörby kommun har under många år haft ett avtal med
Migrationsverket om att ta emot nyanlända till kommunen.
I grunden har det handlat om cirka 20 personer per år men
under 2013 och 2014 höjdes avtalet till 35 personer. Enligt
bosättningslagen, som infördes den 1 mars 2016, ska alla
kommuner ta emot nyanlända med tillstånd utifrån det
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kommuntal som Länsstyrelsen fastställer. I Hörby kommun
blev kommuntalet 2016 att ta emot 51 personer. Från och
med den 1 januari 2017 är det Migrationsverket som har
övertagit uppgiften att anvisa nyanlända med tillstånd till
kommunerna. Kommuntalet för 2017 fastställdes till 64
personer utifrån migrationsverkets prognos från sommaren
2016. Migrationsverket gjorde en ny prognos under hösten där
regeringen tog initiativ att se över kommuntalen. Utifrån den nya
prognosen kan antalet nyanlända som ska anvisas och bosätta sig
i kommunen komma att minska.

Antal nyanlända till Hörby kommun
ŶƚĂůŶǇĂŶůćŶĚĂƚŝůů,ƂƌďǇŬŽŵŵƵŶ
70
48
29

2014

2015

2016

Under 2014-2016 anlände totalt 147 nyanlända med
uppehållstillstånd till Hörby kommun. De senaste åren har
antalet personer som kommunen tagit emot ökat kraftigt, från
29 personer 2014 till 70 personer 2016. Totalt togs det emot 118
personer till kommunen under 2015-2016 varav 55 personer var
vuxna.
Under hösten 2015 har socialförvaltningen tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun arbetat
med att lokalisera och tillgängliggöra lokaler och bostäder
som boendealternativ för nyanlända och för barn utan
vårdnadshavare, bland annat genom inköp av villor och
bostadsrätter. En inriktningsplan för boende arbetades fram
och antogs av kommunstyrelsen 2016-05-16, § 115. Planen
LQQHIDWWDGHDWWÁHUWDOnWJlUGHUVRPEODQGDQQDWI|UHVOnUDWW
•

•

•

•

52

Antagandehandling 2017-08-28

Bereda plats i Hörbybostäder AB
Hörbybostäder AB ska årligen upplåta 12 lägenheter till
nyanlända under förutsättning att detta kan verkställas genom
ägardirektiv eller via en policy.
Införa kommunala hyresgarantier utifrån Boverkets regelverk.
Kommunfullmäktige i Hörby kommun antog förslaget att
införa kommunala hyresgarantier under 2016 och att dessa
ska gälla för alla Hörbybor.
Avsätta medel för inköp av villor och bostadsrätter.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-29, § 117, att avsätta
10 miljoner kronor för inköp av villor och bostadsrätter efter
att rutiner utarbetats. Rutinerna för åtgärden fastställdes i
november 2016.
$UEHWHWPHGDWWWDIUDPGHWDOMSODQHUVNDLQWHQVLÀHUDVVDPWDWW
kommunen ska annonsera efter exploatörer som kan driva
bostadsbyggandet genom hela processen för nybyggnation.

Trots inriktningsplanens förslag på boenden för nyanlända kunde
inte nyanlända bosätta sig enligt den planering som var uppgjord.
Förutsättningarna var att bosätta nyanlända senast två månader
efter anvisning. Regeringen tog dock beslut i november att
förlänga tiden med ytterligare två månader då många kommuner
låg efter med bosättningen vilket innebär att anvisade i november
och december ska vara bosatta senast i februari och mars.
Samtidigt ska de som anvisats till Hörby kommun i januari av
Migrationsverket också ska vara bosatta senast i mars.

ŶƐĂŵŬŽŵŵĂŶĚĞŇǇŬƟŶŐďĂƌŶ

Under 2015 kom rekordmånga asylsökande till Sverige. Den
1 januari 2014 infördes en ny ordning som innebar att för
asylsökande barn utan vårdnadshavare övergick ansvaret till
kommunerna att inom tre dagar placera barnen på ett lämpligt
boende. Detta kan exempelvis vara i familjehem, i hem för
vård eller i boende samt stödboende med inriktning att ta emot
denna målgrupp efter anvisning från migrationsverket. Därför
KDUNRPPXQHUQDYDULWKnUWDQVWUlQJGDLDUEHWHWPHGDWWÀQQD
lösningar med så kort varsel, särskilt under hösten 2015. I Hörby
var det redan hårt ansträngt under sommaren 2015 varav en
särskild handlingsplan upprättades i juli 2015.
Under 2015 anvisades ett femtiotal asylsökande barn utan
vårdnadshavare till Hörby kommun och under 2016 ett tiotal.
Under rådande regler kommer denna minskning att hålla i sig. I
+|UE\ÀQQVHWWWLRWDOLQWHJUDWLRQVERHQGHRFKKHPI|UYnUGHOOHU
boende för ungdomar i övrigt. Det är dock andra kommuner som
placerat ungdomar i dessa boenden. Dessa ungdomar är redan
skrivna på boendet och får sin skolgång i Hörby. När det blir
myndiga och får tillstånd är det den kommun som de är skrivna
i som erhåller schablonersättning. Under rådande läge kommer
antalet barn och ungdomar utan vårdnadshavare att minska dels
för att få söker asyl och dels för att de blir myndiga.

'ƌƵƉƉĞƌŵĞĚďŽƐƚĂĚƐƐŽĐŝĂůĂďĞŚŽǀ

I takt med bostadsbristen som råder över hela landet har
fastighetsägarna även i Hörby kommun idag möjlighet att
ställa mycket höga krav på de bostadssökande. Det har i sin tur
inneburit att de grupper som utestängs från bostadsmarknaden
lUEHW\GOLJWÁHUlQWLGLJDUH6RFLDOI|UYDOWQLQJHQL+|UE\NRPPXQ
XSSOHYHUDWWÁHUPlQQLVNRULGDJNRQWDNWDUVRFLDOWMlQVWHQI|U
att få hjälp med att hitta en bostad. Då socialförvaltningen
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fått i uppdrag att arbeta hemmaplansbaserat, och undvika
längre institutionsplaceringar, så är en bostad ofta en del av
behandlingen och rehabiliteringsprocessen. Hörby kommun
använder sig av så kallade bostadssociala kontrakt vilket
innebär att socialförvaltningen tecknar ett förstahandsavtal med
Hörbybostäder eller privata fastighetsägare. Fastighetsägaren hyr
sedan ut i andra hand efter en biståndsbedömning av handläggare
på vuxensektionen. Den sekundära bostadsmarknaden är
Yl[DQGHRFKLGDJYDQOLJWI|UHNRPPDQGHLÁHUWDOHWNRPPXQHUL
landet.
Socialförvaltningen i Hörby kommun har under våren 2017
totalt 22 lägenheter varav 4 används som träningslägenheter
eller jourlägenheter och resterande är lägenheter som hyrs ut i
andrahand. Kommunen har som mest haft 33 lägenheter där
boende i några av lägenheterna har fått förstahandskontrakt.
Målet är att den boende ska ges möjlighet att få ett eget kontrakt
efter ett år men ofta tar det längre tid eftersom fastighetsägarna
ställer krav på hyresgästerna. Kraven är ofta att hyresgästen ska
ha en fast inkomst, inte ha några skulder och några nya skulder
ska inte heller ha uppkommit under hyrestiden.
Behovet av sociala bostadskontrakt är stort men det beviljas
endast efter strikta riktlinjer som reglerats i Socialtjänstlagen
(SoL). För att socialförvaltningen ska kunna hjälpa medborgarna
att komma till rätta med basala problem är det av stor vikt att få
tillgång till en egen bostad. Därför är bostadsbristen ett påtagligt
problem som försvårar socialförvaltningens arbete.
I socialförvaltningens arbete ingår det att till att börja med
erbjuda en träningslägenhet som sedan kan gå över till ett
andrahandskontrakt. Detta är ett led i att hjälpa den boende med
JUXQGSUREOHPDWLNHQGlUÁHUDROLNDVW|GLQVDWVHULQJnU
Olika grupper som har sociala bostadskontrakt är exempelvis
våldsutsatta, ensamkommande barn som slussas ut i eget boende,
personer som skrivs ut från institution eller kriminalvården,
personer med psykosociala svårigheter som psykisk ohälsa och
missbruk alternativt ekonomiska svårigheter som gör att de inte
kan få bostad på den ordinarie marknaden.
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För våldsutsatta personer behövs skyddade boenden med så
kallat yttre skalskydd. Det kan innebära särskilda krav på lås
RFKODUPXWIRUPQLQJDYJHPHQVDPPD\WRULÁHUERVWDGVKXV
till exempel trapphus och tvättstugor, insyn med mera. I Hörby
NRPPXQÀQQVHQOlJHQKHWDYVHGGWLOOYnOGVXWVDWWDSHUVRQHU
Fastigheten har låst entré och öppnas med kodlås alternativt med
Q\FNHO/lJHQKHWHQÀQQVSnDQGUDYnQLQJHQGlULQV\QHQNDQ
EHJUlQVDV%RVWDGHQÀQQVLDOOPlQQ\WWDQVEHVWnQGLFHQWUDORUWHQ
Lägenheten används när det bedöms som bästa lösning. Andra
lösningar kan ibland bedömas vara lämpligare i det enskilda
fallet. Diskussioner har förts med att utveckla samarbetet med
andra kommuner där vi använder varandras resurser på ett
enkelt och smidigt sätt. För de grupper som inte alls kan röra sig
i kommunen används kvinnojourer eller andra privata aktörer
som arbetar med denna målgrupp alternativt via en samverkan
med polismyndigheten. I arbetet med denna grupp har ett
handlingsprogram tagits fram.

Hemlöshet
Hemlöshet är mycket större och vidare område än vad man
först tänker sig. Det är inte bara de personer som är bostadslösa
som omfattas i den gruppen. En hemlös person är den som
saknar egen eller hyrd bostad och som inte bor stadigvarande
inneboende utan är hänvisad till tillfälliga boendealternativ. Vid
hemlöshet hänvisar socialförvaltningen i Hörby kommun till
vandrarhem, vilket är det första akuta alternativet vid hemlöshet.
Personen får själv boka ett rum efter att ha fått ett prisförslag
från vandrarhemmet. Under tiden som personen bor på
vandrarhem kan en ansökan om hjälp hos socialförvaltningen
skickas in där behovet av ett bostadssocialt kontrakt utreds.

ŽƐƚĂĚƐƐŽĐŝĂůĂŬŽŶƚƌĂŬƚŝŶŶĞďćƌĂƩ
ƐŽĐŝĂůĨƂƌǀĂůƚŶŝŶŐĞŶƚĞĐŬŶĂƌĞƩĨƂƌƐƚĂŚĂŶĚƐĂǀƚĂů
ŵĞĚ,ƂƌďǇďŽƐƚćĚĞƌĞůůĞƌĞŶƉƌŝǀĂƚ
ĨĂƐƟŐŚĞƚƐćŐĂƌĞ͘&ĂƐƟŐŚĞƚƐćŐĂƌĞŶŚǇƌƐĞĚĂŶƵƚ
ŝĂŶĚƌĂŚĂŶĚĞŌĞƌĞŶďŝƐƚĊŶĚƐďĞĚƂŵŶŝŶŐĂǀ
ŚĂŶĚůćŐŐĂƌĞƉĊǀƵǆĞŶƐĞŬƟŽŶĞŶ͘

,QJDDQGUDDOWHUQDWLYÀQQVDWWWLOOJnRPLQWHNRPPXQHQ
bedömer att kommunens jourlägenhet är ett bättre alternativ.
Jourlägenheten är ofta upptagen och är i första hand tänkt till
barnfamiljer.
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Ensamstående med barn
Enligt Försäkringskassans årliga rapport ”Barnhushållens
ekonomi 2016” framgår det att ensamstående med barn är den
ekonomiskt mest utsatta familjegruppen i samhället, i huvudsak
ensamstående kvinnor med en eller två barn. Detta beror oftast
på att de har sämre ekonomi än föräldrar som lever tillsammans,
vilket inte är konstigt eftersom två löner räcker längre än en.
För de ensamstående föräldrar som från början har en låg
inkomst kan den ekonomiska situationen göra det svårt att hitta
en bostad. Huvudsakligen efterfrågas billigare hyresrätter med
QlUKHWWLOOEUDNROOHNWLYWUDÀNRFKNRPPXQDOVHUYLFH%ULVWHQSn
billiga bostäder och en utsatt ekonomisk situation kan göra det
svårt att få teckna ett hyreskontrakt.
Hörby kommun har en lägre andel ensamstående med barn än
riket och Skåne län. År 2015 låg andelen ensamstående med barn
i åldrarna 0-17 på 3,1 procent och i åldrarna 0-21 år på 4 procent
i Hörby kommun medan både riket och Skåne län låg på 3,7
procent respektive 4,7 procent.
,+|UE\NRPPXQÀQQVHQVDPVWnHQGHPHGEDUQVRPlULEHKRY
av försörjningsstöd och däribland även sociala boendebistånd då
de inte kan ordna bostad på egen hand på grund av exempelvis
skulder eller arbetslöshet. För att de inte ska bli hemlösa bistår
Hörby kommun med en bostad i form av bostadssociala
kontrakt, andrahandskontrakt, genom socialförvaltningen.

^ǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐŽĐŚƉĞŶĚůŝŶŐƐŵƂŶƐƚĞƌ

Tillgängligheten till goda kommunikationer och bra
bredbandsuppkoppling har blivit allt mer avgörande vid val
DYERHQGH0HG6NnQHVJRGDNRPPXQLNDWLRQHUYlOMHUDOOWÁHU
att bo och arbeta i olika kommuner. De tre största städerna
i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg, står tillsammans för
nästan hälften av regionens arbetstillfällen och 85 procent av alla
arbetstillfällen i regionen är koncentrerade till Skånes tätorter.
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^ǇƐƐĞůƐćƩŶŝŶŐ

Sysselsättningsgraden i städerna i Skåne är i jämförelse med
riksgenomsnittet låg vilket även innebär ett lågt genomsnitt
för hela Skåne. Detta hänger till stor del samman med att de
stora städerna i Skåne har en stor andel studenter samt att
befolkningen i städerna ökar snabbare än antalet arbetsplatser.
Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015
är en av anledningarna till den låga sysselsättningsgraden att
lågutbildade ungdomar inte får jobb och att arbetskraft med
utländsk bakgrund har svårare att komma in på arbetsmarknaden.
Länsstyrelsen påpekar även att långvarig arbetslöshet och tidig
förtidspensionering påverkar möjligheterna till att få tillgång
till en bostad. De som saknar fast anställning har svårare att
klara kraven som ställs för att få teckna hyreskontrakt och klara
kreditprövning inför ett husköp.
Hörby kommun har i snitt en lägre andel arbetslösa i förhållande
till riket och till Skåne län. 1996 låg arbetslösheten i Hörby på
8,8 procent för att under 2000-talet sjunka till under 4 procent,
då Sverige hade en högkonjunktur och företagen behövde
P\FNHWDUEHWVNUDIW,VDPEDQGPHGÀQDQVNULVHQK|VWHQ
ökade dock arbetslösheten allteftersom behovet av arbetskraft
minskade, vilket den kom att göra i hela Sverige. Under 2016 låg
arbetslösheten Hörby kommun på 5,3 procent.
Enligt Region Skåne fanns år 2015 cirka 5 500 arbetstillfällen i
+|UE\NRPPXQYDUDYÁHVWDQVWlOOGDnWHUIDQQVLQRPµYnUGRFK
omsorg; sociala tjänster” med 1 104 sysselsatta, ”tillverkning och
utvinning” med 680 sysselsatta och ”handel” med 622 sysselsatta.

Andel arbetslösa i Hörby kommun
ϭϵϵϲ-ϮϬϭϱ͕ϭϴ-ϲϰĊƌ
Procent
12
10
8
6
4
2
0

,ƂƌďǇŬŽŵŵƵŶ

^ŬĊŶĞůćŶ

ZŝŬĞƚ

Pendlingsmönster

7LOOJnQJHQWLOOJRGNROOHNWLYWUDÀNlUDYVWRUYLNWYLGYDODYERHQGH
I Hörby kommun är det i huvudsak Hörby tätort som har tillgång
WLOOYlOXWYHFNODGNROOHNWLYWUDÀN)UnQ+|UE\WlWRUWJnUUHJLRQDO
EXVVWUDÀNPRW0DOP|/XQG.ULVWLDQVWDG(VO|Y+||URFK
6M|ER'HVVXWRPÀQQVHQORNDOEXVVOLQMHPHOODQ+|UE\RFK
gQQHN|S.ROOHNWLYWUDÀNHQlUIUDPI|UDOOWXWYHFNODGI|UDUEHWV
och skolresor vilket gör att utbudet är som störst under dagtid
RFKSnYDUGDJDUQD/LQMHWUDÀNHQWLOORFKIUnQODQGVE\JGHQlU
oftast begränsad eller saknas helt vilket medför att många inte har
WLOOJnQJWLOONRPPXQDOEXVVWUDÀN,GHRPUnGHQGlUXQGHUODJHW
I|UNROOHNWLYWUDÀNHQlUI|UOLWHWKDULQYnQDUHQLVWlOOHWWLOOJnQJWLOOVn
NDOODGQlUWUDÀN

EćƌƚƌĂĮŬĞŶŝ,ƂƌďǇŬŽŵŵƵŶƐƚǇƌƐĂǀĞŌĞƌĨƌĊŐĂŶ
ŽĐŚĨƵŶŐĞƌĂƌƐŽŵĞƩŬŽŵƉůĞŵĞŶƚƟůůƂǀƌŝŐ
ŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬ͘EćƌƚƌĂĮŬŝŶŶĞďćƌĂƩŵĂŶŬĂŶƌŝŶŐĂ
ŽĐŚĨƂƌďŽŬĂĞŶƚĂǆŝƐŽŵŬƂƌƐŵĞůůĂŶ,ƂƌďǇƚćƚŽƌƚ
ŽĐŚŝƉƌŝŶĐŝƉƂǀƌŝŐĂƉůĂƚƐĞƌŝŬŽŵŵƵŶĞŶƐŽŵŝŶƚĞ
ŚĂƌƟůůŐĊŶŐƟůůƌĞŐŝŽŶďƵƐƐƚƌĂĮŬ͘dĂǆŝďŝůĂƌŶĂĂǀŐĊƌ
ĞŶůŝŐƚǀŝƐƐĂƟĚƚĂďĞůůĞƌĨƂƌĂƩĂŶƉĂƐƐĂƟĚĞŶƟůů
ďƵƐƐĂƌŶĂŝďůĂŶĚĂŶŶĂƚ,ƂƌďǇƚćƚŽƌƚ͘
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Cirka hälften av Hörby kommuns invånare bor på landsbygden
vilket medför att en stor andel är beroende av bilen. I anslutning
WLOOGHUHJLRQDODEXVVOLQMHUQDÀQQVWUHVW|UUHSHQGODUSDUNHULQJDU
VRPP|MOLJJ|UDWWÁHUNDQYlOMDDOWHUQDWLYHWDWWnNDNROOHNWLYW
Arbetspendlingen till och från kommunen har under de senare
åren haft en stadig ökning. De goda bussförbindelserna till
Lund, Malmö och Kristianstad samt närheten till Köpenhamn
ger Hörby goda förutsättningar som pendlarkommun. Sedan år
2000 har inpendlingen till kommunen ökat från 1 169 personer
per dag till 1 835 personer per dag 2015. Även utpendlingen
från kommunen har ökat från 2 947 personer per dag år 2000
till 3 832 personer per dag 2015. Det ger kommunen ett negativt
pendlingsnetto där störst utpendling sker till Lund och Malmö.
hƚƉĞŶĚůŝŶŐƟůů
kommun:

/ŶƉĞŶĚůŝŶŐĨƌĊŶ
kommun:
WĞŶĚůĂƌĞ &ƂƌćŶĚƌŝŶŐĊƌ dŝůůǀćǆƚ
ϮϬϬϬƟůůϮϬϭϱ ;ƉƌŽĐĞŶƚͿ

WĞŶĚůĂƌĞ &ƂƌćŶĚƌŝŶŐĊƌ
ϮϬϬϬƟůůϮϬϭϱ

dŝůůǀćǆƚ
;ƉƌŽĐĞŶƚͿ

Lund

874

138

ϭϴ͕ϴ

Höör

376

105

ϯϴ͕ϳ

Malmö

750

294

ϲϰ͕ϱ

<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ

287

179

ϭϲϱ͕ϳ

Eslöv

532

123

ϯϬ͕ϭ

Eslöv

252

67

ϯϲ͕Ϯ

Höör

394

Ͳϴϴ

Ͳϭϴ͕ϯ

Lund

163

19

ϭϯ͕Ϯ

<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ

278

84

ϰϯ͕ϯ

Sjöbo

156

46

ϰϭ͕ϴ

Sjöbo

161

49

ϰϯ͕ϴ

Malmö

147

70

ϵϬ͕ϵ

,QRFKXWSHQGOLQJWLOOIUnQ+|UE\NRPPXQ
(IWHUVRP+|UE\NRPPXQVDNQDUWLOOJnQJWLOOWnJWUDÀNlUGHW
viktigt att kontinuerligt arbeta med att utveckla och förbättra
EXVVWUDÀNHQLNRPPXQHQ+|UE\NRPPXQDUEHWDULHWWUHJLRQDOW
SURMHNWGlU5HJLRQ6NnQHODQVHUDWHQVDWVQLQJSnNROOHNWLYWUDÀN
som de kallar GHW5HJLRQDODVXSHUEXVVNRQFHSWHW. Syftet med konceptet
lUDWWXWYHFNODNROOHNWLYWUDÀNV\VWHPHWPHGVDWVQLQJDUVRP
innebär att bussar ska kunna likställas med tåg, tänk tåg – åk
EXVV0HGHWWXWYHFNODWRFKDWWUDNWLYWNROOHNWLYWUDÀNV\VWHPlU
Hörby kommuns förhoppningar att bli ett attraktivt val på
bostadsmarknaden.
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^ƂĚƌĂZƂƌƵŵ
>ƵĚǀŝŐƐďŽƌŐ

<ŝůůŚƵůƚ
,ƂƌďǇ
KƐďǇŚŽůŵ

PŶŶĞŬƂƉ
>ĊŶŐĂƌƂĚ

sćƐƚĞƌƐƚĂĚ
PƐƚƌĂďǇ

ĞĮŶƚůŝŐĂďƵƐƐůŝŶũĞƌŝ,ƂƌďǇŬŽŵŵƵŶ
%HÀQWOLJDEXVVOLQMHUPRW0DOP|/XQG
Kristianstad, Eslöv, Höör, Sjöbo och Önneköp.
%HÀQWOLJDEXVVKnOOSODWVHU
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7. &ƌĂŵƟĚĂďĞŚŽǀ
Utifrån den nulägesbeskrivning som arbetats fram har
NRPPXQHQNXQQDWGHÀQLHUDHWWDQWDORPUnGHQVRPNRPPXQHQ
måste arbeta vidare med för att tillgodose framtida behov.

ĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƉƌŽŐŶŽƐ

Hörby kommun har låtit göra en befolkningsprognos under
2016 med en tidshorisont fram till 2030. I befolkningsprognosen
har två alternativa prognoser studerats. Prognoserna baseras
på 1 procent befolkningstillväxt per år samt 0,7 procent
befolkningstillväxt per år. Totalt förväntas kommunen få ett
LQÁ\WWQLQJV|YHUVNRWWSnSHUVRQHUXQGHUnUHQL
alternativ 1 procent och 1 640 personer i alternativ 0,7 procent.
Det motsvarar + 148 respektive +109 personer per år i de olika
DOWHUQDWLYHQ8W|YHUGHQUHGRYLVDGHLQÁ\WWQLQJHQI|UYlQWDV
NRPPXQHQWDHPRWFLUNDHQVDPNRPPDQGHÁ\NWLQJEDUQ
under åren 2016-2018.
Hörby kommun har många i åldern kring 50 år och 60-69 år.
De senare blir pensionärer under prognosperioden och därmed
kommer antalet yngre pensionärer att öka framöver. Däremot
har kommunen ganska små årskullar i åldern kring 75-79 år och
därför kommer antalet äldre pensionärer att öka betydligt först
efter år 2020.
Total befolkning i Hörby kommun 2015 och
ƉƌŽŐŶŽƐϮϬϭϲ-2030 enligt två alternativ
Tusental
ϭϴϬϬϬ
ϭϳϱϬϬ
ϭϳϬϬϬ
ϭϲϱϬϬ
ϭϲϬϬϬ
ϭϱϱϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϭϰϱϬϬ
ϭϰϬϬϬ
ϭϯϱϬϬ

ůƚϬ͕ϳƉƌŽĐĞŶƚ
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ůƚϭƉƌŽĐĞŶƚ
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Befolkningsprognosen på 1 procent beräknas medföra en
befolkningstillväxt som leder till ett behov av cirka 1 000
bostäder under åren 2016-2030, vilket motsvarar drygt 65
bostäder per år. För alternativet med en befolkningstillväxt på
0,7 procent per år är behovet av bostäder 730 eller knappt 50
bostäder per år. Huvuddelen av bostäderna kommer att vara
nybyggda men kan till en del också förväntas vara fritidsbostäder
som omvandlas till permanentboende.
Totalt sett förväntas befolkningen i Hörby kommun öka från
15 020 invånare år 2015 till 17 365 år 2030 i alternativ 1 procent
och till 16 655 invånare i alternativ 0,7 procent. Det motsvarar
en ökning med 2 345 personer i alternativ 1 procent och 1 635
personer i alternativ 0,7 procent.

&ƌĂŵƟĚĂďĞŚŽǀĨƂƌŽůŝŬĂŐƌƵƉƉĞƌ

Nedan redovisas hur kommunens framtida bostadsbehov ser ut
inom olika grupper, som av olika anledningar kan ha svårigheter
att etablera sig på bostadsmarknaden.

Tusental
2000

ůĚĞƌƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐĞŶŝ,ƂƌďǇŬŽŵŵƵŶ͕
2017-2030

1500

Äldre med behov av vårdinsatser
Hörby kommun har gjort en uppskattning över hur
åldersfördelningen i kommunen kommer att se ut från 2017 till
år 2030. Prognosen visar att andelen äldre successivt kommer
att öka under perioden. För att tillgodose behoven med den
förväntade ökningen har kommunen även prognosticerat behovet
av särskilda platser fram till år 2030.
ϮϬϭϴ

2019

2020

2021

2022

2023

1000
500
0

ϲϱͲϳϰ

2024

2025

ϮϬϮϲ

ϳϱͲϴϰ

2027

ϴϱͲϵϰ

ϵϱͲ

ϮϬϮϴ

Ålder

2017

2029

2030

ϲϱͲϳϰ

ϭϵϯϭ ϭϵϯϳ

ϭϵϯϵ ϭϵϰϱ ϭϵϮϮ ϭϴϵϳ ϭϴϴϲ ϭϴϴϰ ϭϴϴϳ ϭϴϳϭ ϭϴϱϮ ϭϴϲϭ ϭϵϬϱ ϭϵϮϲ

ϳϱͲϴϰ

ϭϬϱϯ ϭϬϳϴ

ϭϭϭϴ ϭϭϳϵ ϭϮϮϳ ϭϮϴϯ ϭϯϭϵ ϭϯϰϳ ϭϰϬϬ ϭϰϰϱ ϭϰϳϯ ϭϰϳϴ ϭϰϳϯ ϭϰϴϱ

ϴϱͲϵϰ

413

412

409

405

409

402

412

414

411

421

441

455

473

506

95-

38

37

32

31

32

37

38

38

37

34

31

34

33

33

Totalt

ϯϰϯϱ ϯϰϲϰ

ϯϰϵϴ ϯϱϲϬ ϯϱϵϬ ϯϲϭϵ ϯϲϱϱ ϯϲϴϯ ϯϳϯϱ ϯϳϳϭ ϯϳϵϳ ϯϴϮϴ ϯϴϴϰ ϯϵϱϬ

dŝůůǀćǆƚϳϱнŝ ϭϱϬϰ ϭϱϮϳ ϭϱϱϵ ϭϲϭϱ ϭϲϲϴ ϭϳϮϮ ϭϳϲϵ ϭϳϵϵ ϭϴϰϴ ϭϵϬϬ ϭϵϰϱ ϭϵϲϳ ϭϵϳϵ ϮϬϮϰ
ĂŶƚĂůƉĞƌƐŽŶĞƌ
Antal särskilda 132
ďŽĞŶĚĞƉůĂƚƐĞƌ

134

137

142

146

151

155

158

162

167

171

173

174

178

3URJQRVWLFHUDWEHKRYDYVlUVNLOGDSODWVHUIUDPWLOO

ůĚƌĞŝďĞŚŽǀĂǀƟůůŐćŶŐůŝŐĂďŽƐƚćĚĞƌ

För att ha en fungerade vård- och omsorg är det viktigt att
kommunen har tillgång till lägenheter med hög tillgänglighet. För
många äldre blir skötseln av och tillgängligheten i exempelvis en
villa ett problem när man blir äldre. Därför är det ofta önskvärt
DWWGHWÀQQVWLOOJnQJWLOOPLQGUHERVWlGHUJlUQDLVLQKHPWUDNW
QlUKXVHWVNDVlOMDV0|MOLJKHWHQDWWNXQQDÁ\WWDWLOOHWWPLQGUH
boende som är anpassat efter aktuellt behov blir allt viktigare
eftersom vård i bostaden blivit allt vanligare inom äldreomsorgen.
Kommunen ska arbeta för att skapa mindre bostäder som ett
NRPSOHPHQWWLOOGHWEHÀQWOLJDERVWDGVXWEXGHWI|UlOGUHSHUVRQHU
Detta kan bland annat genom byggnation av seniorboende.
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Kartläggning av
behov
'ƌƵƉƉďŽƐƚĂĚ
Servicebostad
Totalt

2017

ϮϬϭϴ

2019

2
11
13

3
1
4

1
1
2

Personkrets 1
WĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƐƚƂƌŶŝŶŐ͕ĂƵƟƐŵĞůůĞƌ
ĂƵƟƐŵůŝŬŶĂŶĚĞƟůůƐƚĊŶĚ͘
Personkrets 2
WĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚďĞƚǇĚĂŶĚĞŽĐŚďĞƐƚĊĞŶĚĞ
ďĞŐĊǀŶŝŶŐƐŵćƐƐŝŐĂĨƵŶŬƟŽŶƐŚŝŶĚĞƌĞŌĞƌ
ŚũćƌŶƐŬĂĚĂŝǀƵǆĞŶĊůĚĞƌ͕ĨƂƌĂŶůĞĚĚĂǀǇƩƌĞǀĊůĚ
ĞůůĞƌŬƌŽƉƉƐůŝŐƐũƵŬĚŽŵ͘
Personkrets 3
WĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚƐƚŽƌĂŽĐŚǀĂƌĂŬƟŐĂĨǇƐŝƐŬĂĞůůĞƌ
ƉƐǇŬŝƐŬĂĨƵŶŬƟŽŶƐŚŝŶĚĞƌ͕ƐŽŵŝŶƚĞƵƉƉĞŶďĂƌƚ
ďĞƌŽƌƉĊŶŽƌŵĂůƚĊůĚƌĂŶĚĞŽĐŚƐŽŵŐĞƌďĞƚǇĚĂŶĚĞ
ƐǀĊƌŝŐŚĞƚĞƌŝĚĞŶĚĂŐůŝŐĂůŝǀƐĨƂƌŝŶŐĞŶ͘

LSS-bostäder

,+|UE\NRPPXQÀQQVHWWDQWDOSHUVRQHUVRPKDUSnJnHQGH
insatser och är personkretsbedömda vilka förväntas behöva en
bostad med särskild service i framtiden. I tabellen redovisas
hur många personer som förväntas behöva bostad med särskild
VHUYLFHXQGHU)|UXWRPGHUHGRYLVDGHLWDEHOOHQÀQQV
det ytterligare personer inom LSS personkrets 1,2 och 3 där det
är oklart när behov av boendeinsatser kommer aktualiseras.

Ungdomar och Studenter
Med Hörbys goda kommunikationer och närheten till
storstadskommunerna strävar kommunen efter att vara ett
komplement och ett attraktivt boendealternativ för ungdomar
och studenter som antingen arbetar eller studerar på annan ort.
I Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys för 2015 anger Hörby
NRPPXQDWWGHWÀQQVHWWXWWDODWEHKRYDYPLQGUHOlJHQKHWHUL
kommunen för ungdomar. Vid nybyggnation bör kommunen
planera för att en blandad bebyggelse skapas, i vilket behovet
av mindre lägenheter tillgodoses. Kommunen bör även arbeta
I|UDWWPLQGUHOlJHQKHWHUIULJ|UVJHQRPDWWInLJnQJÁ\WWNHGMRU
genom nybyggnation.
Hörby kommun står inte inför något behov av att bygga
lägenheter endast för studenter i dagsläget.

Nyanlända
I Hörby kommun behöver det tas fram 14 lägenheter som
är anpassade för familjer samt 42 boendelösningar för
ensamstående utan barn under 2017.
Det är en svår uppgift för kommunerna att bedöma kommande
års behov av bostäder för nyanlända då detta styrs av Regeringens
och Riksdagens beslut om bland annat id- och gränskontroller.
Dessutom är det fortfarande många som fått tillstånd som inte
har blivit bosatta utifrån att bostäder saknas i kommunerna i
landet.
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ŶƐĂŵŬŽŵŵĂŶĚĞŇǇŬƟŶŐďĂƌŶ

Hur det framtida behovet ser ut för barn utan vårdnadshavare
som söker asyl i Sverige och hur stor andel Hörby kommun ska
omhänderta är svår att bedöma i dagsläget. Detta avgörs till stor
del av landets politik. Under nuvarande bestämmelser är det
framtida behovet lågt men förväntas tillströmningen öka behöver
GHWÀQQVYHUNVDPKHWHULIRUPDYLQWHJUDWLRQVERHQGHVW|GERHQGH
och familjehem i Hörby kommun som möter behovet.

'ƌƵƉƉĞƌŵĞĚďŽƐƚĂĚƐƐŽĐŝĂůĂďĞŚŽǀ

Arbetet med att stötta personer i andrahandskontrakt är viktigt
för att de ska gå över i ett förstahandskontrakt. Risken är att de
annars blir kvar i sociala bostadskontrakt länge.
För att undvika institutionsplaceringar är boendefrågan oerhört
viktig. Socialförvaltningen kan hålla nere kostnaderna genom att
stödja medborgare med behov om medborgaren har ett boende.
Problemen kan dock vara så pass stora att inte detta är hållbart
i längden men då är det prövat och kan uteslutas innan andra
bistånd ska beviljas. Andra bistånd och nästa steg är ett boende
med personal inom olika problemområden.
Följande boendealternativ behöver inrättas i kommunen,
antingen för att det i dagsläget saknas eller för att
boendealternativet behöver utökas:
•
•

•

•

Lågtröskelboende (boende för missbrukare som är aktiva
kroniker)
Boende med personal för personer med mycket stora
problem med psykisk ohälsa enligt Socialtjänstlagen (SoL)
och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade,
personkrets 3 (LSS)
Korttidsboende för personer med missbruk och psykisk
ohälsa. Denna boendetyp behövs efter sjukhusvistelse innan
återgång till eget boende. Denna målgrupp kräver mer och
passar inte med personer som har enbart somatisk ohälsa.
Små lägenheter, ettor & tvåor med rimlig hyra som kan
användas som träningslägenheter och andrahandsuthyrning
till alla målgrupper som nämnts i nulägesbeskrivningen.
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Hemlöshet
Kommunen har ingen framtagen strategi eller handlingsplan
för hur arbetet med hemlöshet och utanförskap på
bostadsmarknaden skall hanteras. Kommunen har för avsikt
att skapa en arbetsgrupp med representanter från berörda
förvaltningar för att kartlägga framtida behov samt hur
kommunen avser att arbeta vidare med frågan. Genom
ovanstående boendealternativ kan också problem med hemlöshet
begränsas.

Ensamstående med barn
För att underlätta för ensamstående med barn är det viktigt
DWWGHWÀQQVWLOOJnQJWLOOQnJRWVW|UUHRFKELOOLJDUHERVWlGHU
i huvudsak i form av hyresrätter. Vid val av boende är det
fördelaktigt med närheten till goda kommunikationer och
grundskola. Tillgängligheten till anpassade bostäder kan
underlättas genom att kommunen arbetar för en rotation på
bostadsmarknaden.

EǇƉƌŽĚƵŬƟŽŶĚĞŬŽŵŵĂŶĚĞĊƌĞŶ

ĞĚĞƚĂůũƉůĂŶĞƌƐŽŵŚĂƌǀƵŶŶŝƚůĂŐĂŬƌĂŌŵĞŶ
ƐŽŵćŶŶƵŝŶƚĞďĞďǇŐŐƚƐƵƚŐƂƌƟůůƐĂŵŵĂŶƐĚĞŶ
ŬŽŵŵƵŶĂůĂƉůĂŶďĞƌĞĚƐŬĂƉĞŶ͘

,+|UE\NRPPXQÀQQVGHWHQSODQEHUHGVNDSI|UnUHW
runt-bostäder, varav cirka hälften ligger på kommunal mark. För
att tomterna ska bebyggas krävs marknadsföring, en översyn
av prissättningen och i vissa fall markbearbetning. Dessutom
ÀQQVHQSODQEHUHGVNDSI|U\WWHUOLJDUHFLUNDERVWlGHUL
fritidshusområden på landsbygden. Av de planlagda tomter som
ÀQQVLNRPPXQHQÀQQVGHWHWWDQWDOVRPLYHUNOLJKHWHQLQWH
längre är möjliga att bebygga på grund av för små byggrätter, att
vatten- och avloppsanslutningar saknas eller för att områdena
OLJJHUGlUGHWLQWHOlQJUHÀQQVLQWUHVVHI|UDWWE\JJDERVWlGHU
Hörby kommun har för avsikt att upphäva de detaljplaner som
kommunen anser vara olämpliga att bebygga.
(IWHUIUnJDQSnQ\DERVWlGHUL+|UE\NRPPXQÀQQVL
huvudsak i Hörby tätort och i Ludvigsborg. För närvarande
pågår planeringen av en utveckling av Hörby tätort med
250-300 bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar.
Dessa utbyggnadsområden är även en kompensationsåtgärd
det Regionala superbusskonceptet. I Ludvigsborg pågår en
detaljplaneläggning med cirka 150 bostäder, varav större delen
SODQHUDVI|UYLOODEHE\JJHOVH,QRPGHODUDYSODQRPUnGHQDÀQQV
det även möjlighet att bygga radhus och marklägenheter.
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Vid val av nya utbyggnadsområden i kommunen har följande
faktorer vägts in:
•
•
•
•
•

nära centrum, tätort eller mindre ort
QlUDWLOONROOHNWLYWUDÀN
nära till service
nära till natur
möjligheterna att skapa varierande boenden

Kommunen beräknar att nyproduktionen kommer att öka i
kommunen under de kommande åren till följd av den pågående
planeringen. För att nyproduktionen ska bli av krävs det att
kommunen gör marken byggklar och att infrastrukturen byggs
ut när detaljplanerna är färdiga. För att kommunen ska kunna
tillgodose behoven, till följd av exploateringarna, är det sannolikt
att även den kommunala servicen behöver byggas ut, så att det
EODQGDQQDWÀQQVI|UVNROHSODWVHUWLOOQ\LQÁ\WWDGHIDPLOMHU

hƚǀĞĐŬůŝŶŐĂǀďĞĮŶƚůŝŐƚďŽƐƚĂĚƐďĞƐƚĊŶĚ

Det är av stor vikt att kommunerna inte glömmer bort det
EHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHWWURWVULNHWVRFK6NnQHVDNXWDEULVWSn
bostäder. I Boverkets rapport %HKRYDYERVWDGVE\JJDQGHframhålls att
GHWlUDYVWRUYLNWDWWGHWEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHWXQGHUKnOOV
och renoveras om det även i fortsättningen ska kunna nyttjas.
Enligt rapporten påpekas att om det framtida behovet av
underhåll och ombyggnationer inte följs ger det effekter på det
SURJQRVWLFHUDGHE\JJEHKRYHWHIWHUVRPEHÀQWOLJDERVWlGHULQWH
kan fylla sin nuvarande funktion i framtiden.
,+|UE\NRPPXQÀQQVLGDJHWWUHQRYHULQJVEHKRYDYGHW
EHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHW*HQRPDWWUHQRYHUDRFKXQGHUKnOOD
GHWEHÀQWOLJDERVWDGVEHVWnQGHWNDQE\JJQDGHUQDVOLYVOlQJG
förlängas. Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska ”material och
tekniska lösningar som är ekonomiskt rimliga och praktiska
att sköta så länga lagens krav på ekonomiskt rimlig livslängd
uppfyllas.” Dessutom ska ”byggnadsdelar och installationer
med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara
lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara
lätta att underhålla, driva och kontrollera” (%RYHUNHWVE\JJUHJOHU
I|UHVNULIWHURFKDOOPlQQDUnG, 2011, Boverket).

͟DĞĚůŝǀƐůćŶŐĚĂǀƐĞƐĚĞŶƟĚƵŶĚĞƌǀŝůŬĞŶĞŶ
ďǇŐŐŶĂĚĞůůĞƌďǇŐŐŶĂĚƐĚĞůŵĞĚŶŽƌŵĂůƚƵŶĚĞƌŚĊůů
ƵƉƉǀŝƐĂƌĞƌĨŽƌĚĞƌůŝŐĨƵŶŬƟŽŶƐĚƵŐůŝŐŚĞƚ͘͟
(ŽǀĞƌŬĞƚƐďǇŐŐƌĞŐůĞƌʹĨƂƌĞƐŬƌŝŌĞƌŽĐŚĂůůŵćŶŶĂ
ƌĊĚ͕&^ϮϬϭϭ͗ϲʹZϭϴͿ
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I många fall leder dock omfattande renoveringar till
K\UHVK|MQLQJDUYLONHWLVLQWXUNDQOHGDWLOOÁ\WWVWU|PPDUVRP
annars inte hade inträffat. I rapporten )O\WWP|QVWHUWLOOI|OMGDY
RPIDWWDQGHUHQRYHULQJDU påpekar Boverket att renoveringar leder
WLOO|NDGHÁ\WWVWU|PPDURFKDWWGHWlUJnQJHUWUROLJDUH
DWWK\UHVJlVWHUVRPERULK\UHVUlWWHUVRPUHQRYHUDVÁ\WWDU
jämfört med de i hyresrätter som inte renoveras. Vanligast är att
Á\WWQLQJDUQDE|UMDUUHGDQLQQDQUHQRYHULQJDUQDlUDYVOXWDGHRFK
fortsätter även efter det. Rapporten visar att det är ekonomiskt
utsatta grupper, som exempelvis hushåll med lägre inkomst och
EDUQIDPLOMHUVRPLK|JUHJUDGÁ\WWDU
Rapporten visar även att renoveringarna leder till höjda
bostadsbidrag och att de ekonomiska bistånden ökar, både
I|UGHVRPYlOMHUDWWÁ\WWDRFKI|UGHVRPYlOMHUDWWERNYDU
Dessutom kan en omfattande renovering ske mot den boendes
YLOMDRFKVnOHGHVOHGDWLOODWWGHQQHEHK|YHUÁ\WWD)|UGHVVD
SHUVRQHUYLVDUWHQGHQVHUQDDWWÁ\WWQLQJDUQDJnUWLOORPUnGHQ
med lägre genomsnittsinkomster och lägre skolresultat vilket
indikerar att renoveringarna bidrar till en ökad segregation och
|NDGHLQNRPVWNO\IWRU,UDSSRUWHQYLVDU%RYHUNHWDWWGHWÀQQVHWW
missnöje hos hyresgästerna med renoveringar och ett missnöje
över att hyresgästerna ofta har svårt att påverka processen.
Vid behov av bostadsrenoveringar bör kommunen arbeta med
information och delaktighet. För att underlätta för hyresgästerna
bör kommunen föra ut information till hyresgästerna i ett tidigt
skede, ge hyresgästerna möjlighet till att ställa frågor, vilket
hjälper till att minska stress, hjälplöshet och osäkerheten, samt ge
boende möjlighet att ställa frågor om vad hyran kan komma att
bli i framtiden. I de fall det är möjligt ska kommunen även arbeta
med att involvera de boende i renoveringarna där de kan ges
möjlighet till påverkan.
I arbetet med att frigöra och skapa bostäder bör kommunen även
J|UDHQ|YHUV\QDYNRPPXQHQVEHÀQWOLJDE\JJQDGHURFKORNDOHU
(YHQWXHOOWÀQQVGHWP|MOLJKHWDWWRPYDQGODORNDOHUWLOOERVWlGHU
som kan möta marknadens behov.
.RPPXQHQVOlJHQKHWVEHVWnQGE|UlYHQYDUDÁH[LEODI|UDWWSDVVD
ÁHUDROLNDEHKRY([HPSHOYLVE|UHQOlJHQKHWIXQJHUDEUDI|U
både ungdomar, studenter, äldre eller ensamhushåll.
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ĞŚŽǀĂǀŇǇƩŬĞĚũŽƌ

)O\WWNHGMRURPQlPQVLHWWÁHUWDOVDPPDQKDQJLGRNXPHQWHWRFK
är viktiga för kommunen för att skapa bostäder till alla grupper
på bostadsmarknaden.
”Flyttkedjor är viktiga för att hushållen ska kunna göra
bostadskarriär och anpassa boendet efter familjesituationen,
PHQSnGDJHQVK\UHVPDUNQDGlUÁ\WWNHGMRUQDVHIIHNWORNDODRFK
begränsade” ('HQRU|UOLJDERVWDGVPDUNQDGHQRFKYlJHQWLOOI|UlQGULQJ,
2016, WSP).
En av de viktigaste åtgärderna både på lång och på kort sikt för
DWWIULJ|UDERVWlGHUlUDWWInLJnQJU|UOLJKHWHQRFKÁ\WWNHGMRUQD
på bostadsmarknaden. Enligt WSPs rapport 'HQRU|UOLJD
ERVWDGVPDUNQDGHQRFKYlJHQWLOOI|UlQGULQJVNXOOHGHWEHÀQWOLJD
beståndet kunna användas mer effektivt och på så sätt bidra
WLOODWWÁHUInUWLOOJnQJWLOOHQERVWDGVRPlUDQSDVVDGHIWHUGHQ
aktuella livssituationen.
”Ökad rörlighet är nödvändigt för att dagens bostadsbestånd ska
kunna användas mer effektivt. Med ett mer effektivt utnyttjande
av bostadsbeståndet, menas att dagens bostäder skulle kunna
användas på ett sätt som bättre svarar upp mot efterfrågan.
'HWÀQQVHQWHQGHQVWLOOµ|YHUNRQVXPWLRQµDYERHQGHLGDJHQV
Sverige. Det visar sig i att många bor större än vad man behöver
och inte sällan större än man egentligen önskar, eftersom de
ekonomiska drivkrafterna på dagens marknad gör det mer
förmånligt att bo kvar i en villa eller i en stor och attraktiv äldre
hyresrätt med en i praktiken subventionerad hyra” ('HQRU|UOLJD
ERVWDGVPDUNQDGHQRFKYlJHQWLOOI|UlQGULQJ, 2016, WSP).
)|UDWWÁ\WWNHGMRUQDVNDNXQQDSnE|UMDVNUlYVGHWGRFN
Q\E\JJQDWLRQ(QÁ\WWNHGMDlUYLGOLYVnOlQJHGHWÀQQVYDNDQWD
bostäder. Kedjan bryts när alla vakanser är fyllda och kedjan når
VLWWVOXWYLONHWH[HPSHOYLVVNHUQlUQnJRQÁ\WWDULQIUnQHQDQQDQ
kommun eller från utlandet.
Genom att undersöka möjligheterna till att införa en gemensam
bostadsförmedling underlättas även bostadsletandet för
sökande eftersom alla fastighetsägares lediga lägenheter och
tomter i kommunen synliggörs. Detta kan i längden bidra till att
Á\WWNHGMRUVNDSDV
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För Hörby kommuns del är det av stor vikt att frigöra i huvudsak
villor. Äldre väljer i allt större utsträckning att bo kvar i sina villor
trots att bostaden inte motsvarar aktuellt behov och livssituation.
.DQÁ\WWNHGMRUVNDSDVEODQGDQQDWJHQRPDWWYLOORUIULJ|UVJHV
P|MOLJKHWI|UJHQHUDWLRQVE\WHQLEHÀQWOLJDRPUnGHQPHGlOGUH
EHE\JJHOVH'HWVNDSDUlYHQP|MOLJKHWHUI|UQ\LQÁ\WWQLQJIUnQ
andra kommuner och regioner.

Näringslivsutveckling
Hörby kommun präglas av en stark företagsanda och ett utpräglat
entreprenörskap. Näringslivsutvecklingen i kommunen är
EHURHQGHDYDWWGHWÀQQVWLOOJnQJWLOOHWWEUDXWEXGDYYDULHUDQGH
bostäder, som kan locka till sig nya invånare. Ett blomstrande
näringsliv stärker Hörby som en attraktiv kommun, genom att
erbjuda både jobbtillfällen och ett varierat serviceutbud.
Likaså bidrar ett starkt näringslivsutbud till att lyfta Hörby som
HQDWWUDNWLYERHQGHNRPPXQYLONHWNDQELGUDWLOODWWÁHUDNW|UHU
väljer att satsa på nybyggnation av bostäder i kommunen. Genom
att arbeta för en ökad befolkningstillväxt, ökar även underlaget
för näringsliv och serviceutbud. Detta bidrar till att underlätta för
nya företagsetableringar och till en stabilare grund för företag att
kunna utvecklas och växa.

Marknadsföring
För att Hörby Kommun ska bli en attraktiv boendekommun
är en viktig del att marknadsföra kommunen som ett
NRQNXUUHQVNUDIWLJWDOWHUQDWLYLGHWÁHUNlUQLJD6NnQHRFKL6NnQH
Nordost. En del i detta är att skapa ett starkt platsvarumärke
för Hörby kommun där bland annat Hörbys positiva inslag
som boendekommun lyfts. För att skapa en positiv image av
kommunen är det också viktigt att arbeta med ett välkomnande
och inbjudande Hörby som bidrar till en stolthet hos
kommuninvånarna och skapar en positiv bild hos besökare.
Stoltheten över sin egen kommun är den bästa grunden
för att skapa en positiv utveckling och den mest effektiva
marknadsföringen av kommunen.
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För att utveckla Hörby kommuns marknadsföring är det
även viktigt att förbättra kommunens service och förbättra
tillgängligheten av information. Genom att förbättra
LQIRUPDWLRQVÁ|GHWSnEODQGDQQDWNRPPXQHQVKHPVLGDWLOO
invånare och byggaktörer kan kommunen underlätta för blivande
invånare och ge förutsättningar för snabbare beslut kring
etablering.
En del av marknadsföringen av kommunen är även att synas
vid olika evenemang som exempelvis vid Hörby marknad,
Kulturkalaset samt vid externa evenemang för att sprida Hörbys
potential och positiva värden utanför kommunen.
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ϴ.

EĂƟŽŶĞůůĂ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĂŽĐŚŬŽŵŵƵŶĂůĂŵĊů͕ƉůĂŶĞƌŽĐŚƉƌŽŐƌĂŵ
Som en viktig grund för arbetet med
bostadsförsörjningsprogrammet och för de riktlinjer
som har arbetats fram ligger de aktuella mål, planer och
SURJUDPVRPÀQQVSnNRPPXQDOUHJLRQDORFKQDWLRQHOO
nivå. Detta tillsammans med lagen om bostadsförsörjning
utgör utgångspunkterna för kommunens arbete med
bostadsförsörjningen.

EĂƟŽŶĞůůĂ

Regeringens övergripande mål för samhällsplanering,
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge
alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser
och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk
utveckling underlättas.
Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas
minst 250 000 nya bostäder.
Regeringen har även fastlagt ett delmål som ska ligga till grund
för de kommande diskussionerna om bostadsmarknaden.
Delmålet för bostadspolitiken är att skapa en långsiktigt väl
fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan
möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

EĂƟŽŶĞůůĂŵŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŵĊů

Regeringen och riksdagen har beslutats att alla gemensamt ska
arbeta för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska till
nästkommande generation lämna över ett samhälle där de största
miljöproblemen är lösta. Som ett riktmärke för miljöarbetet
har riksdagen förutom generationsmålet fastslagit 16 nationella
miljökvalitetsmål. Miljömålen berör alla och gemensamt ska vi ta
samma hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter i
vårt agerande.
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'ŽĚďĞďǇŐŐĚŵŝůũƂ

Det miljökvalitetsmål som berör bostadsbyggandet är i huvudsak
målet om god bebyggd miljö:
Med målet avses att vår bebyggda miljö ska fylla människors och
samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar
utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt,
exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till arbete och
fritidsaktiviteter eller sorterar vårt avfall.
6RPHQGHOLPLOM|NYDOLWHWVPnOHWÀQQVW\GOLJDSUHFLVHULQJDUYDUDY
följande berör bostadsbyggandet:
•

•

•

En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar
och verksamheter och vid användning, förvaltning och
RPYDQGOLQJDYEHÀQWOLJEHE\JJHOVHVDPWLGLJWVRPE\JJQDGHU
är hållbart utformade.
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans
behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
Användningen av energi, mark, vatten och andra
naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och
miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst
förnybara energikällor används.

God bebyggd miljö
͟^ƚćĚĞƌ͕ƚćƚŽƌƚĞƌŽĐŚĂŶŶĂŶďĞďǇŐŐĚŵŝůũƂƐŬĂ
ƵƚŐƂƌĂĞŶŐŽĚŽĐŚŚćůƐŽƐĂŵůŝǀƐŵŝůũƂƐĂŵƚ
ŵĞĚǀĞƌŬĂƟůůĞŶŐŽĚƌĞŐŝŽŶĂůŽĐŚŐůŽďĂůŵŝůũƂ͘
EĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌǀćƌĚĞŶƐŬĂƚĂƐƟůůǀĂƌĂŽĐŚ
ƵƚǀĞĐŬůĂƐ͘ǇŐŐŶĂĚĞƌŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌƐŬĂ
ůŽŬĂůŝƐĞƌĂƐŽĐŚƵƞŽƌŵĂƐƉĊĞƩŵŝůũƂĂŶƉĂƐƐĂƚ
ƐćƩŽĐŚƐĊĂƩĞŶůĊŶŐƐŝŬƟŐƚŐŽĚŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐŵĞĚ
ŵĂƌŬ͕ǀĂƩĞŶŽĐŚĂŶĚƌĂƌĞƐƵƌƐĞƌĨƌćŵũĂƐ͟
;ǁǁǁ͘ŵŝůũŽŵĂů͘ƐĞͿ͘
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EĂƟŽŶĞůůĨŽůŬŚćůƐŽƉŽůŝƟŬ

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar
VDPKlOOVXWYHFNOLQJRFKI|UPlQQLVNRUVYlOEHÀQQDQGH)RONKlOVDQ
påverkas av allt från individens egna val och levnadsvanor
till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska
rättigheter i samhället och av många samhällsområden.
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige
är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen”. För att underlätta arbetet med att
uppnå målet har en samlad målstruktur med elva målområden
utvecklats. Följande anses ha påverkan på bostadsförsörjningen.
•
•
•
•
•

'HODNWLJKHWRFKLQÁ\WDQGHLVDPKlOOHW
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Barns och ungas uppväxtvillkor
Miljöer och produkter
Fysisk aktivitet

Regionala
Nedan redovisas de grundläggande regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen i Hörby
kommun.

^ŬĊŶĞƐƌĞŐŝŽŶĂůĂƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝͲĞƚƂƉƉŶĂ
Skåne 2030
Region Skåne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar
ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala
utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram den
regionala utvecklingsstrategin. Den regionala utvecklingsstrategin
ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam
målbild för Skåne med sikte på år 2030.

6NnQHVUHJLRQDODXWYHFNOLQJVVWUDWHJL'HW|SSQD
6NnQH
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5HJLRQ6NnQHKDUWLOOVDPPDQVPHGHWWÁHUWDODNW|UHULGHQWLÀHUDW
RFKDFFHSWHUDWGHXWPDQLQJDUVRPÀQQV²PHQRFNVnWDJLW
fasta på Skånes goda förutsättningar. Tillsammans har regionen
samlats kring målbilden 'HW|SSQD6NnQH och i dokumentet har
fem prioriterade ställningstaganden pekat ut, för att förverkliga
PnOHQ)|UYDUMHVWlOOQLQJVWDJDQGHÀQQVHWWDQWDOGHOVWUDWHJLHU
samt några mål.

De fem prioriterade ställningstagandena är att Skåne ska:
•
•
•
•
•

erbjuda framtidstro och livskvalitet
bli en stark hållbar tillväxtmotor
GUDQ\WWDDYVLQÁHUNlUQLJDRUWVVWUXNWXU
utveckla morgondagens välfärdstjänster
vara globalt attraktivt

,ÁHUDDVSHNWHUNDQ+|UE\NRPPXQI|UKnOODVLJWLOOROLND
ställningstaganden i det öppna Skåne. I det öppna Skåne är
storstaden granne med den lilla byn på landet. Hörby kommuns
ÁHUNlUQLJDNDUDNWlURFKJRGDNRPPXQLNDWLRQHUVNDSDUG\QDPLN
och erbjuder många sätt att leva på. I det öppna Skåne går det att
bo på landet och jobba i staden – eller tvärtom, en målbild Hörby
kommun starkt kan förhålla sig till. Tillgången till bostäder är god
och regionen har en bostadsmarknad i balans.
Följande ställningstaganden bedöms ha betydelse för kommunens
arbete med riktlinjerna för bostadsförsörjningsprogrammet:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Skåne växer med motsvarigheten av ett nytt Lund vart tionde
år.
Skånes folkmängd ökar i alla delar av regionen, men ökar
snabbast i sydvästra Skåne.
Skåne har en relativt ung befolkning, framförallt tack vare en
LQÁ\WWQLQJDYXWULNHVI|GGD
Nära en femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands
och de har rötter i sammanlagt 193 länder.
Av Skånes drygt 1,3 miljoner invånare bor 11 procent utanför
en tätort, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent.
$QGHOHQlOGUH|NDUVDPWLGLJWVRPÁHUEDUQI|GVRFK
befolkningen lever längre.
Skillnaden i medellivslängd ökar.
Med sina städer och nära 250 mindre tätorter har Skåne en
mycket större tätortstäthet än någon annan del av Sverige,
med korta avstånd och hög tillgänglighet.
'HQÁHUNlUQLJDRFKWlWDRUWVVWUXNWXUHQJHUHWWDQQDW
resemönster än andra storstadsregioner och Skåne har inte
traditionella förorter.
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•

•

Skånes åtta regionala kärnor – Malmö, Lund, Helsingborg,
Landskrona, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg
– spelar alla en viktig roll för Skånes utveckling.
Bostadsbyggandet har inte matchat den kraftfulla
befolkningsökningen och det råder idag brist på bostäder i
stora delar av Skåne.

Strukturbild för Skåne
Strukturbild för Skåne är ett sätt att arbeta vidare med och
konkretisera det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne.
Syftet är att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin
för Skåne med kommunernas översiktsplaner och föra en dialog
kring utmaningen om ett utvecklat regionalt perspektiv på den
fysiska planeringen.
En viktig del i att stärka Skånes attraktivitet och konkurrenskraft
är att skapa hållbara fysiska strukturer på regional nivå genom att
samplanera bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur
med att skapa attraktiva livsmiljöer. Som ett led i att Skåne ska
blir en attraktiv och hållbar region är det viktigt med en ökad
regional samverkan, i vilken Strukturbild för Skånes dokument
utgör en viktig plattform.

^ƚƌĂƚĞŐŝĞƌĨƂƌĚĞƚŇĞƌŬćƌŶŝŐĂ^ŬĊŶĞ

Strukturbild för Skåne har, i dialog med Skånes kommuner,
tagit fram strategier för Skånes utveckling med en samlad
målbild strategier för 'HWÁHUNlUQLJD6NnQH. Idén baseras på fem
strategiområden som syftar till att skapa hållbara fysiska
strukturer, och strategierna kan användas i det kommunala
planeringsarbetet och i det regionala utvecklingsarbetet. För
att utvecklas som en levande, hållbar och attraktiv region med
en global konkurrenskraft som erbjuder hög livskvalitet för
invånarna är det viktigt att regionen gemensamt tar aktivt ansvar
för den regionala strukturbilden.
De fem strategiområdena är att:
•
6WUDWHJLHUI|U'HWÁHUNlUQLJD6NnQH

74

Antagandehandling 2017-08-28

•
•

Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och
XWYHFNODGHQÁHUNlUQLJDRUWVWUXNWXUHQ
Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
Växa effektivt med 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

Hörby kommuns översiktsplan kopplar direkt mot denna strategi
JHQRPDWWO\IWDIUDPNRPPXQHQVÁHUNlUQLJDVWUXNWXU

Skånskt bostadsnätverk
Under 2014 initierade Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne
och Kommunförbundet Skåne bildandet av ett Skånskt
bostadsnätverk. Avsikten med Skånskt bostadsnätverk är
att vara en arena för samverkan och kunskapsuppbyggnad,
men även en samlande kraft och igångsättare för att arbeta
effektivt för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Nätverket ska
agera opinionsbildare genom att samla Skåne och att nyttja
respektive organisations styrkor och gemensamt driva ett aktivt
påverkansarbete.
Nätverket ska verka för en ökad förståelse och medvetenhet, och
en gemensam bild, av den skånska bostadsmarknaden och dess
drivkrafter.

6NnQVNWERVWDGVQlWYHUN

6NnQVNWERVWDGVQlWYHUNKDUSXEOLFHUDWHWWÁHUWDOGRNXPHQW
som är av betydelse för Skånes fortsatta bostadsutveckling som
exempelvis:
•
•

Detta driver bostadsbyggandet i Skåne
En bostadsmarknad för alla?

ŽƐƚĂĚƐŵĂƌŬŶĂĚƐĂŶĂůǇƐĨƂƌ^ŬĊŶĞϮϬϭϲ

Länsstyrelserna har uppdraget att ta fram en rapport där
bostadsmarknaden i länet analyseras enligt förordningen
(2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med rapporten
är att ge en aktuell bild av bostadsmarknaden i Skåne men också
DWWEHVNULYDGHVLWXDWLRQHUNRPPXQHUQDEHÀQQHUVLJLRFKKXUGH
hanterar arbetet med bostadsförsörjning.
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2016 års bostadsmarknadsanalys bygger Länsstyrelsen på de
iakttagelser som gjorts under vårens besök till samtliga Skånska
kommuner. Ur rapporten framgår det att 29 kommuner uppger
ett underskott på bostadsmarknaden, vilket är en ökning med 7
kommuner sedan 2015.
Rapporten visar att andelen bostadsbyggande har minskat i
kommunerna under 2015. Trots att det har byggts färre bostäder
i Skåne 2015 än det gjordes året dessförinnan bygger de
allmännyttiga bostadsbolagen mer. De har även fått en allt mer
EHW\GDQGHUROOLDUEHWHWPHGERVWDGVI|UV|UMQLQJHQLGHDOOUDÁHVWD
kommuner i Skåne.
I rapporten konstateras att bostadsmarknaden och dess
förutsättningar förändras kontinuerligt samt att Skåne kan räkna
PHGHQIRUWVDWWEHIRONQLQJVWLOOYl[WEODQGDQQDWJHQRPLQÁ\WWQLQJ
av utlandsfödda, och bland dem många barn.

ŽƐƚĂĚƐďĞŚŽǀ͕ƉůĂŶĞƌŝŶŐƐůćŐĞŽĐŚďŽƐƚĂĚƐďǇŐŐĂŶĚĞ
i Skånes kommuner

KƐďǇ
PƐƚƌĂ
,ćƐƐůĞŚŽůŵ 'ƂŝŶŐĞ

<ƌŝƐƟĂŶƐƚĂĚ
,ƂƌďǇ

ƌŽŵƂůůĂ

Länsstyrelsen i Skåne redovisar genom denna rapport det
beräknade bostadsbehovet till år 2030 i de skånska kommunerna
utifrån en beräkningsmodell framtagen av Boverket. I rapporten
redovisas att cirka 7 000 bostäder behöver byggas årligen fram
till 2030 för att klara det kommande bostadsbehovet. I rapporten
redovisas även antalet nya bostäder som tillkommit i respektive
kommun under de senaste fem åren och kommunernas
planeringsmässiga förutsättningar. Utifrån detta ställs det
beräknade bostadsbehovet mot planeringsarbete och den senaste
tidens bostadsbyggande. Ambitionen med rapporten är att
förmedla större förståelse för kommunernas utmaningar och
möjligheter.

Skåne Nordost
Skåne Nordost är ett nätverk mellan kommunerna Bromölla,
Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
Nätverket präglas av politisk vilja, konkreta förbättringar och
uthållighet. Arbete sker med egna kompetenser och syftar till att
skapa en attraktiv region där det är bra att leva, studera, arbeta
och komma på besök.

Skåne Nordost.
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Tillväxt är prioriterat i samarbetet och ses som ett medel för att
skapa en bättre tillvaro för invånarna.

&ćƌĚƉůĂŶŵŽƚŵĊůďŝůĚϮϬϮϬ^ŬĊŶĞEŽƌĚŽƐƚ

,0nOELOG6NnQH1RUGRVWOLJJHUIRNXVSnDWWÁHUIUlPVW
ungdomar, har arbete och målsättningen är att alla mellan 16-29
år har arbete, studieplats eller praktik. Färdplanen beskriver vilka
insatser som under perioden 2014 – 2020 förväntas bidra till att
uppfylla målbilden. Färdplanen sträcker sig över hela perioden
2014 – 2020, men kommer att revideras årligen.
,GRNXPHQWHWQlPQVLQWHERVWDGVI|UV|UMQLQJHQVSHFLÀNWPHQ
VRPHQGHOLLQIUDVWUXNWXUHQVXWYHFNOLQJVNDSDVÁHUP|MOLJKHWHU
för invånarna att välja boende- och arbetsort.
”I nordöstra Skåne är den inomregionala tillgängligheten god.
En ökad rörlighet genom förbättrade pendlingsmöjligheter
har skapat förutsättningar för individen att vidareutbilda sig
och hitta jobb samt för företagen att hitta rätt kompetens. En
ökande andel av de som bor och verkar i nordöstra Skåne ska ha
P|MOLJKHWDWWSHQGODWLOODUEHWHRFKXWELOGQLQJPHGNROOHNWLYWUDÀN
Det är möjligt att pendla till arbete och utbildning i orter och
större städer i vår närhet. Nordöstra Skåne ska växa som
IXQNWLRQHOODUEHWVPDUNQDGVUHJLRQ'HWÀQQVHWWJRWWXWEXGDY
ERVWlGHUVRP\QJUHSHUVRQHUHIWHUIUnJDULNROOHNWLYWUDÀNQlUD
OlJHQ7LOOJlQJOLJKHWHQWLOONROOHNWLYWUDÀNQRGHUQDLRUWHUQDlUK|J
genom väl utbyggda cykelvägnät” ()lUGSODQPRWPnOELOG6NnQH
Nordost, 2014, Skåne Nordost).
I ett av delmålen för ovanstående står:
” Kartläggning av utbudet och planer för utbyggnad av
bostäder som möter yngre personers behov inom 1 km från
NROOHNWLYWUDÀNQRGHULQRPQRUG|VWUD6NnQHµ )lUGSODQPRWPnOELOG
2020 Skåne Nordost, 2014, Skåne Nordost).
Därutöver pågår även ett arbete med att sammanfoga
kommunernas gemensamma strukturbilder inom ett antal
tematiska områden i en gemensamt övergripande strukturplan
för att skapa samsyn. Strukturbilderna stödjer utvecklingen
DYGHWÁHUNlUQLJDQRUG|VWUD6NnQHRFKXWJ|UXQGHUODJI|U
kommunernas fysiska planering och bebyggelseutveckling som
särskilt beaktar yngre personers behov.
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Kommunala
Nedan redovisas de kommunala grundläggande mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen i Hörby
kommun.

PǀĞƌƐŝŬƚůŝŐƉůĂŶĞƌŝŶŐ

Översiktlig planering utgör en viktig grund i den framtida
utvecklingen av Hörby kommun. En del i den översiktliga
planeringen är att arbeta fram en så kallad översiktsplan som
redovisar hur kommunen avser att utveckla och ta till vara
på mark- och vattenområden i kommunen. I översiktsplanen
bearbetas en mängd olika underlagsmaterial där olika intressens
mål och värden vägs mot varandra och riktlinjer, mål och
ställningstaganden fattas om vad mark- och vattenområden
slutligen ska användas till. Översiktsplanen utgör därmed ett av
kommunens viktigaste beslutsdokument i ärenden som berör
mark- och vattenområden, som exempelvis som underlag vid
detaljplaneläggning.

1.
2.

VINDBRUKSPLAN

M Å L , S T R AT EG I E R O C H
FRAMTIDSVISIONER
ÖVERSIK TSPL AN 2030

͟s Zd,PZzͳEE ZK,EdhZ^<PE<KDDhEDhE/<>/s^D/>:PZ
DRIVEN AV KREATIVITET, GEMENSKAP OCH FRAMTIDSTRO”

ÖVERSIK TSPL AN 2030

Antagandehandling 2016-03-21

Antagandehandling 2016-03-21

3.

BAKGRUND OCH
NULÄGE
ÖVERSIK TSPL AN 2030

”EN MODERN HANDELSORT
MED GAMLA ANOR”

Antagandehandling 2016-03-21

+|UE\NRPPXQV|YHUVLNWVSODQgYHUVLNWVSODQ
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Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska varje kommun
ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta.
.RPPXQHQDQVYDUDUI|UDWWGHWÀQQVHQJlOODQGH|YHUVLNWVSODQ
och kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod ta
ställning till om översiktsplanen är aktuell.

PǀĞƌƐŝŬƚƐƉůĂŶϮϬϯϬ

Hörby kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2030, antogs
av Kommunfullmäktige i mars 2016. Översiktsplanen utgör
tillsammans med bostadsförsörjningsprogrammet, detta
dokument, kommunens viktigaste strategidokument för
bostadsplanering.
Hörbys översiktsplan bygger på Region Skånes strategier om
'HWÁHUNlUQLJD6NnQH där den fysiska planeringen används för
att skapa utveckling för hela Skåne och Öresundsregionen. I
översiktsplanen används Region Skånes strategier på kommunal
nivå med intentionen om att skapa en tydligare struktur inom
kommunen som kan öka tillväxten och ge Hörby kommun ett
tydligare sammanhang i regionen.

+|UE\NRPPXQKDUOLNW6NnQHHQÁHUNlUQLJVWUXNWXUPHG
+|UE\WlWRUWVRPORNDOWLOOYl[WPRWRURFKGlUHQHOOHUÁHUDPLQGUH
orter tillsammans skapar lokala kärnor som servar sitt omland.
Den lokala tillväxtmotorn och de lokala kärnorna är beroende
av varandra och bidrar tillsammans till en utveckling där hela
kommunen kan växa.

^ƂĚƌĂZƂƌƵŵ
>ƵĚǀŝŐƐďŽƌŐ
<ŝůůŚƵůƚ
KƐďǇŚŽůŵ

,ƂƌďǇ

<ĂƌƚĂ͗ĞŶŇĞƌŬćƌŶŝŐĂŬŽŵŵƵŶĞŶ,ƂƌďǇ
Lokal tillväxtmotor
>ĊŶŐĂƌƂĚ

sćƐƚĞƌƐƚĂĚ

PŶŶĞŬƂƉ

Lokala kärnor
Mindre byar av lokal betydelse

PƐƚƌĂďǇ

Stärka tillgängligheten och binda
samman Hörby kommun
'HQÁHUNlUQLJDNRPPXQHQ+|UE\

,|YHUVLNWVSODQHQJHVI|UVODJSnHWWÁHUWDOXWYHFNOLQJVRPUnGHQ
för bostäder där följande faktorer har vägts in vid val av
lokaliseringar:
•
•
•
•
•

nära centrum, tätort eller mindre ort
QlUDWLOONROOHNWLYWUDÀN
nära till service
nära till natur
möjligheterna att skapa varierande boenden
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Översiktsplanen bygger på en årlig befolkningstillväxt på
0,7 procent per år fram till år 2030. För att tillgodose denna
befolkningsökning krävs en exploatering på totalt 780 nya
bostäder i olika upplåtelseformer, motsvarande i genomsnitt
drygt 50 nya bostäder per år. I översiktsplanen har Hörby
kommun valt att i första hand att ta till vara på lägen nära
FHQWUXPRFKNROOHNWLYWUDÀNHQLQQHL+|UE\WlWRUW'lUXW|YHUKDU
även attraktiva lägen pekats ut i Ludvigsborg och i Osbyholm. I
planen bedömer kommunen att det framför allt behövs tillskott
av hyresrätter i varierande storlekar. Det konstateras även att det
lYHQÀQQVHWWXQGHUVNRWWDYERVWlGHUI|UlOGUHRFKSHUVRQHUPHG
funktionsnedsättning.

ŽƐƚćĚĞƌ

ϭũĂŶƵĂƌŝ

ϭũĂŶƵĂƌŝ

PŬŶŝŶŐ͗
ϯϲϯƉĞƌƐŽŶĞƌ

ϮϬϭϲ

ĞĨŽůŬŶŝŶŐ͗
ϭϱϬϮϬƉĞƌƐŽŶĞƌ

PŬŶŝŶŐ͗
ϰϲϳƉĞƌƐŽŶĞƌ

ϮϬϮϬ

ĞĨŽůŬŶŝŶŐ͗
ϭϱϯϴϰƉĞƌƐŽŶĞƌ

ŽƐƚĂĚƐďĞŚŽǀ
ϮϬϭϲͲ ϮϬϮϬ͗
ĐĂϭϳϬŶǇĂďŽƐƚćĚĞƌ

ϭũĂŶƵĂƌŝ

ϮϬϮϱ

PŬŶŝŶŐ͗
ϰϴϮƉĞƌƐŽŶĞƌ

ĞĨŽůŬŶŝŶŐ͗
ϭϱϴϱϭƉĞƌƐŽŶĞƌ

ŽƐƚĂĚƐďĞŚŽǀ
ϮϬϮϭͲ ϮϬϮϱ͗
ĐĂϮϮϬŶǇĂďŽƐƚćĚĞƌ

ϭũĂŶƵĂƌŝ

ϮϬϯϬ

dŽƚĂů
ďĞĨŽůŬŶŝŶŐƐƂŬŶŝŶŐ͗
ĐĂϭϯϬϬ

ĞĨŽůŬŶŝŶŐ͗
ϭϲϯϯϮƉĞƌƐŽŶĞƌ

ŽƐƚĂĚƐďĞŚŽǀ
ϮϬϮϲͲ ϮϬϯϬ͗
ĐĂϮϯϬŶǇĂďŽƐƚćĚĞƌ

dŽƚĂůƚďŽƐƚĂĚƐďĞŚŽǀ͗
ĐĂϲϮϬŶǇĂďŽƐƚćĚĞƌ

)UDPWLGDERVWDGVEHKRYLSODQHUDGHXWE\JJQDGVRPUnGHQLI|UKnOODQGHWLOOHQEHUlNQDGEHIRONQLQJV|NQLQJSnSURFHQWSHUnU
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I översiktsplanen redovisas en samhällsbyggnadsvision
som ska genomsyra Hörby kommuns framtida utveckling.
Samhällsbyggnadsvisionen genomsyras av tanken att skapa
en utveckling i hela Hörby kommun samt att synliggöra
NRPPXQHQVRPHQGHODYGHWÁHUNlUQLJD6NnQH*HQRP
att framhäva Hörby kommun och dess varierande utbud av
boendemiljöer kan kommunen bli ett attraktivt boendealternativ
till storstadskommunerna. Som en del i detta framhävs vikten av
DWWE\JJDNROOHNWLYWUDÀNQlUDQDWXUQlUDVDPWDWWSODQHUDI|UHQ
blandad bebyggelse.
”Vårt Hörby – En nära och naturskön kommun med unika
livsmiljöer driven av kreativitet, gemenskap och framtidstro”
(Översiktsplan 2030, 2016, Hörby kommun).

DĂƌŬƉŽůŝĐǇ

För att kommunen ska kunna bedriva en aktiv bostadspolitik
är det av stor vikt att kommunen äger mark och har tydliga
riktlinjer för hur marken ska utnyttjas. Hörby kommun antog en
markpolicy i kommunfullmäktige 2017-05-29, § 76.
Markpolicyn och dess riktlinjer har till syfte att vara ett
beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.
Policyn och riktlinjerna syftar även till att långsiktigt säkerställa
och skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark.
I markpolicyn redovisas också kommunens nuvarande
markinnehav samt regler kring markanvisningar och
exploateringsavtal.

MARKPOLICY FÖR
HÖRBY KOMMUN
MED RIKTLINJER


Område för tillfälligt
upplag av snö

dens Mejeri
och Hörbygår
Kommunen
9 nedan
, nedan kallad
som anges i §
kommunstyrelsen
förutsättning
kommun genom kallat Bolaget, har under
Mellan Hörby
553), nedan
AB (org.nr. 556881-3
träffats följande

MARKAN

VISNING

SAVTAL

§1
MARKANVISNING

dd] beslutat

att till Bolaget

(Bilaga 1)
bilagda karta
anvisa det på
36 i Hörby
fastigheten Pugerup

”ALL MARK SKA HA ETT SYFTE”
Antagen av kommunfullmäkƟge 2017-05-29, § 76

Marknadsstrategi för Hörby kommun
Hörby kommuns marknadsstrategi, beslutad av
kommunfullmäktige 2016-10-31, § 156, har ett övergripande mål
RFKDWWInÁHUDWWYlOMD+|UE\NRPPXQ0HG|NDGLQÁ\WWQLQJ
skapas en starkare skattekraft, ett starkare näringsliv, köpkraft
och inte minst en säkrare bas för kompetensförsörjning.
Kommuninvånare, företagare och besökare i Hörby ska uppleva
kommunen som intressant, nyskapande och nära. I planen
LGHQWLÀHUDVSRWHQWLHOODLQÁ\WWDUHWLOONRPPXQHQVRPELGUDU
till att uppnå Hörby kommuns övergripande mål om en ökad
LQÁ\WWQLQJ
•
•
•
•

0DUNSROLF\I|U+|UE\NRPPXQ

Marknadsstrategi
Hörby kommun
Antagen av kommunfullmäktige 161031

Unga par
Barnfamiljer
De som ska köpa sitt första hus
Livsstilsinvandrare

,GRNXPHQWHWLGHQWLÀHUDVGHVWUDWHJLHUVRPNRPPXQHQVND
arbeta utifrån. Strategierna för marknadsarbetet grundar sig dels i
kärnvärden som ska sammanfatta det vi står för och vill förmedla
som organisation, dels i två fokusområden som lyfter delar där
vår identitet behöver utvecklas för att vi ska kunna nå bästa
möjliga effekt med vår marknadsföring och kommunikation.

0DUNSROLF\I|U+|UE\NRPPXQ
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De två fokusområdena är service och tillgänglighet samt
Hörbybilden. Till dessa kopplas ett antal strategier som sedan
bryts ner i olika aktiviteter.
Service och tillgänglighet
•
•
•
•
•

Se över hur vi kan utveckla vår servicegrad och vår
tillgänglighet.
Se över våra processer gällande ärendehantering.
Utveckla våra e-tjänster.
Se över och utveckla våra kommunikationskanaler.
Utveckla tillgängligheten för våra företagare som en del i
arbetet med näringslivsstrategin.

Hörbybilden
•
•
•
•
•

•

•

Arbeta fram en ny vision: Hörby kommun 2030.
Stärka bilden av kommunens verksamheter.
Stärka kommunens identitet.
Utveckla de interna informationsstrukturerna.
Utveckla platsmarknadsföringen och lyfta bland annat
det goda i småstadens och landsbygdens livsstil samt de
etablerade företagen.
Öka kommunikationsinsatserna gällande Hörbys goda värden
med fokus på det personliga mötet, naturen, ett levande
centrum samt Hörby som evenemangsby - allt med fokus på
en levande landsbygd med närhet till Lund och Malmö.
Tydliggöra och öka kunskapen om medierelationer.

>ŽŬĂůĂŵŝůũƂŵĊůƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ

Hörby kommun antog ett nytt miljömålsprogram under 2015
som består av en beskrivande del, en åtgärdsstrategi och en
uppföljningsplan. Det lokala miljömålsprogrammet har till syfte
att redovisa de nationella miljömålen, hur Hörby kommun avser
att tillgodose dessa och vilka åtgärder som kan vara aktuella inom
vardera område.
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I det lokala miljömålsprogrammet framhålls ett antal åtgärder
varav följande kan anses beröra bostadsbyggandet i kommunen:
•
•

Framtagande av en lokalförsörjningsplan för att optimera
behov och efterfrågan.
.DUWOlJJDRFKGHÀQLHUDWU\JJDP|WHVSODWVHUL+|UE\
kommun, både upplevd trygghet och faktisk trygghet,
ur ett medborgarperspektiv. Detta utförs genom
dialogmöten mellan samtliga förvaltningar med fokus
på förvaltningsövergripande strategiska arbeten gällande
folkhälsa.

&ƵŶŬƟŽŶƐƉƌŽŐƌĂŵĨƂƌůŽŬĂůĞƌŽĐŚƐćƌƐŬŝůƚďŽĞŶĚĞ

Under 2016 har ett funktionsprogram för lokaler och särskilda
boenden arbetats fram som avser följande områden:
•
•
•
•

Miljömålsprogram för
Hörby kommun

Miljömålsprogram för Hörby kommun.

särskilda boenden för äldre
bostad med särskild service enligt LSS
korttidsenheter
administrativa lokaler

Syftet med funktionsprogrammet är att Hörby kommun
ska kunna ställa högre krav på utformning, lokalisering,
behov och att arbetsmiljökrav tillgodoses i de lokaler som
omsorgsförvaltningen driver någon form av verksamhet i eller
vid etablering av nya verksamheter.
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9. Källförteckning
Tryckta källor Hörby kommun
%HIRONQLQJVSURJQRVI|U+|UE\NRPPXQHQOLJWWYnDOWHUQDWLY,
2016, KAAB Prognos AB
)XQNWLRQVSURJUDPI|UORNDOHURFKVlUVNLOWERHQGH9nUGRFKRPVRUJ, 2016,
Hörby kommun
Miljömålsprogram för Hörby kommun, 2015, Hörby kommun
Marknadsstrategi Hörby kommun, 2016, Hörby kommun
Översiktsplan 2030, 2016, Hörby kommun

Tryckta källor
Barnhushållens ekonomi, resultatindikatorer för den ekonomiska
familjepolitiken 2016, 2016, Försäkringskassan
%HKRYDYERVWDGVE\JJDQGHWHRULRFKPHWRGVDPWHQDQDO\VDYEHKRYHWDY
ERVWlGHUWLOO, 2015, Boverket
%RVWDGVEHKRYSODQHULQJVOlJHRFKERVWDGVE\JJDQGHL6NnQHVNRPPXQHU,
2015, Länsstyrelsen Skåne
%RVWDGVPDUNQDGVDQDO\VI|U6NnQH²I|QVWHUWLOO
bostadsmarknaden i Skåne, 2015, Länsstyrelsen Skåne
%RVWDGVPDUNQDGVHQNlWI|U, 2016, Boverket
'HQNRPPXQDODDOOPlQQ\WWDQVKLVWRULDVlUWU\FNDYXQGHUODJWLOO
XWUHGQLQJHQRPDOOPlQQ\WWDQVYLOONRU, 2008, Boverket
'HQRU|UOLJDERVWDGVPDUNQDGHQRFKYlJHQWLOOI|UlQGULQJ, 2016, WSP
)O\WWP|QVWHUWLOOI|OMGDYRPIDWWDQGHUHQRYHULQJDU, 2014, Boverket
)lUGSODQPRWPnOELOG6NnQH1RUGRVW, 2014, Skåne Nordost
6DPVSHO6WDGRFK/DQGL'HWÁHUNlUQLJD6NnQH, 2016, Region Skåne
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6NnQHVUHJLRQDODXWYHFNOLQJVVWUDWHJL'HW|SSQD6NnQH, 2014,
Region Skåne
6WUDWHJLHUI|UGHWÁHUNlUQLJD6NnQH, 2013, Strukturbild för Skåne
9HUNVDPKHWVRFKXWJLIWVSURJQRVRNWREHU, 2016, Migrationsverket

>ĂŐƐƟŌŶŝŶŐ
Bosättningslagen

Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd, 2011,
Boverket
Förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala
hyresgarantier
Förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser
och kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Lag (1993:406) om kommunalt stöd till boendet
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
Plan- och bygglagen (2010:900)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Svensk författningssamling (1974:152)
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Digitala källor
www.boverket.se
www.forsakringskassan.se
www.horby.se
www.migrationsverket.se
www.miljomal.se
www.sabo.se
www.scb.se
www.skl.se [Kommungruppsindelning 2017, 2017, Sveriges
kommuner och Landstings]
www.sverigeforunhcr.se
www.utveckling.skane.se [Kommunrapporter, Hörby kommun, 201701-09, Region Skåne]
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,ƂƌďǇŬŽŵŵƵŶ
ZŝŶŐƐũƂǀćŐĞŶϰ
ϮϰϮϴϬ,ƂƌďǇ
ƉŽƐƚ͗ŬŽŵŵƵŶĞŶΛŚŽƌďǇ͘ƐĞ
dĞůĞĨŽŶǀǆů͗ϬϰϭϱͲϯϳϴϬϬϬ
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