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INLEDNING
INLEDNING

Det nationella bostadspolitiska målet är att skapa
”en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad
där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud
av bostäder som svarar mot behoven”.
Kommunerna har, enligt lagen om det kommunala
bostadsförsörjningsansvaret, i uppdrag att ta fram
strategier och riktlinjer för bostadsförsörjningen
i kommunen. I förarbetet till lagen står att det av
bostadsförsörjningen ska framgå:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet
2. Kommunens planerade insatser för att nå
uppsatta mål
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till
relevanta nationella och regionala mål,
planer och program

Enligt BME, Boverkets bostadsmarknadsenkät
är det främst ekonomiska faktorer som ligger
till grund för att det inte byggs mer, d.v.s. höga
produktionskostnader, hårda lånevillkor och svag
inkomstutveckling hos hushållen. Byggherrarna
anser i en nyligen framtagen rapport ”Varför
byggs det inte på detaljplanelagd mark i
Skåne?” att kunderna saknas (Länsstyrelsens
Bostadsmarknadsenkät, 2014). Det vill säga
marknaden i Skåne är för svag.
Landskrona står – liksom flera andra kommuner
- inför flera utmaningar för bostadsförsörjningen,
t.ex. krav och förväntningar från medborgarna på
en god bebyggd miljö, en åldrande befolknings
behov av alternativa boendeformer och ökande
konkurrens om medborgare från andra kommuner.
Till detta kommer stadens särskilda utmaningar
kopplade till socioekonomiska faktorer och en
obalans i bostadsutbudet.

4. Uppgifterna ska grundas på analys av
demografisk utveckling, efterfrågan på
bostäder, särskilda bostadsbehov samt
marknadsförutsättningar
Skånes befolkning växer nu med cirka 10 000
invånare per år, det vill säga motsvarande
städerna Lomma eller Svedala, och kurvan visar
en uppåtgående trend. Befolkningstillväxten beror
främst på en hög nettoinflyttning till länet från
andra län och från utlandet. De som flyttar till
Skåne är främst unga vuxna i 20 - 30-årsåldern
som söker arbete, asyl eller vill läsa vid Skånes
universitet eller högskolor. Staden har en hög
attraktionskraft bland de människor som flyttar
till Skåne.
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SYFTE
SYFTE

Staden kan inte ensam styra utvecklingen av
bostadsmarknaden, men med tydliga mål för
bostadsförsörjningen kan man driva utvecklingen
i önskad riktning.

Innehållet har anpassats för att uppfylla kraven
på antagna riktlinjer för bostadsförsörjning
enligt lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.

Mark- och boendeprogrammet slår fast
viljeinriktningar för - och visar hur – staden
prioriterar sin utbyggnad, såväl geografiskt som
till omfattning.

Mark- och boendeprogrammet ska även utgöra ett
underlag för vägledning och kommunikation med
marknaden kring möjligheterna att åstadkomma
bostäder i Landskrona.

Den geografiska dimensionen kompletteras
med en redovisning av hur kommunen har tagit
hänsyn till nationella och regionala mål, planer
och program av betydelse för bostadsförsörjningen
samt analyser av demografi, bostadsutbud och
efterfrågan, bostadsbehovet för särskilda grupper
samt marknadsförutsättningar.
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NATIONELLA MÅL OCH LAGAR
NATIONELLA MÅL OCH LAGAR

Regeringens mål för bostadsmarknaden är:
”Långsiktigt välfungerande bostadsmarknader
där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud
av bostäder som svarar mot behoven.”
Regeringens mål för samhällsbyggandet är att:
”En
hållbar
samhällsplanering
ska
ge
förutsättningar för en från social synpunkt
god livsmiljö, goda miljöförhållanden och en
långsiktigt god hushållning med naturresurser
och samtidigt skapa förutsättningar för ett
hållbart byggande och en god ekonomisk tillväxt.”

Mål för bostadsmarknadspolitiken med särskild
betydelse för planeringen inkluderar att:
•

överväga möjligheterna att stärka hyresrättens
ställning på bostadsmarknaden

•

fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar
med brett utanförskap i samverkan med
boende,
fastighetsägare
och
berörda
kommuner

•

underlätta studenters och ungas boende

•

förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter
att bygga fler och billiga bostäder för unga

•

fortsätta bredda stödet för boendelösningar
för äldre så att fler äldre får möjlighet att välja
en fungerande boendeform t.ex. i form av
trygghetsbostäder eller särskilt boende

•

inom
ramen
för
den
fortsatta
boendesatsningen, ge stimulansmedel till
kommuner som erbjuder lösningar för äldre
att fortsätta bo tillsammans (Boverkets
rapport 2011:17 s 13)
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REGIONALA MÅL

REGIONALA MÅL

Det finns ett flertal regional mål och samarbeten som
är relevanta för bostadsförsörjning och stadsutveckling
i Landskrona. I ”Strukturbild för Skåne (2010)” har ett
antal strategier för det flerkärniga Skåne tagits fram för
att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet
med den kommunala översiktsplaneringen.
I strukturbilden lyfts fem strategier fram för Skånes
utveckling:
•

Satsa
på
Skånes
tillväxtmotorer
och
regionala kärnor och utveckla den flerkärniga
ortsstrukturen.

•

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

•

Växa effektivt med en balanserad och hållbar
markanvändning

•

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

•

Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen,
södra Sverige och södra Östersjön

Landskrona har i sin översiksplan följt upp detta
tankesätt med en strukturbild för Landskrona, som
även den bygger på en flerkärnig struktur; Landskronas
tillväxt ska ske utspridd i kommunens tätorter, dock
med ett fokus på centralorten.
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KOMMUNALA STYRDOKUMENT
KOMMUNALA STYRDOKUMENT

Landskrona stad har i sin Fullmäktigeplan
2016-2018 slagit fast att staden ska arbeta efter
sex politiskt prioriterade områden:

Det prioriterade området ”Leva och bo i
Landskrona”, är det som närmast påverkar markoch boendefrågorna. Målområdet utvecklas enligt:
”Genom sitt centrala läge i Öresundsregionen är
Landskrona en mycket attraktiv stad att bo och
verka i med strandnära områden. Landskrona ska
föra en offensiv bostadspolitik för att skapa en
positiv inflyttning till staden. Under kommande
år satsar staden på nya attraktiva bostäder.
Möjligheter skapas för hyresbostäder, ägande- och
bostadsrätter. Genom att erbjuda en mångfald
av boendemiljöer, goda rekreativa och regionalt
attraktiva miljöer skapas förutsättningar för att
konkurrera på den regionala marknaden. Men
även att:

•

”Skola för kunskap med arbetsro”, där
målet är att en växande andel elever ska nå
skolans mål

•

”Landskrona den arbetande staden”,
där målet är att en växande andel av
befolkningen ska arbeta

•

”Landskrona den trygga staden”, där målet
är att Landskrona ska vara en tryggare stad
att leva, vistas och verka i

•

”Tillväxt och utveckling för Landskrona”,
där målet är att Landskronas näringsliv ska
präglas av tillväxt i existerande företag, fler
nyetableringar och ett ökat nyföretagande

•

med hög kvalitet genomföra kommande
etapper av Borstahusenprojektet.

•

utveckla de centrala delarna av staden.

•

“Leva och bo i Landskrona”, där målet är
Landskrona ska erbjuda regionalt attraktiva
boendemiljöer samt ha en bostadsmarknad
i balans

•

utveckla Norrestad-/Karlslundsområdet
och i samband med det se till att stadsdelen
bättre knyter an mot övriga delar av staden.

•

•

“Landskronaborna i fokus”, där målet är
att Landskrona stads service till och dialog
med medborgarna ska utvecklas

utveckla handelsområdet Weibullsholm för
att få fler näringsidkare att etablera sig.

Det är viktigt för staden att göra satsningar som
främjar en blandad bebyggelse, kanske främst
då en blandad bebyggelse kan medverka till att
utjämna skillnaderna.
Olika gruppers behov och önskemål handlar
bland annat om att friliggande villor är ett starkt
önskemål bland de som står i stadens tomtkö.
Barnfamiljer efterfrågar i stor omfattning småhus.
En ökad efterfrågan på seniorboenden och
trygghetsboenden kommer att ske när andelen
äldre ökar, både i centralorten och utanför.
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KOMMUNALA
STYRDOKUMENT
KOMMUNALA STYRDOKUMENT
Utanför centralorten råder det brist på andra
boendealternativ än småhusboende t.ex. är
flerbostadshus något som på flera håll saknas.”
Mark- och boendeprogrammet utgår vidare från
stadsutvecklingen som fastställts i Översiktsplan
Landskrona stad (2016). Här redovisas
stadens utbyggnads- och utvecklingsområden på
en övergripande nivå.
De övergripande målsättningarna är:
•

Hållbarhet

•

Regionalt attraktiva bostäder

•

Den moderna industristaden

•

Blandad stad

•

Förvalta kulturarvet

I översiktsplanen finns ett kapitel om befolkning,
bostad och bostadsförsörjning, som i sin tur
är en sammanfattning av PM ”Befolkning
och bostad”. Detta har fram till nu tjänat som
bostadsförsörjningsprogram för staden.
I Fördjupad översiktsplan för Landskrona
tätort (2014) återfinns en strategi, som tjänar
som utgångspunkt i arbetet med utvecklingen när
det gäller mark- och boendefrågor:
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•

Väv staden tätare

•

Addera och förädla

•

Ta plats och stå fast

Att väva staden tätare handlar bland annat om
att knyta ihop stadsdelarna istället för att det
ska utvecklas barriärer mellan dem och koppla
samman regionala och lokala kommunikationer vid
knutpunkter, som kan fungera som mötesplatser.
Att addera och förädla bygger på att komma
ifrån tidigare funktionsuppdelning av staden
till förmån för en mer attraktiv blandstad, där
bostäder, affärslokaler, arbetsplatser och offentliga
verksamheter samexisterar.
Genom att Landskronas roll i regionen utvecklas
och förstärks och genom att vi arbetar långsiktigt
och med fokus på resurshushållning menar vi att
staden ska ta plats och stå fast.
Dessa översiktliga planer bygger i sin tur
på handlingsprogrammet i Landskronas
vägval
(2010)
och
även
efterföljande
Mandatperiodsprogram (2014), som pekar
på möjligheten till en positiv utveckling för
staden, genom bland annat byggandet av 1500 nya
bostäder i attraktiva lägen.

UTMANINGAR
UTMANINGAR
Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att stärka
det regionala perspektivet i kommunernas
bostadsförsörjningsarbete. Varje år producerar
länsstyrelsen
en
regional
analys
över
bostadsmarknaden i länet, där frågor kring
bostadsbyggande, befolkningsförändringar och
tillgång till bostäder diskuteras för länet som
helhet. Analysen syftar bland annat till att ge
kommunerna ett regionalt underlag för deras arbete
med boendeplaneringen. Några av slutsatserna ur
analysen (med relevans för Landskrona) för 2016
är att:
•

Den svåra situationen på bostadsmarknaden
begränsar individ och samhälle.

•

Bostadsmarknaden är segmenterad och
bostadsbrist och trångboddhet ökar för
vissa grupper i samhället.

•

Låg rörlighet i
bostadsmarknaden.

•

Låg betalningsförmåga hos de ekonomiskt
svagare och låg betalningsvilja hos de
ekonomiskt starkare (som ofta har låga
boendekostnader).

•

Det finns anledning att förmoda att
tillfälliga lösningar blir långvariga. Vad
innebär det för individen och samhällets
utveckling?

alla

segment

•

Även mindre kommuner ser att fler
nyanlända skriver sig på samma adress.
De beskriver också en ökning av svart
uthyrning och handel med kontrakt.

•

Det förvaltningsövergripande samarbetet
med bostadsförsörjning har fått större
genomslag i Skåne. I många fall har den nya
lagen om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning varit anledning
för kommunen att göra organisatoriska
förändringar. Flera tjänstepersoner och
politiker beskriver att dessa är positiva för
kommunens arbete med bostadsförsörjning
generellt. Flera kommuner beskriver hur en
ny tidsaspekt har uppenbarat sig i arbetet
med bostadsförsörjning; mellan tillfälliga
akutlösningar och långsiktig planering.

•

Det är inte i plan- och bygglagstiftningen
som knutarna sitter, det är i de ekonomiska
förutsättningarna.

•

Flera kommuner lyfter att många äldre
med hjälp av bostadsanpassningsbidrag
bor kvar i sina bostäder längre än tidigare.
Detta leder till att generationsväxlingar i
bostadsbeståndet fördröjs.

av

Landskrona stads främsta utmaningar när
det gäller bostadsförsörjningen:
•

Skapa balans på bostadsmarknaden avseende
hyres- och äganderätter

•

Skapa förutsättningar för nya bostäder i
attraktiva lägen

•

Skapa förutsättningar för en samlad och
kontrollerad utveckling i stadens noder

•

Skapa förutsättningar för människor med låg
betalningsförmåga till ett boende
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STADENS
MÅL
STADENS MÅL
Landskrona stad arbetar sedan 2015 i enlighet
med det antagna mandatperiodsprogrammet.
I detta program hänvisas till vikten av att även
fortsatt arbeta med de utmaningar som lyftes fram
i Landskronas vägval. I Landskronas vägval lyftes
behovet av åtgärder som leder till en ökad tillväxt
och näringslivsutveckling samt att komma till rätta
med obalanserna på bostadsmarknaden.

Målen i detta Mark- och boendeprogram har till
syfte att komma till rätta med dessa utmaningar
men också att relatera till övriga strategiska
styrdokument och regionala utmaningar samt
främja en mer socialt hållbar utveckling av hela
kommunen. Uppföljning av målen bör ske med
samordning av stadsledningskontoret.

Öka bostadsbyggandet

skapa regionalt attraktiva bostäder
och ATTRAHERA BOENDEKONSUMENTER
UTANFÖR KOMMUNEN

Ett ökat bostadsbyggande kan leda till att nya
hushåll i Landskrona får tillgång till efterfrågade
bostäder, men också att det sker en omflyttning
i det befintliga bostadsbeståndet som gör
att bostäder frigörs för hushåll som inte har
möjlighet att efterfråga en nyproducerad bostad.
Nyproducerade bostäder är också en central
parameter i utvecklingen av nya och befintliga
stadsmiljöer samt för att skapa förutsättningar för
ett varierat utbud av bostäder.
•

•
•

Landskrona stad ska ha en god mark- och
planberedskap i strategiska lägen, i enlighet
med gällande översiktsplan och fördjupad
översiktsplan.
Landskrona stad ska ha tydliga riktlinjer
för markanvisning och exploateringsavtal.
Planeringen ska ske i enlighet med
stadsbyggnadsnämndens uppsatta mål.

Uppföljning:
Genom
stadsbyggnadsnämndens
ordinarie
uppföljning av uppsatta mål för sin nämnds- och
verksamhetsplanering.
Mark- och
redovisning.

exploateringsavdelningens

årliga

Landskrona stad antog 2016 kommunens
översiktsplan och 2014 antogs den fördjupade
översiktsplanen för centralorten. I dessa två
dokument är inriktningen att utveckling av
nya bostäder främst ska ske i centralorten,
stationsorterna och vår lite större tätort.
Tätorterna ska så långt det är möjligt byggas inåt
och befintlig infrastruktur ska utnyttjas. På samma
gång verkar Landskrona idag på en i allt högre grad
regional marknad, där Öresundsregionen utgör en
potentiell sådan, genom att arbetsmarknader och
bostadsmarknader i högre grad integrerats.
•

•

Bostäder ska tillkomma i enlighet
med de riktlinjer som tagits fram i
översiktsplan och fördjupad översiktsplan.
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar.
Ge
stadsdirektör/näringslivsavdelning
uppdrag och resurser för att kunna
intensifiera
marknadsföringen
av
kommunen.

Uppföljning:
Attraktiviteten ska leda till att marknadsvärdet
i kommunen stiger. Detta mäts genom en
kontinuerlig
uppföljning
av
startbesked
och
den
allmänna
investeringsviljan
i
kommunen. Stadsbyggnadsförvaltningen och
stadsutvecklingsbolaget ansvarar för detta.
Landskrona
stad
ska
förbättra
sitt
kundnöjdhetsindex. För uppföljning ansvarar
Stadsledningskontoret.
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nyA bostäder ska ske i utpekade noderna
För att uppnå önskvärd utveckling av kommunen,
där kommunens olika verksamheter kan samverka
och infrastrukturer utnyttjas optimalt så behöver
kommunen prioritera de utpekade noderna.
Uppföljning:
Målet följs upp genom stadsbyggnadsnämndens
årliga redovisning.

kommunal service
Behov av kommunal service, skola, barnomsorg,
vård, omsorg och socialt boende ska komma med
tidigt i planprocessen.
•

Byggas ut i takt med nya bostäder. Detta
sker genom samverkan där berörda
förvaltningar regelbundet träffas för att
diskutera pågående projekt.

Uppföljning:
Stadsledningskontoret ansvarar för uppföljning.

Alla ska ges möjlighet till en Bostad
EFTER SINA FÖRUTSÄTTNINGAR
I första hand bär den enskilde själv ansvar för att
anskaffa en bostad, och endast om det står klart att
den enskilde saknar förutsättningar för det träder
socialtjänstens ansvar in. Familjer och barn är
prioriterade i detta arbete. Inom socialtjänstens
ansvarsområde finns en rad olika boendeformer
som är beroende av grundförutsättningarna.
Exempelvis de med bostadssociala kontrakt,
nyanlända, ensamkommande barn samt hemlösa.
Samtidigt ska staden verka för att det i det
kommunala beståndet finns ett varierat
utbud av boendetyper, upplåtelseformer samt
bostadsstorlekar för att kunna erbjuda även
grupper av individer med låg betalningsförmåga
en möjlighet till bostad.
•
•
•

bostadsmarknad i balans
Landskrona stad har idag en situation där
centralorten till största delen består av hyresrätter
och omgivande tätorter där bebyggelsen nästan
uteslutande består av äganderätter. För kommunen
är det av stor vikt att skapa förutsättningar för att
balansera bostadsutbudet på dessa platser.
•
•
•
•

Äganderätter ska skapas i områden där
denna bostadstyp finns i lägre utsträckning.
Hyresrätter ska skapas i områden där denna
bostadstyp finns i lägre utsträckning.
Nyproduktion och förtätning bör förhålla
sig till sin omgivnings förutsättningar
avseende bostadstyp.
Balansen ska förhålla sig till riksgenomsnitt
och snitt i Skåne.

•
•

Erbjuda ett varierat utbud av bostadstyper
och platser.
Staden ska genom en hållbar stadsutveckling
i stadens stadsdelsområden undvika
segregering.
Samordnad myndighetssamverkan ska
fortsätta.
Samarbetet mellan stadens fastighetsägare
genom
Stadsutvecklingsbolaget
ska
fortsätta.
För att säkerställa måluppfyllelsen bör
en bostadssocial strategi tas fram. Den
bostadssociala strategin tar utgångspunkt
i grupper med låg betalningsförmåga
samt grupper inom socialtjänstens
ansvarsområde och ska ha som målsättning
att minska segregationen i kommunen.

Uppföljning:
Socialtjänsten respektive stadsutvecklingsbolaget
bidrar med uppföljning årligen.

Uppföljning:
Områdesindelningen ska årligen kartläggas utifrån
balansen av ovanstående bostadstyper.
Kvoten mellan hyresrätter och äganderätter ska
redovisas. Stadsledningskontoret ansvarar för
uppföljning.
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BOSTÄDER OCH BEHOV
BOSTÄDER OCH BEHOV

Befintligt bostadsbestånd
I detta avsnitt redogörs för de befintliga
förutsättningarna
på
bostadsmarknaden
i
Landskrona. Därefter följer ett avsnitt som
behandlar grupper som står längre ifrån
bostadsmarknaden.
Det finns 19992 bostäder i Landskrona, varav
3 791 återfinns i allmännyttans bestånd (2014).
I Landskrona är 50 procent av bostäderna i
kommunen hyresrätter, 18 procent är bostadsrätter
och 32 procent äganderätter. Majoriteten av
hyresrätterna i Landskrona (ca 98 %) finns i
centralorten, vilket bör ställas i relation till att
ca 78 procent av samtliga bostäder i kommunen
återfinns i centralorten.

Fördelningen av upplåtelseformer skiljer sig
kraftigt mellan centralorten och övriga områden.
Andelen hyresrätter i centralorten är högt (63
procent), och betydligt lägre i övriga områden.
Bland dem sticker Asmundtorp och Ven ut med
11 respektive 13 procent hyresrätter. Antalet
hyresrätter är mycket litet i Glumslöv och Härslöv
och nästan obefintligt i Häljarp och Annelöv.
Landskrona har en större andel hyresrätter än
snittet för Skåne och riket. Medan genomsnittet för
Skåne och riket är 38 procent har Landskrona ett
bestånd på närmare 50 procent hyresrätter.

Tabellen ovan visar andelen lägenheter i flerbostadshus i
Landskrona stad fördelat på lägenhetsstorlek.

12

Behov
Det finns många – och olika - sätt att beräkna
behovet av nya bostäder. Nationellt talas om
ett behov av uppemot 700 000 nya bostäder
inom en tioårsperiod, varav tre fjärdedelar i
storstadsregionerna. På länsnivå anges behovet till
7000 bostäder per år fram till 2030.
Länsstyrelsen presenterar två modeller för att
beräkna bostadsbehovet i kommunerna, antingen
beräknat genom hushållskvoter eller genom
personer per hushåll 2014. För Landskronas del
är behovet i dessa fall 225 respektive 264 bostäder
per år. Stadens egen byggprognos pekar mot att
drygt 300 bostäder kommer att byggas årligen
fram till 2025, vilket också tar med i beräkningen
t ex att byggtakten tidigare varit låg i ett regionalt
perspektiv och att Landskronas attraktivitet
kommer att öka.
Tomtkö
Landskrona stads tomtkö består av ca 570
personer, som är intresserade av en tomt i
kommunen. Majoriteten av personer är redan
invånare i kommunen, men drygt 130 individer
är nya presumtiva medborgare. Kön uppdateras
löpande.

Lägenhetskö
Fastighetsägarna som verkar i Landskrona ingår
inte i något gemensamt kösystem för uthyrning av
lägenheter, utan varje bolag administrerar detta i
egen regi. Ett exempel på detta är det kommunala
bostadsbolaget AB Landskronahem som använder
ett kösystem där den sökande kan samla på
köpoäng motsvarande antalet dagar som man har
stått i kö.
Landskrona har under en längre tid haft ett
överskott på hyreslägenheter främst i centralorten.
Detta har inneburit goda möjligheter till att få ett
hyreskontrakt till en lägenhet i de centrala delarna
av Landskrona. Den allmänna uppfattningen är
att det än idag finns lika goda möjligheter att få
tillgång till en bostad i centralorten. Situationen
ser dock annorlunda ut utanför centralorten
eftersom tillgången på hyresbostäder inte är lika
stor i tätorterna och på landsbygden.
Bostadssociala kontrakt
I Landskrona finns idag ca 150 hushåll som
har sin bostad inom den så kallade sekundära
bostadsmarknaden,
genom
bostadssociala
kontrakt. Det innebär att socialtjänsten hyr
ut lägenheter i andra hand och att dessa
andrahandskontrakt är förknippat med särskilda
villkor och regler, bl.a. i form av regelbunden
tillsyn. Detta bostadsbehov bedöms vara konstant
över tid.
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KOMMUNALÄGD MARK
KOMMUNALÄGD MARK

Landskrona stad är en stor markägare.
Markinnehavet är strategiskt för att kunna styra
utvecklingen av staden. Det är översiktsplanen
och den fördjupade översiktsplanen och stadens
prioriterade mål som styr var i kommunen som
markanvisningar kan bli aktuella.
Markanvisningsriktlinjer presenteras i bilaga,
Markanvisningsriktlinjer.
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TYPOLOGIER
TYPOLOGIER

Centralort
Stationsort
GLUMSLÖV

Större tätort
Mindre tätort

HÄRSLÖV

VEN

ASMUNDTORP

LANDSKRONA

HÄLJARP

ANNELÖV

Landskrona består av ett flertal tätorter och
miljöer. Dels centralorten som huserar merparten
av kommunens invånare och har ett brett utbud
av skolor, vård och omsorg. Men även utanför
centralorten finns tätorter med bostäder, kommunal
service och handel. I stadens översiktsplan har ett
antal typologier pekats ut som identifierats utifrån
sina egenskaper.

De identifierade typologierna i kommunen är
centralort, stationsorter, lite större tätorter, samlad
bebyggelse och lite mindre tätorter, landsbygd
samt ö. De utpekade utvecklingstypologierna,
där utveckling av nytillkommande bebyggelse
i huvudsak ska ske, är centralort, stationsorter
samt lite större tätort. Även i stadens mindre
tätort, Härslöv, finns möjligheter till viss
bebyggelseutveckling.
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OMRÅDESBESKRIVNING
OMRÅDESBESKRIVNING

I detta avsnitt beskrivs kommunens olika
områden utifrån socioekonomiska förutsättningar.
Beskrivningarna och tillhörande statistik går att
läsa i sin helhet i bilagan, Områdesbeskrivningar
Landskrona stad.
Syftet med områdesbeskrivningar är att dels ge en
mer fördjupad information om förutsättningarna
mer lokalt i olika områden i kommunen och dels
skapa förutsättningar för uppföljning av utpekade
mål och åtgärder.
Områdesbeskrivning
av
Landskrona
stad
innehåller socioekonomiska beskrivningar för
delar av kommunen. Landskronas tätort är indelad
i nio områden och övriga delar är indelade i sex
områden.
Den
socioekonomiska
bakgrunden
hos
Landskronas invånare beskrivs med hjälp av
följande parametrar:
•

Ålder: 0 år och äldre

•

Kön: kvinnor och män

•

Svensk/utländsk
bakgrund:
utländsk
bakgrund definieras som personer som är
utrikes födda, eller inrikes födda med två
utrikes födda föräldrar. Svensk bakgrund
definieras som personer som är födda i
Sverige med två inrikes födda föräldrar
eller en inrikes född och en utrikes född
förälder.

•

Utbildningsnivå: befolkningen 25-64 år

•

Sysselsättningsgrad: befolkningen 20-64
år

•

Inkomst: befolkningen 20 år och äldre

Utöver
den
socioekonomiska
bakgrunden
beskriver kartläggningen även in- och utflyttningar,
befolkningsprognos på kommunnivå samt boendeoch upplåtelseformer.
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Med hjälp av dessa variabler görs ett försök att
beskriva Landskrona uppdelat på mindre områden.
Detta görs för att kunna se likheter och skillnader
som definierar områden och för att kunna dra
slutsatser och fatta beslut om vilka insatser som
ska göras i respektive område. Sammantaget
skapar åtgärderna en utveckling i hela staden.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns
uppenbara skillnader mellan områden när det
kommer till samtliga parametrar, bortsett från kön.
De områden som är mest likt landskronasnittet, i
de flesta avseenden, är Hyllingelyckan och Väster.
Det innebär att dessa två områden är de som bäst
representerar snittbefolkningen i Landskrona
utifrån kartläggningens parametrar. En faktor som
möjliggör detta kan troligtvis vara tillgången till en
variation av bostäder, både vad gäller bostadstyp
och upplåtelseform.
För övriga områden innebär snittet att de antingen
har en högre eller lägre socioekonomisk status än
vad befolkningen i Hyllingelyckan och Väster har.
En slutsats av kartläggningen är att kommunen
till viss del är uppdelad utifrån socioekonomisk
bakgrund och att skillnaden är större bland vissa
områden än andra. Det går inte att dra några
slutsatser om valet av bostadsområde ger individer
olika förutsättningar, och därmed olika möjligheter
i livet. Kartläggningen påvisar dock att grupper
i Landskrona har olika möjligheter att få arbete
baserat på socioekonomisk bakgrund, vilket i sin
tur är kopplat till bostadsområde.
Den avgörande faktorn när det kommer till
förvärvsarbete tycks vara utbildningsnivå, alltså ju
högre utbildningsnivå desto större sannolikhet är
det att individen har ett förvärvsarbete. Det skiljer
sig dock mellan svensk och utländsk bakgrund.
Utöver det finns även en viss skillnad mellan könen.
För vidare läsning hänvisas till bilagan
Områdesbeskrivning av Landskrona stad.
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NODER
NODER
För att kommunen ska utvecklas i enlighet med
de mål, planer och program som finns så krävs en
samlad och kontrollerad utveckling. Kommunen
avser att göra detta genom att peka ut ett antal noder
som innebär att mer omfattande stadsutveckling
är prioriterad på dessa platser.

Även på andra platser är utveckling möjlig men
då mer i form av mindre tillägg till den befintliga
stadsväven. Den huvudsakliga utvecklingen ska ske
i dessa utpekade noder. Nedan beskrivs noderna
samt presenteras på en karta.

Borstahusen

Centrum/Öster

Borstahusen
är
stadens
första
stora
exploateringsområde på många år. Totalt kommer
här att ges plats för ca 1000 nya bostäder. I Strandbyn,
som är projektets första etapp, har byggnation
påbörjats och så gott som all mark är fördelad
mellan olika byggherrar. Även fribyggartomter
i bästa läge kommer att erbjudas här. För nästa
etapp, Strandstaden, pågår detaljplanearbete och
staden kommer – på samma sätt som i Strandbyn –
att genom utvalsförfarande efter intresseanmälan,
tilldela marken till de för området mest lämpade
projekten. Till Borstahusprojektet räknas marken
upp till Hälsingborgsvägen där tomter avsatts till
boende för ”yngre äldre”, fribyggartomter och
bostäder i flerbostadshus samt för etablering av en
livsmedelsaffär.

Efter Väster Park, som kom att bli startskottet för
stadens nybyggnadsambitioner, har hotell och
bostäder på Jönsaplan och bostäder i kvarteret
Havsörnen fått bygglov, med avsikt att starta
byggandet inom en snar framtid. För framtiden
utreds möjlighet att komplettera stadsbilden med
bebyggelse på t ex Skeppsbrokajen, vid Lasarettet
och i kvarteret Jäntan.

Karlslund
Arbete pågår med att ta fram förutsättningar
för att utveckla stadens miljonprogramsområde
till en hållbar, attraktiv och vital del av staden.
Inledningsvis kopplas området till övriga staden
genom en stadsgata som löper genom området.
Arbete pågår också med förutsättningarna att
vidarutveckla idrottsområdet till en stadens ”Hyde
Park eller Central Park”, en regional tillgång och
en naturlig mötesplats i staden. Även här finns
stora mängder mark, som kan ge plats för uppemot
1000 nya bostäder. Eftersom det idag är så gott
som uteslutande hyresrätter i området, bör det
kompletteras med ägande- och bostadsrätter.
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Byarna
Byarna präglas av god tillgång på planlagd
mark utom i Glumslöv. För alla byarna
finns i översiktsplanen utpekat noder, där
centrumfunktioner kan utvecklas. Samtliga byar
har uteslutande äganderätt eller bostadsrätt som
upplåtelseform, varför utbudet med fördel kan
kompletteras med hyresrätter.
Weibullsholm/Kronan
Områdena
kring
Weibullsholm,
norra
stationsområdet, Örja och längs Österleden ut mot
Kronan är ett i det närmaste sammanhängande
stråk, vilket är avsatt för utveckling för näringslivets
behov. Kluster av näringsgrenar/verksamheter
med liknande innehåll förstärker varandra och
detta är något staden vill uppmuntra och stödja.
Logistik, innovativa teknikföretag och handel är
näringar som passar Landskronas unika fördelar
i form av geografiskt läge och redan befintlig
företagsstruktur.

GLUMSLÖV

ASMUNDTORP

HÄLJARP
LANDSKRONA

ANNELÖV
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BYGGPROGNOS OCH DEMOGRAFI
BYGGPROGNOS

I tabellen nedan presenteras de nu kända
byggprojekten, byggprognosen, i ett perspektiv
fram till 2027 (med några projekt som sträcker
sig delvis bortom 2027). Befolkningsökningen
per år är prognosticerad till ca 450 personer 2017
och därefter cirka 1000 personer per år under
tidsperioden 2018 till 2025. Med en kvot på antal
boende per bostad på 2,2 personer/hushåll (SCBs
generella kvot) så ger detta cirka 450 bostäder per år
i behov. Det prognosticerade antalet producerade
bostäder per år ligger på cirka 350.

Dock
är
det
viktigt
att
påpeka
att
befolkningsprognosen till stor del bygger på den
ambition som staden har kring byggandet, den
så kallade byggprognosen. Det är också viktigt att
poängtera att byggprognosen nedan endast är en
uppskattad siffra. Många faktorer samspelar kring
frågan om byggandet, exempelvis konjunktur,
ränteläge, omvärldsförutsättningar, flyttningar
och migration.

2017-2021

2022-2026

2027

Borstahusen

760

430

200

1390

Karlslund

80

330

1110

1520

Centrum/öster

290

290

550

1130

600

600

2

52

Total/delområde

CENTRALORT

Weibullsholm

20

örja

30

Väster

30

Hyllingelyckan

90

20

Häljarp

270

90

200

560

Glumslöv

60

70

50

180

Annelöv

20

30

70

130

50

40

40

130

30

20

2

52

1710

1340

2824

5884

30
110

STATIONSORTER

STöRRE TÄTORTER
Asmundtorp

MINDRE TÄTORTER
Härslöv

Total/år
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RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR OCH EXPLOATERINGSAVTAL
RIKTLINJER

Intresseanmälningar
Intresseanmälningar om framtida markanvisningar
skickas till Mark- och exploateringsavdelningen.
Dessa mottages och registreras och ligger sedan
till grund för vilka byggherrar som bjuds in
till markanvisningar där ett anbudsförfarande
tillämpas. En intresseanmälan bör vara så konkret
som möjligt.
Villkor
Optionstid: Den option som följer med ett
markanvisningsavtal gäller i normalfallet mellan
12-18 månader från att aktuell detaljplan vunnit
laga kraft.

Markanvisning för näringslivet
Markanvisning för näringslivet hanteras alltid
baserat på förutsättningarna i det enskilda fallet
utifrån företagarens behov och typ av verksamhet.
Markanvisning för verksamhetsmark sker alltid
genom direktanvisning. Marköverlåtelse sker
alltid med motkrav om att inom överenskommen
tid investera i fastigheten och starta och bedriva
verksamhet på fastigheten mot viteskrav och med
en återköpsklausul.
Tomträttsupplåtelse kan övervägas om särskilda
skäl föreligger.

Byggkrav: Landskrona stads grundprincip är
att ingen mark avyttras utan att köparen åtar sig
att genomföra ett överenskommet byggprojekt.
Mark överlåts alltid med en återköpsklausul och/
eller vite utifrån en tidsplan för byggnationens
påbörjande och färdigställande.

Exploateringsavtal
Landskrona stad avser att alltid teckna
exploateringsavtal med aktuell byggherre/
markägare för att reglera genomförandet av en
detaljplan där den huvudsaklige markägaren är
annan än Staden inom planområdet.

Markprissättning: Mark säljs till marknadsmässigt
värde, dock är kvaliteten och utformningen på det
som byggs viktigare än priset.

Villkor
Antagande av detaljplan: Ett undertecknat
och laga kraftvunnet exploateringsavtal är en
förutsättning för att staden ska anta en detaljplan.

Allmän platsmark: Staden utför allmän platsmark
i enlighet med gällande detaljplan. Byggherren
ersätter staden för dess faktiska kostnader genom
gatukostnadsersättning. Om särskilda skäl
föreligger kan byggherren åta sig att utföra allmän
platsmark. I normalfallet sker utbyggand av allmän
platsmark i sin helhet i starten av en exploatering.
Slutgiltigt färdigställande sker efter att samtliga
byggnader är färdigställda.
Övriga
kostnader:
Kostnader
såsom
anslutningsavgifter, bygglov, fastighetsbildning,
markundersökningar som krävs för exploateringen
bekostas av byggherren. För detaljplan tecknas ett
separat planavtal.

Tidsplan: Exploateringsavtalet ska innehålla en
tidsplan för att Staden ska kunna planera sina
eventuella investeringar och sitt eventuellt utökade
driftsansvar. Staden och byggherren ska under
exploateringsprojektet ha minst 1 årligt möte för
att stämma av projektet och eventuellt korrigera/
justera tidplanen.
Allmän
platsmark
med
kommunalt
huvudmannaskap: Staden utför allmän platsmark
i enlighet med gällande detaljplan. Byggherren
ersätter staden för dess faktiska kostnader genom
gatukostnadsersättning.

Tomträtt: Tomträtt upplåts endast om mycket
speciella skäl föreligger.
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RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR OCH EXPLOATERINGSAVTAL
RIKTLINJER

Om särskilda skäl föreligger kan byggherren
åta sig att utföra allmän platsmark och därefter
kostnadsfritt överlämna den till staden inklusive
markområdet. I normalfallet sker utbyggnad
av allmän platsmark i sin helhet i starten av en
exploatering. Slutgiltigt färdigställande sker efter
att samtliga byggnader är färdigställda.
Om byggherren själv ska anlägga allmän platsmark
med kommunalt huvudmannaskap ska byggherren
ersätta staden för kostnader som staden kommer
att ha i genomförandeprocessen för att granska
och bevaka handlingar och utförande. Staden
övertar anläggning efter godkänd slutbesiktning.
Innan projektering av allmän platsmark påbörjas
ska erforderlig ekonomisk garanti ställas av
byggherren som säkerställer att staden får sina
kostnader ersatta eller möjlighet att utföra/slutföra
allmän platsmark om så skulle behövas.
Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap
Byggherren ansöker och bekostar erforderlig
anläggningsförrättning och utför sedan allmän
platsmark i enlighet med anläggningsbeslutet.
Innan projektering påbörjas ska erforderlig
ekonomisk garanti ställas av byggherren som
säkerställer stadens möjlighet att utföra/slutföra
allmän platsmark om så skulle behövas.
Detaljplan: Särskilt avtal (planavtal) ska tecknas
mellan byggherren och Staden (planavdelningen).
Huvudmannaskap allmän platsmark
Huvudregeln är att det i de fem större tätorterna
(Glumslöv, Häljarp, Asmundtorp, Annelöv och
Härslöv) är kommunalt huvudmannaskap på
allmän platsmark. Undantag kan medges om skäl
föreligger.
I småorterna och på landsbygden är huvudregeln att
det är enskilt huvudmannaskap och att förvaltningen
ska ske genom en gemensamhetsanläggning och
en samfällighetsförening.
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I de fall enskilt huvudmannaskap ska gälla ska
standarden på allmän platsmark anges i avtalet
och nivån ska anpassas efter vad som kan betraktas
som normalt i närområdet, med beaktande av
kostnader för framtida drift och underhåll.
Anslutningar
Samtliga exploateringsområden inom Landskrona
Energis verksamhetsområde avses anslutas
till fjärrvärmenätet. Anslutningen innebär att
fastigheten får en anslutningspunkt fram till
byggnaden. För denna ledningsanslutning erlägger
byggherren till Landskrona Energi avgift enligt
gällande taxa. Det finns dock inget krav på att
ansluta fjärrvärme till byggnadens värmessystem
och därmed bli fjärrvärmekund.
Syftet med anslutningstvånget är att för framtida
ägare säkerställa att möjligheten och valfriheten
finns att koppla in fjärrvärme.
Beslutsgången
Markanvisningsavtal,
exploateringsavtal
och
markreservationsavtal hanteras, förhandlas och
samordnas av Mark- och exploateringsavdelningen
på Stadsbyggnadsförvaltningen. Slutgiltiga avtal
ska godkännas av kommunfullmäktige genom
beslut som vinner laga kraft.
Riktlinjer
Detta dokument innehåller riktlinjer för hur
markanvisningar och exploateringsavtal tecknas.
Det beskriver också hur processen fram till ett avtal
ser ut. Eftersom varje exploateringsprojekt är unikt
så måste riktlinjerna prövas mot förutsättningarna
i varje enskilt fall. Om det i det enskilda fallet är
motiverat får avsteg från riktlinjerna göras.

Definitioner
Markanvisning: Med markanvisning avses
en
överenskommelse
(markanvisningsavtal)
mellan Landskrona stad och en byggherre
som ger byggherren en ensamrätt att under
begränsad tid och under givna villkor förhandla
med staden om en överlåtelse eller upplåtelse
av ett markområde för bebyggelse där staden är
markägare. Markanvisningen ska ersättas med
ett marköverlåtelseavtal (köpeavtal) för själva
marköverlåtelsen om och när samtliga villkor är
uppfyllda.
Markreservation: En enkel form av markanvisning
som ger en byggherre ensamrätt att under en
begränsad tid förhandla med staden om en
markanvisning. I markreservationsavtalet är inga
villkor fastställda. Avtalet tecknas i mycket tidiga
skeden av ett exploateringsprojekt.
Exploateringsavtal: Med exploateringsavtal avses
avtal som rör genomförande av en detaljplan
avseende mark som inte ägs av staden.
Stadens markinnehav
Landskrona stad är en stor markägare.
Markinnehavet är strategiskt för att kunna styra
utvecklingen av staden. Det är Översiktsplanen
och de Fördjupade översiktsplanerna och stadens
prioriterade mål som styr var i kommunen som
markanvisningar kan bli aktuella.
Markanvisningar
Landskrona stad avser teckna markanvisningsavtal
i samtliga fall för att säkerställa en detaljplans
genomförande där marken ägs av staden.

Mål med markanvisningar
Det övergripande målet med riktlinjerna för
markanvisning och exploateringsavtal är att dessa
ska medverka till att uppfylla målen i Mark- och
boendeprogrammet.
Markanvisningarna
ska
vidare möjliggöra en mångfald av byggherrar och
nå en balans mellan olika upplåtelseformer i hela
kommunen. För bebyggelsen eftersträvas hög
arkitektonisk kvalité och att resultatet blir en bra
miljö, både att bo och vistas i.
Hela exploateringsprocessen från idé till
färdigställd bebyggelsemiljö bör genomsyras av ett
hållbarhetstänk. Detta bör göras ur ett miljömässigt
perspektiv, men även ur ett ekonomiskt och
mänskligt sådant. Olika miljöcertifieringar
välkomnas.
Markanvisningsförfarande
Markanvisningar sker i huvudsak genom antingen
en direktanvisning eller ett anbudsförfarande.
Direktanvisning
Staden tilldelar en markanvisning till en eller flera
byggherrar utan särskilt förfarande.
Anbudsförfarande
Staden bjuder in byggherrar att inkomma med
anbud/förslag på hur ett exploateringsområde kan
utvecklas. Urval sker sedan utifrån kriterier som
redovisats i inbjudan till respektive projekt.
Om ett särskilt exploateringsområde har ett stort
antal intressenter kan markanvisningstävling
komma att anordnas.
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KONJUNKTUR OCH MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
KONJUNKTUR

Den globala tillväxten fortsätter under 2017, om än
något dämpad. Sett i ett globalt perspektiv är det
fortfarande USA och Kina som kommer att utgöra
huvudaktörerna i den globala utvecklingen. Men
även större europeiska ekonomier bidrar positivt
till världsekonomin under prognosperioden.

Skåne är inte fullt lika beroende av den svenska
exporten som andra delar av landet tack vare
en stark tjänstesektor. Arbetsgivare i länet ser
positivt på framtiden och inom den privata sektorn
bedömer drygt hälften att efterfrågan kommer att
öka.

I första hand var det inte den modesta globala
tillväxten som gjorde avtryck i svensk ekonomi
under 2015. Det var främst en god inhemsk
efterfrågan som gjorde att BNP-tillväxten i Sverige
hamnade på +4,1 %. Sverige hade tillsammans med
Island den högsta BNP-tillväxten i Norden. 2016
följer i stort sett utvecklingen under 2015 med
inga större överraskningar i det tredje kvartalets
rapportering.

Även konjunkturläget och bostadsmarknaden i
Danmark och Köpenhamnsområdet är av stor
betydelse för Skåne. När bostadspriserna ökade
kraftigt i Danmark mellan åren 2000-2007,
valde många Danskar att istället bosätta sig på
den Svenska sidan av sundet. Efter 2008 har
bostadspriserna i Danmark fallit avsevärt och
utflyttningen har under de senaste åren överstigit
inflyttningen. Samtidigt kommer nya siffror från
Öresundsinstituttet som pekar på att när priserna
nu stigit i Köpenhamnsområdet så ökar efterfrågan
på bostäder i Skåne igen.

Utsikterna för 2017 ser positiva ut för Sverige.
Förtroendeindikatorerna pekar på en fortsatt
positiv utveckling och centrala tillväxtmotorer
i Europa fortsätter att utvecklas. Dock höjs en
varningens flagg i prognoserna för de allt mer
protektionistiska strömningarna i både USA
och Europa. Sveriges ekonomi kommer även
under 2017 att drivas på av inhemska faktorer.
Investeringar samt offentlig och privat konsumtion
är det som driver den ekonomiska utvecklingen i
landet. På samma gång leder en ökad inflation till
en dämpad reallöneutveckling vilket kan lägga viss
hämsko på tillväxten.
Enligt Sveriges byggindustrier så blir tillväxten
för de totala bygginvesteringarna 1 procentenhet
starkare 2016 och 2 procentenheter starkare 2017.
Detta då bostadsproduktionen blir något högre
än vad föregående bedömning gjort gällande. De
totala bygginvesteringarna stiger med 10 procent
2016 och med nästan 5 procent 2017.
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Bostadspriserna i Skåne ökar lika mycket som på
riksnivå – men priserna är lägre och långt ifrån
Stockholmspriser, skriver Öresundsinstituttet.
De svenska bostadspriserna har ökat markant
under det senaste året och även om hösten och
vintern varit lugn låg villapriserna i februari 2016
tio procent och lägenhetspriserna 14 procent över
priserna som rådde i början av 2015, enligt de
nyaste talen från svensk Mäklarstatistik.
För Landskronas del kan de något lägre bostadsoch markpriserna, jämfört med t.ex. Malmö, Lund
och Helsingborg, utgöra en faktor som gör att
kommunen framgent kommer att vara en attraktiv
kommun att investera i och flytta till. Inte minst
beroende på att staden satsar på skola, fritid och
omsorg.

BILAGOR
BILAGOR
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Demografisk utveckling
I detta avsnitt presenteras demografiska
förutsättningar och annan relevant information
och statistik kopplat till mark- och boendefrågorna.
Landskronas befolkningsökning har det senaste
decenniet varit positiv och befolkningsprognosen
är en framskrivning av den utveckling som skett.
De som flyttar från staden, flyttar huvudsakligen
till övriga kommuner i Skåne. Det största tappet
gentemot kommunerna i Skåne 2015 var bland
pojkar 0-19 år och män 20-34 år.
In- och utflyttningar till och från utlandet är till
största del kopplade till förändringar i omvärlden.
Landskrona har sedan 1990-talet haft ett positivt
flyttningsöverskott gentemot utlandet. När det
kommer till flyttningar till och från andra län i
Sverige har Landskrona tidigare haft ett positivt
utfall men för 2015 var det något negativt.
Sedan
2015
baseras
Landskronas
befolkningsprognos på stadens byggplaner
och den förtätning som pågår i kommunen. I
byggprognosen som ligger till grund för den
befintliga befolkningsprognosen görs antagandet
att det kommer att byggas 3133 nya bostäder under
prognosperioden 2016-2025.
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Under 2015 ökade Landskronas befolkning med
387 personer, från 43574 till 43 961 invånare.
Den huvudsakliga orsaken till ökningen var ett
flyttnetto och ett födelseöverskott.
Fram till 2025 förväntas Landskrona befolkning
att öka till 54 188 invånare. Detta innebär, en
ökning med 10 227 invånare sedan 2015. Under
perioden förväntas dessutom genomsnittsåldern
att minska från 41,1 år 2015 till 40,5 år 2025. År
2015 var genomsnittsåldern i riket 41,2 år och
år 2025 förväntas den bli 41,5 år. Som följd av
den minskande genomsnittsåldern ökar också
födelseöverskottet varje år från 2016, då det
minskade något jämfört med 2015.

Under 2016 förväntas en befolkningsökning
med 690 invånare, medan det 2017 förväntas bli
endast en total ökning med 486 personer. Under
perioden 2018-2022 förväntas en ökning med mer
än 1 000 personer per år. Förutom ett förväntat
födelseöverskott och flyttnetto är detta även
kopplat till det ökade antalet uppförda bostäder
inom staden. Under åren 2023-2024 sker en liten
dämpning i bostadsbyggandet vilket då får till
följd att det blir en minskad befolkningsökning i
förhållande till tidigare år. Från år 2025 förväntas
det åter bli en ökning av bostadsbyggandet. Det
råder dock en osäkerhet kring vilket år bostaderna
är klara för inflyttning, vilket då naturligtvis kan
ge förskjutningar i när befolkningsökningarna blir
som störst. (Figur 1.)

Fig 1
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En fördelning i olika åldersgrupper visar att för
gruppen 0-5 år så kommer det att ske en ökning
med drygt 100 barn, vilket kan förklaras med
flyttnettot, och att föräldragenerationen till stor del
tillhör den generation som är födda under första
delen och fram till mitten av 1990-talet, då det var
stora barnkullar.

Fig 2

28

Att denna generation var stor syns även på siffrorna
för ungdomar i åldern 19-24, där det får ett tydligt
genomslag i en ökning de närmsta åren och likaså
en minskning senare då antalet barn i åldern 0-5
år var väldigt lågt kring sekelskiftet. (Figur 2). Det
är alltså i huvudsak det senare som bidrar till att
denna graf (figur 3) visar att åldersgruppen 0-24
har en minskad ökning åren 2023-2024.

Fig 3

För samtliga åldergrupper, förutom för den över
80 år, finns en minskning dessa år kopplat till
det förväntade lägre antalet uppförda bostader.
Förändringar i befolkningstillväxten i olika
åldersgrupper framgår av figur 4. I Landskrona
finns en större flyttbenägenhet än riket i övrigt när
det gäller unga, i huvudsak då i åldern 22-24 år för
kvinnor och 23-25 år för män. Förklaring till detta
är att unga söker sig till större städer.

Fig 4

En markant ökning förväntas för vuxna i
åldersgruppen 25-44 år från 2018, då antalet
bostäder anpassade för barnfamiljer växer och
antalet arbetstillfällen i närområdet förväntas öka.
För gruppen i arbetsför ålder, 16-65 år finns en
förväntad ökning som i stort följer kurvan för
den totala befolkningen. För gruppen äldre sker
däremot större förändringar. För gruppen 65-79 år
förväntas en stagnerad utveckling under perioden,
medan det för gruppen 80 år och äldre förväntas
en markant ökning efter 2022 och att det börjar
jämna ut sig igen. Detta åskådliggörs i figur 5, där
ökning respektive minskning visas för de båda
åldersgrupperna.

Fig 5
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Landskronas befolkningspyramid skildrar stadens
befolkning år 2015 och 2025 uppdelat per kön
och ålder. Den visar att staden har ett stort antal
individer i arbetsför ålder (19-64 år), att en något
större barnkull börjar närma sig förskoleåldern
och att antalet seniorer (65+ år) kan komma att
öka kraftigt de närmsta åren.
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Framtidens
äldrevård/omsorg
kopplat
till
bostadsfrågan
Behovsutvecklingen inom hemvården, olika
forskningsrapporter samt nyligen genomförd
enkätuppföljning av framtidens boende för äldre
inom Landskrona stad visar på att fler äldre vill bo
hemma så länge som möjligt jämfört med tidigare
generationer. Det man framförallt efterfrågar
ju äldre man blir är trygghet och möjligheter till
sociala kontakter vilket talar för att man kommer
att efterfråga olika former av senior1) - eller
trygghetsboende2) istället för ett äldre/särskilt
boende3). För närvarande finns inga senior- och
trygghetsboenden i Landskrona. Diskussioner
har pågått med en fastighetsägare om att starta
upp ett trygghetsboende med 36 lägenheter
under förutsättning att statliga stimulansmedel
kan erhållas i detta projekt. När det gäller
seniorbostäder så håller Bovieran AB på att bygga
48 bostadsrättslägenheter i Borstahusen.
Befolkningsprognosen fram till år 2025 visar på
en ökning i åldersgruppen 65 – 79 år med 754
personer och i åldersgruppen 80 år och äldre
med 663 personer. Detta innebär ett behov av
40 ytterligare särskilda boendeplatser kring åren
2020 - 2025.
Hur utvecklingen av demenssjukdomar och den
medicinska utvecklingen påverkar behovet av
äldreomsorg framåt är svårt att förutse. Av personer
65 år och äldre som bor i särskilt boende uppskattas
55–64% vara personer med demenssjukdom.

En annan aspekt som påverkar behovet av
äldreomsorg är hur tillgänglighetsanpassade
stadens enfamiljs- och flerfamiljshus är, t ex vad
gäller hissar, och vad detta då kommer att ställa
för krav på bostadsanpassning eller behov av annat
boende.
Inom område funktionshinder går utvecklingen
mot att fler personer kan bo i en egen lägenhet som
ligger i närheten av ett serviceboende där personal
finns tillgänglig. Detta kallas för satellitboende4).
För närvarande ses inget behov av ytterligare
service eller gruppboende enligt LSS inom de
närmaste åren. Behovet kan dock förändras snabbt
utifrån inflyttning, olyckor eller sjukdomar.
Förslag på aktiviteter:
Förslag på aktiviteter för området äldrevård
är att marknadsföra behovet av seniorboende
samt uppmuntra fastighetsägare att bygga dessa
boenden. Samtidigt behöver arbetet med att
utveckla fler trygghetsboenden för målgruppen
+70 år fortsätta. Staden bör även genomföra
en kartläggning av hur tillgängligheten är inom
stadens flerbostadshus samt att Landskronahems
uppdrag och ansvar vad gäller att utveckla senioroch trygghetsboenden måste tydliggöras. Även
planeringen av ytterligare ett äldreboende behöver
påbörjas, vad gäller tomt- och investeringsbehov
samt övriga frågor, där detta bör vara klart för drift
kring åren 2020 - 2025.

Fördelningen på våra särskilda boende idag är
101 boende med demensdiagnos av totalt 351
boendeplatser. Utvecklingen inom sjukvården och
slutenvården går även mot att denna i allt större
utsträckning kommer att kunna utföras i det egna
hemmet.

1) avser bostäder för äldre som upplåts med hyres- eller bostadsrätt på öppna
marknaden, utan biståndsbeslut.
2) en boendeform som riktar sig till äldre som behöver ett tryggt boende med
gemensamma lokaler och personal vid vissa tider.
3) boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse
tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med
behov av särskilt stöd.

4) I ett satellitboende har man en egen lägenhet som ligger i ett vanligt
bostadsområde. Det kan finnas en eller flera satellitlägenheter i samma område.
I ett av kommunens satellitboenden finns en personallägenhet, med utrymme
för en gemensam samling för brukarna om det finns behov av det.
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Befolkningen i Landskrona har, sett i ett
regionalt och ett nationellt perspektiv, lägre
betalningsförmåga än det statistiska medelvärdet.
Även frånsett det statistiska medelvärdet så finns
det alltid grupper på den kommunala marknaden
som har lägre betalningsförmåga. Nedan beskrivs
dessa grupper och förslag på åtgärder som
kommunen behöver arbeta vidare med.
Ungdomar
Gruppen unga är blandad, men har som grupp
sämre ekonomiska förutsättningar än många andra
i den höga konkurrensen om bostäder, framförallt
om de små lägenheterna.
Det varierar i vilken omfattning kommunen kan
göra insatser och vilken form av insatser som görs
för att underlätta för ungdomar att få en egen
bostad. Den vanligaste insatsen är en generell
satsning på bostadsbyggande som även ska
gynna ungdomar. För gruppen ensamkommande
unga som bor i stadens HVB pågår ett intensivt
arbete för omställning till stödboende och
utslussningsverksamhet. Dessa ungdomar kommer
dock efter sin 21årsdag, då kommunens särskilda
ansvar för dem upphör, att befinna sig i samma
ansträngda situation på bostadsmarknaden som
övriga unga i Landskrona.
Förslag på aktiviteter:
En generell satsning på bostadsbyggande som
även gynnar ungdomar bör inledas och kan med
fördel belysas inom ramen för ett bostadssocialt
program. Nyproduktion av små bostäder med låga
hyror är ett exempel på typer av bostäder som
den yngre generationen efterfrågar. I takt med
att behovet av HVB-verksamhet minskar så kan
omställning av dessa ske till så kallat stödboende
vilka har till uppgift att förbereda ungdomarna för
självständighet.
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Utrikesfödda
Utrikesfödda har inte samma förutsättningar
på bostadsmarknaden som inrikes födda.
Skillnaderna beror bland annat på inkomster,
bostadsmarknadens
struktur,
regler
och
sedvänjor och diskriminering. Inkomsten är viktig
eftersom det gör att man kan välja mellan flera
typer av boenden. Utrikes födda har ofta lägre
inkomster än inrikes födda och upplever oftare att
boendekostnaden är för hög. Detta beror delvis
på att deras kompentens inte tas till vara och att
de diskrimineras på arbetsmarknaden. Därför är
integrationen viktig för att förbättra utrikes föddas
möjligheter på bostadsmarknaden.
En stor andel nyanlända har inte heller tillgäng till
ett eget boende utan bor inneboende hos en annan
familj med stor trångboddhet som följd. Utöver de
stora sociala problem som denna boendeform ofta
medför drabbas också barnen hårt genom att de
ges sämre förutsättningar att klara sin skolgång då
trångboddheten omintetgör möjlighet till studiero.
Förslag på aktiviteter:
En handlingsplan som syftar till att skapa
förutsättningar för ett strukturerat och aktivt
arbete i syfte att minska utanförskap kopplat till
boendefrågan bör tas fram inom ramen för ett
bostadssocialt program. Samtidigt bör insatser
göras för ökad socioekonomisk integration i
staden, även insatser för att minska trångboddhet
är centralt. Ett blandat bostadsbestånd skapar
förutsättningar för människor som står längre
ifrån bostadsmarknaden att kunna få en bostad.

Nyanlända
Kommunernas bosättningsansvar, enligt lag
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, innebär att en
kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en
nyanländ för bosättning. Syftet är att nyanlända
ska få förutsättningar att etablera sig i samhället.
Kommunanvisning av nyanlända sker via statlig
myndighet, genom antingen Arbetsförmedlingen
eller Migrationsverket. Landskrona ska under
2016 ta emot 52 anvisningar och under 2017, 85.
För dessa nya invånare har staden en lagstadgat
skyldighet att tillhandahålla bostad. En andel
av de bosättningsanvisade väntar på återförning
med sina familjer vilket gör efterfrågan på
bostadsstorlek föränderlig.

Över tid har målgruppen dock kommit att
förändras och allt fler av platserna nyttjas nu till
vuxna personer vars enda problematik består i
att de saknar bostad. Det innebär att Engelbrekt
inte längre blir en tillfällig lösning på ett akut
problem utan ett långvarigt boende för människor
över avsevärd tid. Eftersom vuxna personer
utan särskild socialproblematik inte har rätt till
ett s.k. bostadssocialt kontrakt behöver alltfler
söka sig till Engelbrekts akutboende för att få
tillfällig sovplats. När Engelbrekts akutboende är
fullbelagt får förvaltningen istället bevilja boende
på vandrarhem eller hotell, vilket leder till snabbt
ökande kostnader. Ytterligare ett akutboende är
därför under uppstart vilket kommer att kunna
tillhandahålla betydligt fler boendeplatser.

Förslag på aktiviteter:

Mellanboende för barnfamiljer
Socialtjänsten kommer återkommande i kontakt
med familjer som har akuta bostadsproblem. Det
rör sig t.ex. om familjer med störningsproblematik
eller skulder som förhindrar ett bostadssocialt
kontrakt, om akut bostadslösa, om akut vräkta
familjer eller nyanlända familjer som återförenats
utan tillgång till bostad.

För att säkerställa att det finns bostäder till
kommunanvisade nyanlända personer använder sig
staden av privata och allmännyttiga bostadsbolag
för att få fram bostäder. Den fortsatta samverkan i
uthyrningsgruppen är central samt att säkerställa
tillgång till mindre och billiga bostäder.
Hemlösa och personer inom missbrukarvård
Inom Landskrona stad finns en grupp personer
med missbruksproblem som saknar möjlighet
till egen bostad då de inte har fast inkomst, har
skulder eller har haft svårigheter att tidigare
sköta sitt boende. För att uppfylla lagstiftningens
krav på att tillhandahålla ”tak över huvudet”
till alla kommuninvånare driver Individ- och
familjeförvaltningen Engelbrekt – ett akutboende
med 17 platser för hemlösa.

Antalet befintliga jourlägenheter är idag
otillräckligt och familjer som beviljats denna
insats kvarstannar ofta över längre tid än beräknat
i jourlägenheten vilket minskar omsättningen på
platser.
För att möta dessa akuta behov av boendelösningar
för barnfamiljer startades en ny verksamhet upp
för denna målgrupp sommaren 2016. I ett tidigare
äldreboende tillhandahålls familjer ett akut boende
i huvudsakligen enrumslägenheter. Efter endast
fyra månaders drift är samtliga platser nu belagda
och det finns ett fortsatt akut behov av fler platser.
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Ungdomar
med
vårdbehov
som
omfattar
heldygnboende
Individ- och familjeförvaltningen utreder för
närvarande förutsättningarna för att öppna ett
eget stödboende eller HVB för ungdomar i behov
av heldygnsvård. Målgruppen är ungdomar som
varit institutionsplacerade eller som har behov
som kan tillgodoses inom intern HVB-placering.
Verksamheten planeras omfatta 8 platser. Lämplig
fastighet saknas idag. Till denna verksamhet
finns också behov av fem små lägenheter som kan
fungera som utslussning till stödboendet.
Socialpsykiatri
Individ- och familjeförvaltningen bedriver idag
en socialpsykiatrisk boendeverksamhet för vuxna
med psykiskt funktionshinder. I jämförelse
med andra kommuner erbjuder Landskrona
stad mycket få boendeplatser på denna typ av
SoL-boende trots att den psykiska ohälsan i
Landskrona är större. Ytterligare ett boende har
planerats under lång tid och beräknas nu kunna
iscensättas under 2017.
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För mer information kontakta:
Stadsbyggnadsförvaltningen
Landskrona Stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
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Tel: 0418-47 00 00
Epost: SB@landskrona.se

