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SAMMANFATTNING

5

på bostäderna i kommunen. 



Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med grannkommuner, länsstyrelsen och 

-

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 

1.1 Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,

som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

1.

2.

3.

1 INLEDNING
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staben, myndighetsenheten för miljö och byggnad, individ- och omsorgsförvaltningen samt kommunens 

-

1.2 Bakgrund

-
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1.4 Processen

underlagsmaterial som analyserar 

Själva riktlinjerna

genom-
förandestrategi som exempelvis kan sammanställas i en åtgärdsplan med prioriteringslista och 
ansvarsfördelning.

En årlig uppföljning

riktlinjerna ska de vara vägledande vid aktualitetsprövningen av översiktsplanen. Processerna för 

1.

2.

3.

4.
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2 RIKTLINJER

Vision 2030
Kommunens mål med bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet utgår från de områden 

år 2030:

har invånare som trivs, är trygga och nöjda med den samhällsservice som erbjuds

har skolor som erbjuder utbildningar med hög kvalitet 

har invånare som är stolta ambassadörer för kommunen  

har 18 000 invånare

-

-

-

-

-

-

-

-
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2030

Kommunen ska växa i första hand genom förtätning på redan ianspråktagen mark eller i 

anpassade för äldre beaktas

-

-

-

-

-

-

-
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bostadshusen rustas upp 

bostadsmarknaden

-

-

-

-

-

-

-
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2.4 Kommunala verktyg för bostadsförsörjning

Planmonopol, planberedskap, markreserv, tomtkö, kommunala bostadsbolaget och översikts-

Planmonopol

Planberedskap
God p

Markreserv

Tomtkö

-

-
nå kommunens mål för bostadsförsörjningen.
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Översiktsplanen
Det första steget mot en god bostadsplanering tas i kommunens översiktsplan som är en lång-

kan kommunen ständigt ha en aktuell översiktsplan. Kommunens översiktsplan antogs senast år 
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3 SKURUPS KOMMUNS 
FÖRUTSÄTTNINGAR

2015 och visar en betydligt svagare befolkningsprognos för Skurups kommun än kommunens eget 

prognos och kommunens mål, men de senaste 2 åren har kommunen växt i enlighet med sin vision.  

3.1 Befolkningsprognos

Befolkningsutveckling

Region Skånes 
befolkningsprognos
Kommunens befolkningsmål,
Vision 2030
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Den största andelen av Skurups kommuns befolkning bor i någon av kommunens fyra tätorter Skurup, 

hade år 2016 en befolkningsmängd 

med goda pendlingsmöjligheter, vilket 

som växer mest i kommunen. 

Skurups tätort

pendlingsläge inte växt i den takten 
som kan förväntas av en ort med 

-
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Befolkningsutvecklingen har i princip 

å andra sidan har Skivarp större utbud 

Skivarp beräknas öka i folkmängd de 
kommande åren. 

Skivarp

Abbekås har växt något i befolknings-
mängd de senaste 10 åren, men även 
här beräknas befolkningsmängden öka 

bostäder i form av villor, radhus och 
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-

Färdigställda 
bostäder
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In- och utpendling över kommungränsen 
Skurup och Rydsgård har mycket goda pendlingsmöjligheter då båda orterna ligger längs med Ystadbanan/

Inpendling

-
ner per hushåll. I Skurups kommun är singelhushål-
len och hushållen med över 7 personer något färre 
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Skurups kommun hade år 2014 6533 bostäder. Störst andel av kommunens bostäder består av småhus, som 

Småhus

Flerbostadshus,

Flerbostadshus,

Övrigt
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är 1 miljon mer än i Skurup. 

Skurups kommun

Kommuner inom
området Stormalmö

Kommuner i 
övriga Skåne

23



-

Skurups kommun

Kommuner inom
området Stormalmö

Kommuner i 
övriga Skåne
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-

 

Skurups kommun

Kommuner inom
området Stormalmö

Kommuner i 
övriga Skåne

Övrigt

-
hus, det vill säga byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller 
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-

-
frågan på mark för bostäder men även andra etableringar har ökat markant. Intresset kommer främst från 
mindre aktörer som har en stark lokal förankring och en utvecklad infrastruktur för bostadsbyggande i när-

bli högre 2019 vad gäller antalet färdigställda bostäder. 

3.5 Bostadsmarknaden

Flerbostadshus

Småhus
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-
-

den. 

-

starkt. 

-

villor en 9:a i Skurup och 7-8 i resten av kommunen. 

Villor

Marklägenheter

Lägenheter i 

Radhus
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är endast den mäklaren som säljer den 
typen av bostad i Skurups kommun. Mäk-

-
frågan är störst på tvårumslägenheter vad 

Bostadsbolagen om bostadsmarknaden

stycken. 

betydelse, man vill 

Rosengrens bostäder AB Bösarps grus och torrbruk AB
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kommunen, men båda var bokade. 

det andra faktorer som avgör, lägenhet före lokalisering av den. 

Rosengrens bostäder AB

29

Antal lediga lägenheter 
i kommunen

Antal obokade 
lägenheter i kommunen

2

0



-
-

familjer, behövs det byggas småhus i kommunen, men även lägenheter, både för yngre och 

4.1 Bostadsbehovet för den vanligaste gruppen i samhället

-
na i kommunens riktlinjer särskilt ska grundas på en analys av bostadsbehovet för särskilda 

-
-

förväntas ha. Kommunens förvaltningar och kommunala bolag Skurupshem AB arbetar 

4.2 Bostadsbehovet för särskilda grupper i samhället

30
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Lägenheter för 55+

Trygghetsboende

Särskilt boende

Servicelägenheter

-

-

-

-

Lägenheter för 55+ och trygghetsboende är olika typer av ordinärt bo-

Skurups kommun och det står för närvarande 78 enskilda personer i kö. 

-

samtliga lägenheter har balkong eller uteplats och en parkeringsplats. 
-

hetslokaler. 

Äldre 

längre och föder färre barn, vilket påverkar åldersstrukturen. Resultatet av den ökade andelen äldre blir 

äldre, 80 år eller äldre, bestod år 2017 av 762 personer, vilket motsvarar 4,9 procent av Skurups kommuns 
invånare. 

Många äldre bor i småhus, som 
är den vanligaste boende formen 
i kommunen. För äldre som vill 
ha en annan typ av boende som 

-
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gänglighet. 

så självständiga som möjligt. De önskar bostäder med en trevlig utemiljö, både i form av en egen uteplats 

Äldre, 80+

Övrig befolkning
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Ungdomar och unga vuxna 
Med en stor barnkull från 1990-talet står Skåne inför en ökad grupp med ungdomar och unga vuxna i 

kurrerar med studenter om mindre hyreslägenheter med låg hyra. 

hos sina föräldrar. En liten del av gruppen är bostadslösa och bor hos vänner eller på vandrarhem. Kraven 
på en bostad är låga, man är nöjd med tak över huvudet och hyran bör inte vara mer än 3500 kronor i 
 månaden.

för sociala bostadskontrakt. 

unga vuxna, 18-25 år

Övrig befolkning
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Studenter

på Nils Holgerssongymnasiet i åldern 16-19 år. Av ca 220 elever kommer ca 65 från andra kommuner och 

i inack orderingsstöd av sin hemkommun. Nils Holgerssongymnasiet sköter bostadsförsörjningen på egen 

bostads beståndet. Övriga elever på Nils Holgerssongymnasiet bor hemma eller i annan bostad ordnad av 
 föräldrarna. 

Den andra gruppen av studenter är elever på Skurups folkhögskola. Sammanlagt erbjuder folkhögskolan 
rum för drygt 100 av sina totalt 250 studenter. Studenter på Skurups folkhögskolas elevhem har en boende-
kostnad som ligger mellan 2700-5400 kronor/månad. Kostnaden varierar beroende på om det är dubbel- 

Den tredje gruppen är studerande vid någon högskola/folkhögskola eller universitet på annan ort och som 

-

med goda pendlingsmöjligheter.

Studenter

Övrig befolkning

Boende på internat

Övrigt boende
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hemlöshet genom följande fyra 

 Akut hemlöshet

härbärge, jourboende eller är 
ute liggare.

kategoriboende
En person är intagen/inskriven på 

behandlingsenhet eller stödboende 

och som planeras skrivas ut inom tre 

utan egen bostad ordnad inför ut-

även de personer som skulle ha 

bostad ordnad.

lösningar
En person som bor i en av kommunen 

-
narie bostadsmarknaden. Det handlar 
om boendelösningar med någon form 
av hyresavtal där boendet är förenat 

eller regler.

boende
-

löst hos kompisar/bekanta, familj/

än tre månader) inneboende- eller 
andrahandskontrakt hos privatperson.

Hemlösa

Övrig befolkning

Hemlösa

-

-
nen har i dagsläget inga jourbostäder för hemlösa.  

verkställda vräkningar år 2016 var 3 stycken.

För närvarande har kommunen 23 andrahandskontrakt med  särskilda 

motverka och avhjälpa hemlöshet arbetar kommunen med upp-
sökande verksamhet och erbjuder budget- och skuldrådgivare samt 

ordinarie bostadsmarknaden, har kommunen en överenskommelse 

ordinarie bostadsmarknaden. För någon som varit hemlös, är kraven 
låga på den egna bostaden. Man vill bara ha tak över huvudet, men 
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Nyanlända
-

-

-

Nyanlända

Övrig befolkning

36



En rimlig boendekostnad för gruppen nyanlända beror på hur stort hushållet är och därmed hur stor bostad 
individen/paret/familjen har behov av. Försäkringskassan har tagit fram två tabeller, den första anger den 

-
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Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar

vård (HVB) eller i stödboende.

inget fast anvisningstal för ensamkommande asylsökande barn. Skurups kommun har tagit emot få ensam-

med en viss ökning av ensamkommande år 2018 jämfört med år 2017.  

De yngre ensamkommande asylsökande barnen placeras i familjehem. De som är minst 16 år, men framför-
allt 17 och äldre placeras på stödboende. De som har särskilda vårdbehov placeras på HVB-hem. 

slussas ut i egen lägenhet eller som inneboende. Många önskar en egen lägenhet som är centralt belägen 

inom den egna kommunen. Enligt försörjningsstödsenheten ligger en rimlig hyreskostnad för en ensam-
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typer av LSS-boende, gruppbostad och servicebostad samt annan anpassad bostad. Gruppbostad är för 

Servicebostad är en mellanform mellan eget boende och gruppbostad. Personalstödet är mindre i en 

kommunen. I dagsläget kan kommunen endast erbjuda gruppbostad men bygglov för 7 servicelägenheter 

-
nen kunna erbjuda alla som står i kö en plats våren 2019.

av serviceboende. Dessa personer bor idag hemma hos sina föräldrar och får behov av boende den dag 
-

är 14-15 år och när dessa personer går ut gymnasiesärskolan om 6 år beräknas behovet av LSS-lägenheter 
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med LSS-boende

Övrig befolkning

Personer med insatser
enligt LSS

Övrig befolkning
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skyddat boende. Istället köper kommunen in platser från andra kommuner. Kommunens behov av bostäder 

man i en akutlägenhet i 1-2 månader innan en annan lösning har ordnats. Marklägenheter är inte lämpliga 

Övrig befolkning
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i alla tätorterna, både på privat och på kommunägd mark. 

Skurups tätort

42
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Planlagt men ej utbyggt

Pågående detaljplan

Ej påbörjad detaljplan
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Planlagt men ej utbyggt

Pågående detaljplan
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Skivarp

Planlagt men ej utbyggt
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Planlagt men ej utbyggt

Pågående detaljplan

Ej påbörjad detaljplan
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Bingsmarken

Byarna och landsbygden
Idag bor omkring 30 procent (ca 4000 personer) av kommunens befolkning på landsbygden eller i de min-
dre byarna. 

-
gårdar.   
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5.2 Kommunens markinnehav



6 NATIONELLA OCH REGIONALA 
MÅL OCH PLANER AV BETYDELSE 
FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN

för bostadsförsörjningen

Regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteri-

bostäder som svarar mot behoven.

1. Bygga samhället hållbart 
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Det miljökvalitetsmål som berör bostadsbyggandet är främst målet om god bebyggd miljö. Med målet avses 

-

tydliga preciseringar, varav följande berör bostadsbyggandet: 

-

-

Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trev-

Användningen -

-

-

-

Plan- och bygglagen (PBL)
-

mänt intresse som kommunerna ska främja vid bland annat planläggning. 

Boverkets vision
På regeringens uppdrag har Boverket arbetat fram en vision för Sverige år 2025. Visionen är uppbyggd kring 

-

det kommer behövas 71 000 nya bostäder om året i Sverige.

för bostadsförsörjningen

De regionala målen som Region Skåne anger som relevanta för kommunens bostadsförsörjning är den regi-
-

niga Skåne.

planeringen, regional samverkan och skapandet av hållbara fysiska strukturer i Skåne. Hållbara fysiska struk-
turer inom bostadsbyggande handlar om en balanserad och hållbar markanvändning. Det innebär bland 
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-

I Länsstyrelsens rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner från 2015 

för Skånes län år 2015-2030 har två olika beräkningar genomförts. Det lägre resultatet utgår från hushålls-

-

Region Skåne har tagit fram en strategi för hur trans-
-

transportsystem i Skåne 2050. Transportsystemet ska 

socialt hållbart i samverkan med övrig samhälls planering. 

-

 näringslivet i hela landet. I Strategin beskriver Region 

 Bebyggelseplaneringen måste därför samordnas med 
infrastrukturplaneringen med en helhetssyn avseende 
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för länet:

-

Kommunerna behöver öka sin kunskap om den strukturella hemlösheten

Det

Synkroniseringen och sambanden mellan kommunernas Riktlinjer för bostadsförsörjning och de 
kommunala översiktsplanerna behöver utvecklas

SCB:s 

Kompetensutmaningen 

-

-

-

-

-

-
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Skurups kommun
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