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För kommunen är boendet också en viktig attrak-
tionsfaktor för tillväxt och utveckling. Attraktiva och 
trivsamma boendemiljöer lockar nya människor att 
bosätta sig i kommunen och gör att de som redan 
bor här trivs och väljer att bo kvar. Att det finns till-
gång till goda bostäder är också viktigt för företagen 
i kommunen vid rekrytering av arbetskraft.  Boendet 
är alltså ett viktigt utvecklingsområde för kommunen 
för att uppnå visionen 15 000 stolta Göingar. 

Varje kommun skall enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna skall 
antas av kommunfullmäktige. Syftet med plane-
ringen skall vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
genomförs.

De senaste årens utveckling med kraftigt ökande in-
vånarantal och bostadsbrist i princip i hela kommu-
nen understryker behovet av en långsiktig planering 
av bostadsförsörjningen. 

VARFÖR RIKTLINJER FÖR 
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN?

Riktlinjerna består av tre delar. Den ena är en bilaga i 
form av ett fakta- och analysunderlag som grund för 
ett politiskt ställningstagande. Den andra är en sam-
manställning av kommunens insatser för att uppnå 
målsättningarna för bostadsbyggande och utveckling 
av beståndet. Den tredje är själva riktlinjerna som 
fastställs av kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i bifogat fakta- och analysunder-
lag har genomförts en bred politisk diskussion kring 
kommunens arbete inom utmaningsområde Boen-
de och med bostadsförsörjningen. Workshops och 
seminarier har bland annat genomförts i kommun-
styrelsens ledningsutskott, kommunstyrelsen och i 
kommunfullmäktige. Med utgångspunkt i framförda 
synpunkter har kommunstyrelsens ledningsutskott 
därefter utarbetat förslag till riktlinjer för bostads-
försörjningen inom fem områden som politiskt anses 
särskilt viktiga för att uppnå målet för bostadsför-
sörjningen i kommunen. Områdena är Hållbarhet, 
Rörlighet, Långsiktighet, Attraktion och Mångfald.

Bostaden har en avgörande betydelse för såväl individen som för samhället. För 
varje individ eller familj som vill vara en del av samhället är bostaden en absolut 
nödvändighet. Bostaden är basen för alla andra aktiviteter, därifrån utgår man 
för arbete, skolgång, nöjen, inköpsresor m.m. och dit återvänder man efter sina 
aktiviteter. Östra Göinge kommun har ett ansvar att förse invånarna med goda 
bostäder utifrån ett välfärdsperspektiv.
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BOSTADSMARKNADSLÄGE I 
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KRAFTIG SVÄNGNING PÅ BOSTADS-
MARKNADEN DE SENASTE ÅREN
Utvecklingen har inneburit att bostadsmarknadsläget 
svängt markant, från överskott på bostäder till kraftig 
bostadsbrist, under loppet av några år. Framförallt är 
bristen på bostäder särskilt påtaglig i byarna utefter 
väg 19, Hanaskog, Knislinge och Broby. Den ökade 
efterfrågan, och bristen på bostäder, gäller såväl 
villor som bostäder i flerbostadshus; hyresrätter men 
även bostadsrätter. Kommunens bostadsföretag, 
Göingehem, har cirka 3 500 personer i sin bostadskö 
i dagläget och väntetiden är mycket lång.

SVÅRT FÖR OLIKA GRUPPER ATT 
FINNA BOSTAD
Bostadsbristen innebär att det idag är svårt 
för flera olika grupper att få sitt bostadsbehov 
tillgodosett. Ungdomar har svårt att komma in 
på bostadsmarknaden på grund av bristen på 
hyresbostäder, äldre har svårt att finna attraktiva 
alternativ till sitt nuvarande villaboende. Många 
nyanlända som väljer att själva flytta till kommunen 
bor inneboende hos släktingar och bekanta med 
trångboddhet och osäkra boendeförhållanden som 
följd.

MARKANT ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ 
BEGAGNADE SMÅHUS – STIGANDE 
PRISER
På småhusmarknaden är utbudet av begagnade villor 
lägre än efterfrågan. Det finns inte hus till försäljning 

i tillräcklig omfattning för att möta efterfrågan, från 
främst barnfamiljer som söker ett rymligare boende. 
Prisutvecklingen i kringliggande kommuner, främst 
Kristianstad, har inneburit en kraftigt ökad efterfrå-
gan på begagnade småhus, främst i Hanaskog och 
Knislinge men även i Broby, på bekvämt pendlings-
avstånd till Kristianstad. Det har inneburit att små-
huspriserna i kommunen stigit tydligt sedan 2013 
men de är fortfarande avsevärt lägre än i Kristianstad 
eller Hässleholm och väldigt mycket lägre än 
genomsnittet i Skåne.

GAMMALT BOSTADSBESTÅND I 
BEHOV AV MODERNISERING
Merparten av alla bostäder i kommunen är byggda 
under 1960- och 70 talen. Endast en liten del har 
tillkommit efter 1980 och nästan inga bostäder efter 
1995. Det finns ett stort antal äldre småhus uppförda 
före 1930. De allra flesta småhus är dock från 1960- 
eller 1970- talen, när de stora villamattorna rullades 
ut runt om i landets kommuner. Bostäder i fler-
bostadshus byggdes huvudsakligen under 1960-talet 
men till mindre del även under 1950-talet. Ett min-
dre antal lägenheter i flerbostadshus färdigställdes 
under 1970 och 80- talen. Sammantaget är 
flerbostadshusbeståndet i kommunen förhållandevis 
gammalt och i behov av upprustning och 
modernisering för att möta dagens krav på moderna 
och attraktiva hyresrätter som alternativ till ett billigt 
och rymligt småhusboende.

Situationen på bostadsmarknaden i Östra Göinge kommun präglas idag av en mycket 
hög efterfrågan på bostäder på grund av en kraftig befolkningsökning de senaste 
åren. Befolkningen har ökat sedan 2010 och ökat kraftigt sedan 2013. Orsaken är en 
omfattande inflyttning av främst utrikesfödda. Samtidigt har bostadsbyggandet inte 
kommit igång ännu i tillräcklig omfattning även om bostadsbyggandet har påbörjats 
sedan ett par år tillbaka och än mer nu är på gång. 





ENSIDIGT UTBUD AV BOSTÄDER - 
SMÅHUS MED ÄGANDERÄTT 
DOMINERAR
Bostadsmarknaden präglas starkt av ett ensidigt 
utbud av bostäder, vilket beror på den glesa och 
spridda ortsstrukturen som innebär att småhus med 
äganderätt som upplåtelseform dominerar kraftigt. 
Cirka 70 procent av alla bostäder finns i småhus och 
resterande del huvudsakligen i flerbostadshus, i form 
av hyresrätt. Vid en jämförelse med kringlig-
gande kommuner och särskilt med Skåne som helhet 
utmärks Östra Göinge av att det nästan inte finns 
några bostadsrättslägenheter i kommunen. Det bety-
der att själva bostadsbeståndets sammansättning i sig 
innebär avsevärt begränsade valmöjligheter för dem 
som söker ett alternativ till egnahemsboende.

Konkurrensen från billiga småhus påverkar vilka 
hyresnivåer som är möjliga om Göingehem skall 
kunna ta marknadsandelar från villaboendet. I dag är 
kanske inte konkurrensen från småhusboendet något 
problem för kommunens bostadsföretag eftersom det 
allmänt råder brist på bostäder i kommunen. Men 
om befolkningsutvecklingen vänder tillbaka till en 
situation liknande den före 2010 kan situationen 
snabbt förändras.

Göingehem har idag svårt att tillgodose efterfrågan 
från äldre som söker ett bekvämare alternativ med 
högre serviceinnehåll än nuvarande villaboende. 
Företaget skulle behöva komplettera sitt bestånd 
med fler marklägenheter och lägenheter med hiss.
För att klara att bygga bostäder i den omfattning 
som krävs med hänsyn till det beräknade behovet 
är det viktigt att också verka för fler aktörer på den 
lokala bostadsmarknaden.  Göingehem har ägarens/
kommunens uppdrag att bygga 70 bostäder till 
utgången av år 2019 men för att nå det beräknade 
behovet till år 2025 krävs att fler aktörer ser Östra 
Göinge kommun som en intressant plats för investe-
ring i bostäder och bostadsbyggande. 

Fler aktörer inom hyressektorn skulle således påverka 
bostadsmarknaden i kommunen positivt på flera 
olika sätt. Det skulle bidra till större valmöjligheter 
för de bostadssökande och det skulle förbättra 
förutsättningarna att bygga bort den ackumulerade 
bostadsbristen och att långsiktigt bygga bostäder i en 
takt som motsvarar den förväntade befolkningsök-
ningen.

DÅLIG ROTATION PÅ 
BOSTADSMARKNADEN – 
FLER UPPLÅTELSEFORMER OCH 
AKTÖRER KAN STIMULERA 
FLYTTKEDJOR
Det är viktigt att nu snabbt få igång ett bostads-
byggande som motsvarar den ökade efterfrågan. 
Men eftersom tillskottet av bostäder dock nästan 
alltid är marginellt i förhållande till den befintliga 
bostadsstocken är det är också mycket viktigt för 
bostadsförsörjningen hur det befintliga bostadsbe-
ståndet utnyttjas. Den samlade bilden av situationen 
på bostadsmarknaden är att det ensidiga utbudet av 
boende- och upplåtelseformer, i kombination med 
att bostadsbyggandet ännu inte hunnit anpassas till 
den nya efterfrågesituationen, förhindrar tillräcklig 
rörlighet

KOMMUNENS BOSTADSFÖRETAG 
ÄGER NÄSTAN ALLA HYRESRÄTTER – 
FRÄMSTA KONKURRENTEN ÄR DET 
BILLIGA SMÅHUSBOENDET
Bostadsmarknaden präglas också av att kommunens 
bostadsföretag är helt dominerande aktör inom den 
relativt lilla hyressektorn som ägare av ca 80 procent 
av alla hyresrätter i kommunen. Samtidigt är små-
huspriserna bland de lägsta i Skåne. Det betyder att 
den svåraste utmaningen för kommunens bostads-
företag kanske inte är att möta konkurrensen från 
andra hyresvärdar utan snarare att vara ett attraktivt 
och prisvärt alternativ till ett billigt småhusboende, 
även för de grupper som traditionellt efterfrågar 
hyresrätt som boendeform. 



och ”rotation” på bostadsmarknaden för att 
bostadsbeståndet skall kunna utnyttjas på ett effek-
tivt sätt.  Många vill flytta till en villa i kommunen 
och barnfamiljer söker ett rymligare boende men 
detta förhindras av att det inte finns lediga småhus 
till försäljning på marknaden i tillräcklig omfattning. 
En trolig förklaring är att många äldre mer eller 
mindre ofrivilligt bor kvar ”på övertid” i sina villor på 
grund av att det inte finns attraktiva alternativ i form 
av hyres- eller bostadsrätter för dem som skulle vilja 
ha ett boende med högre serviceinnehåll och mindre 
eget ansvar för underhåll och service.  

Även statistiken över befolkningens boende indi-
kerar att bostadsmarknaden är stillastående. I Östra 
Göinge är äganderätt i småhus den vanligaste bo-
endeformen i alla åldrar, även bland yngre (20-29 
år) och äldre (80-) vilka annars är grupper som ofta 
efterfrågar någon annan boendeform. Det är först 
när man kommer upp i åldrarna runt 80 år som man 
lämnar sin villa för andra boendeformer, ofta någon 
form av specialboende för äldre, eller hyresrätt om 
man är tillräckligt frisk. Men närmare 55 procent av 
dem som är 80 år eller äldre bor fortfarande kvar i 
egna småhus. Motsvarande andel i länet är strax över 
30 procent.

En strategisk nyproduktion inriktad mot fler upplå-
telseformer och överhuvudtaget fler valmöjligheter 
för bostadssökande skulle sannolikt stimulera till 
så kallade ”flyttkedjor” och ett bättre utnyttjande av 
bostadsbeståndet. 

Flyttkedjor innebär till exempel att ett hushåll där 
barnen sedan länge är utflugna kan finna ett bättre 
anpassat boende i nyproduktionen samtidigt som 
den gamla bostaden kan tas i anspråk av ett hushåll 
med behov av rymligare bostad som i sin tur lämnar 
en bostad åt ett annat hushåll etc. Ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden genom flyttkedjor leder sannolikt 
till nytta för flera olika grupper, även om flyttked-
jornas längd troligen kan variera beroende på den 
allmänna situationen på bostadsmarknaden.

Ur kommunens perspektiv är det ur ett strategiskt 
tillväxtperspektiv välkommet med fler upplåtelsefor-
mer på bostadsmarknaden. Det är en viktig attrak-
tionsfaktor att de bostadssökande har möjlighet att 
väga olika viktiga faktorer mot varandra som bo-
endekostnad, bostadens serviceinnehåll, och möjlig-
heter till eller krav på eget underhåll och ansvar för 
fastighetsförvaltning. 

ÖKAT INTRESSE FÖR BOSTADS-
BYGGANDE
Bostadsbyggandet har under lång tid präglats av den 
tidigare vikande befolkningsutvecklingen.  Men nu 
finns tydliga indikationer på att byggföretagen gör en 
mer positiv bedömning av marknadsförutsättning-
arna i kommunen och att bostadsbyggandet börjar 
komma igång i större omfattning än tidigare. Kom-
munens mark- och exploateringsenhet märker ett 
tydligt intresse från privata entreprenörer för mark-
förvärv i attraktiva lägen i byarna utefter väg 19, där 
kommunikationerna är goda och kan förväntas bli 
ännu bättre genom förbättrad kollektivtrafik i fram-
tiden. Flera byggprojekt är redan igång eller ligger i 
startgroparna. Kommunens bostadsföretag har också 
i särskilt ägardirektiv fått i uppdrag att bygga 70 
lägenheter innan utgången av år 2019. 

Det finns också ett ökat intresse av att bygga enskil-
da småhus/villor, främst i kommunens södra delar, 
på bekvämt pendlingsavstånd till Kristianstad. De 
tomma tomter som finns insprängda här och där i 
befintlig villabebyggelse från 70-talet är emellertid 
inte attraktiva. Däremot finns stort intresse för nya 
tomter i mer sammanhängande utbyggnadsområden. 
Men även om intresset för att bygga villor nu ökar är 
nyproduktionen fortfarande mycket begränsad. En 
begränsande faktor är prisnivån på begagnade villor 
i förhållande till omvärlden. Priserna på begagnade 
villor visar emellertid, som nämnts, en stigande trend.





BEFOLKNINGEN VÄXER I BYARNA 
UTEFTER VÄG 19, 40-60 NYA 
BOSTÄDER BEHÖVS PER ÅR
Den förändrade situationen på bostadsmarknaden 
visar tydligt på behovet av att kommunen arbetar 
långsiktigt och strategiskt med frågor kring boende 
och bostadsförsörjning. En god plan- och markbe-
redskap är nödvändig för att kunna bygga bostäder 
i en omfattning som motsvarar ett framtida behov 
och för att kunna styra byggandet så att det stämmer 
med en önskad utveckling enligt till exempel över-
siktsplanen.  För att klara detta måste kommunen ha 
en uppfattning om förväntad befolkningsutveckling, 
fördelat på olika åldrar och delar av kommunen. En 
aktuell befolkningsprognos är ett nödvändigt redskap 
för att göra sådana bedömningar. Enligt kommunens 
och länsstyrelsens befolkningsprognoser skulle det 
behöva byggas mellan 40 och 60 lägenheter per år 
fram till år 2025 i Östra Göinge kommun för att 
motsvara den väntade befolkningsutvecklingen, 
under förutsättning att hushållsbildningen i framti-
den i huvudsak följer samma mönster som idag.

Kommunens befolkningsprognos visar att cirka 80 
procent av den förväntade befolkningsökningen, 
fram till år 2025, kommer att ske i byarna utefter väg 
19, Hanaskog, Knislinge och Broby.  Prognosen visar 
också att vi kan förvänta oss en ökning av invånaran-
talet i alla åldrar utom bland ungdomar 19-24 år och 
yngre pensionärer, som blir färre under perioden. 

BEFOLKNINGSPROGNOSEN PEKAR PÅ 
ÖKAT BEHOV AV TILLGÄNGLIGA OCH 
ATTRAKTIVA BOSTÄDER FÖR ÄLDRE 
OCH SMÅHUS FÖR BARNFAMILJER 
Antalet personer över 80 år kommer att öka kraftigt, 
särskilt efter år 2020. Detta innebär att kommunen 
i sitt arbete med bostadsförsörjningen särskilt måste 
överväga på vilka sätt de äldre äldres behov av 
bostäder skall tillgodoses, vad gäller tillgänglighet, 
läge och upplåtelse/boendeform samt behov av vård- 
och omsorgsinsatser, samt trygghetsskapande 
åtgärder, i eller i anslutning till boendet.

Den stora gruppen 25-64 år samt gruppen barn och 
ungdomar i förskole och skolåldrarna väntas också 
växa markant.  Det betyder att det framöver 
sannolikt kommer att finnas en fortsatt stor och 
troligen växande efterfrågan på bostäder som passar 
de större hushållen, t.ex. attraktiva småhustomter i 
byar med bra pendlingsläge och god kollektivtrafik, 
företrädesvis utefter väg 19. 

Den ökade efterfrågan på begagnade småhus som vi 
sett under de senaste åren kommer sannolikt att hålla 
i sig och kanske ytterligare förstärkas på grund av 
befolkningsutvecklingen och förbättrade kommuni-
kationer till Kristianstad och södra Småland. 

MARK- OCH PLANBEREDSKAP 
SAKNAS DÄR EFTERFRÅGAN ÄR SOM 
STÖRST
En inventering av kommunens mark- och planbe-
redskap, i förhållande till den förväntade befolk-
ningsutvecklingen, visar att plan- och markbered-
skapen i kommunens byar är förhållandevis god med 
undantag av Hanaskog men även till viss del Knis-
linge. I dessa byar måste kommunen särskilt utreda 
hur det beräknade behovet av nybyggnation skall 
mötas i form av en god plan- och markberedskap.

KOMMUNENS ATTRAKTIVITET ÄR 
VIKTIG FÖR LÅNGSIKTIGT GODA 
FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ
BOSTADSMARKNADEN
Det är viktigt att vara medveten om att situationen 
på bostadsmarknaden påverkas av flera olika faktorer 
i omvärlden som är mer eller mindre påverkbara för 
en enskild kommun. Kommunens storlek, bransch-
struktur, geografiska läge och tätortstruktur har 
betydelse för befolkningsutveckling, bostadsefterfrå-
gan och bostadsutbudets sammansättning. Samtidigt 
är dessa faktorer ”trögrörliga” och påverkas till stora 
delar av krafter bortom kommunens kontroll. 

Men det finns andra områden inom vilka kommunen 
kan vidta åtgärder för att skapa bra långsiktiga förut-
sättningar på bostadsmarknaden. Ett sådant område 
är kommunens attraktivitet i vid bemärkelse. Viktiga 
faktorer är hög tillgänglighet genom goda kommu-
nikationer, trevliga boendemiljöer en bra kommunal 
service. Kommunens attraktivitet som plats att bo 
och verka på är viktig för befolkningsutveckling, in-
komstutveckling och en långsiktigt stabil efterfrågan 
på bostäder, hyresnivåer och småhuspriser. 

För att skapa goda förutsätt¬ningar för en bra ut-
veckling på bostadsmarknaden på sikt är det därför 
viktigt att arbeta brett med många olika åtgärder för 
att öka kommunens attraktivitet som plats att leva 
och bo på. Samverkan inom t.ex. Skåne Nordost och 
att verka, synas och påverka i regionala planerings-
sammanhang är exempel på åtgärder för att långsik-
tigt stärka kommunens attraktivitet.



MÅL- OCH RIKTLINJER 

Kommunens målsättning, när det gäller utveckling 
av bostadsbeståndet, är att det skall kompletteras 
genom strategisk nyproduktion så att det på ett bättre 
sätt än idag svarar mot det behov som finns i befolk-
ningen av större valmöjligheter och ett mer varie-
rat utbud av bostäder när det gäller, tillgänglighet, 
upplåtelseformer, hustyp och läge. Därigenom ökar 
rörligheten på bostadsmarknaden, vilket bidrar till 
ett bättre utnyttjade av bostadsbeståndet och till att 
det frigörs bostäder för grupper som idag har svårt 
att finna en bostad.

Med utgångspunkt i bifogat fakta- och analysunder-
lag har genomförts en bred politisk diskussion som 
resulterat i förslag till politiska riktlinjer inom områ-
dena Hållbarhet, Rörlighet, Långsiktighet, Attraktion 
och Mångfald. I bilaga1 till dessa riktlinjer redovisas 
kommunens insatser för att uppnå kommunens mål 
för bostadsbyggande och utveckling av beståndet.

År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ som svarar mot 
människors olika önskemål utifrån behov, livsstil och skede i livet. Det finns möjlighet 
att välja mellan olika boendemiljöer, upplåtelseformer och att finna ett boende med 
närhet till service och aktiviteter.

Med utgångspunkt i kommunens vision 15 000 
stolta Göingar har kommunfullmäktige fastställt 
ovanstående långsiktiga inriktningsmål för utma-
ningsområde Boende och för bostadsförsörjningen i 
kommunen. I mål- och resultatplanen för 2016-2019 
har kommunen fastställt resultatmålet: År 2019 finns 
ett utökat antal bostäder i kommunens byar.

Till resultatmålet finns en indikator med målnivån 
att det totalt skall byggas 150 bostäder under den pe-
riod som omfattas av mål- och resultatplanen, d.v.s. 
fram till och med år 2019. I kommunens ägardirektiv 
till Göingehem anges att bolaget skall svara för en 
stor del av detta byggande.

Kommunen målsättning, när det gäller bostadsbyg-
gandet under den period som omfattas av riktlinjerna 
för bostadsförsörjning, d.v.s. fram till och med år 
2025, är att bostadbyggandet skall vara i nivå med 
det långsiktiga behovet enligt aktuell befolknings- 
och byggbehovsprognos med hänsyn till regionala, 
delregionala men främst lokala marknadsförutsätt-
ningar. Kommunen skall föra dialog kring bostads-
byggnadsbehovet med den eller de myndigheter 
som på statens uppdrag har att bevaka att det byggs 
bostäder i tillräcklig omfattning ur ett nationellt och 
regional perspektiv.
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RIKTLINJE
Kommunen skall i sin planering, i sitt arbete med byutveckling och vid kontakter och 
samverkan med externa aktörer verka för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt håll-
bart byggande och boende i Östra Göinge kommun. För att motverka utanförskap och 
segregation skall kommunen, genom sitt bostadsföretag och andra aktörer, verka för upp-
rustning och modernisering av bostadsbeståndet i hela kommunen.

Hållbarhet i byggande och boende är viktigt för att 
uppnå målet för bostadsförsörjningen i kommunen. 
Hållbarhet har flera innebörder, t.ex. att nya bostäder 
uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse och kol-
lektivtrafiken i byarnas centrala delar. Genom sådan 
förtätning i byarnas centrala delar skapas tillgäng-
lighet till lokala och regionala centra och till olika 
former av service och aktiviteter liksom till ett större 
utbud av arbetstillfällen inom rimligt pendlingsav-
stånd. Förtätning är också att utnyttja begränsade 
markresurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 

Hållbarhet innefattar även val av miljövänliga mate-
rial och hög energieffektivitet när nya bostäder byggs 
men också att befintliga bostäder och områden rustas 
upp så att de motsvarar dagens krav på god bebyggd 
miljö, i enlighet med kommunens miljömålsprogram. 
Social hållbarhet innebär ett ansvar för kommunen 
att verka för trygga, attraktiva boendemiljöer med 
blandade åldrar, där människor med olika erfarenhet-
er och bakgrund kan leva tillsammans och mötas på 
ett naturligt sätt i vardagen.

HÅLLBARHET



RÖRLIGHET
En bättre rörlighet på bostadsmarknaden är nöd-
vändig för att uppnå målen för bostadsförsörjningen. 
Idag utnyttjas inte bostadsbeståndet på bästa sätt 
och det före-kommer ”inlåsningseffekter” för olika 
grupper i ett oönskat boende.  Hushållen kan inte få 
de bostäder som efterfrågas eller som de har behov 
av. En större rörlighet skulle frigöra lägenheter i 
hyresbeståndet för ungdomar och nyanlända som har 
svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Kom-
munen bör därför verka för strategisk nyproduktion 
som stimulerar till ”flyttkedjor” så att t.ex. hushåll 
där barnen är utflugna kan finna ett bättre anpassat 
boende samtidigt som den gamla

bostaden kan tas i anspråk av ett hushåll med behov 
av rymligare bostad som i sin tur lämnar en bostad 
åt ett annat hushåll etc Fler boende- eller upplåtel-
seformer bidrar till en ökad omflyttning och därmed 
till ett bättre utnyttjande av bostadsbeståndet. Ur 
kommunens perspektiv är det ur ett tillväxtperspek-
tiv välkommet med fler upplåtelseformer som alter-
nativ för dem som bor i eller vill flytta till kommu-
nen. Det bidrar till kommunens attraktivitet att de 
bostadssökande har möjlighet att väga olika viktiga 
faktorer mot varandra som boendekostnad, bostadens 
serviceinnehåll, och möjligheter till eller krav på eget 
underhåll och ansvar för fastighetsförvaltning.

RIKTLINJE
Kommunen skall i sitt arbete med översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner och de-
taljplaner skapa förutsättningar för ett bredare utbud av attraktiva boendeformer avse-
ende marklägenheter, upplåtelseformer, hustyp och läge. Kommunen skall också via sitt 
bostadsföretag, och genom att skapa goda förutsättningar för fler aktörer på den lokala 
bostadsmarknaden, verka för mångfald och strategisk nyproduktion som stimulerar till 
flyttkedjor och ett bättre utnyttjande av bostadsbeståndet.



Idag begränsas möjligheterna att uppnå målet för 
bostadsförsörjningen av marknadsförutsättningarna. 
Priserna på begagnade småhus är fortfarande så låga 
att det inte är ekonomiskt intressant att bygga en ny 
villa. Låga småhuspriser begränsar också vilka hyror 
som är möjliga i flerbostadshus. Låga hyresnivåer 
gör att privata fastighetsägare blir extra försiktiga 
med att investera i bostäder. Situationen håller på 
att förändras, privata aktörer visar intresse för mark i 
attraktiva lägen i byarna utefter väg 19. En utmaning 
är nu att långsiktigt skapa och behålla goda förut-
sättningar och en stabil efterfrågan på bostadsmark-
naden.Här krävs en bred palett av åtgärder som ökar 
kommunens attraktivitet och som påverkar olika 
gruppers vilja och förmåga att finansiera sitt boende. 

Viktigt är goda kommunikationer så att invånarna 
har tillgång ett stort utbud av arbetstillfällen inom 
rimligt pendlingsavstånd. I arbetet med kommu-
nens attraktivitet är bostadsmarknaden både ett mål 
och ett medel.  Trivsamma bymiljöer med naturliga 
mötesplatser, trygghet och bra service ökar kom-
munens attraktivitet och skapar därmed långsiktiga 
goda förutsättningar på bostadsmarknaden. Bostäder 
¬med hög kvalitet i attraktiva lägen, för dem med 
betalningsförmåga och som söker något extra i sitt 
boende, bidrar till inflyttning och till att driva upp 
priserna i småhusbeståndet till en nivå som gör det 
mer lönsamt och mindre riskfyllt att bygga nytt.

RIKTLINJE
För att skapa långsiktigt goda förutsättningar på bostadsmarknaden skall kommunen 
arbeta med en bred palett av åtgärder. Arbetet med kommunikationer och en god trafik-
försörjning är mycket viktigt för befolkningsutveckling, egenförsörjning och därmed för 
bostadsefterfrågan på sikt. Arbetet med byutveckling kring mötesplatser, hemkänsla och 
trygga och trivsamma miljöer skall fortsätta, för att skapa en mångfald av attraktiva bo-
endemiljöer. Kommunen skall verka och synas i regionala och andra sammanhang för att 
stärka sin position i Skåne och för att och påverka beslut på olika samhällsnivåer som har 
betydelse för kommunens långsiktiga förutsättningar som plats att bo och leva på.
 

RIKTLINJE
Arbetet med bostadsförsörjningen i kommunen skall baseras på ett aktuellt underlag som 
beskriver befolkningsförändringar och bostadsefterfrågan i olika delar av kommunen och 
befolkningen. För att möta det framtida behovet av nya bostäder skall i första hand byarna 
utefter Riksväg 19 prioriteras vad gäller arbetet med plan- och markberedskap.

För att uppnå målet för bostadsförsörjningen i 
kommunen krävs ett långsiktigt och uthålligt ar-
bete som utgår från god kännedom om de faktorer 
som bestämmer utvecklingen på bostadsmarkna-
den. Kunskap om omvärldsfaktorer av betydelse för 
kommunens utveckling är nödvändig, liksom aktuella 
underlag som beskriver befolkningsförändringar, 
hushållsbildning och framtida bostadsefterfrågan i 
olika delar av befolkningen och kommunen.

Viktiga redskap för att uppnå en önskad utveckling 
är översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, de-
taljplaner och kommunens bostadsföretag. Det är 
också viktigt att kommunen arbetar långsiktigt och 
aktivt med att säkerställa ett strategsikt markinnehav 
för att kunna styra bostadsbyggandet i en riktning 
som bidrar till målet för bostadsförsörjningen. För att 
möta framtida behov måste kommunen ha en god 
mark- och planberedskap i de byar där efterfrågan 
förväntas vara störst de kommande åren.

LÅNGSIKTIGHET

ATTRAKTIVITET



Kommunens mål för bostadsförsörjningen syftar 
till mångfald i meningen att det skall finnas goda 
bostäder för alla oavsett behov, livsstil och skede 
i livet. Situationen på bostadsmarknaden innebär 
särskilda utmaningar för vissa grupper. I arbetet med 
bostadsförsörjningen måste kommunen särskilt följa 
situationen för nyanlända, unga samt äldre. Bostads-
bristen gör det särskilt svårt för unga och nyanlända 
att etablera sig på bostadsmarknaden. För ungdomar 
är beståndet i Göingehem väl anpassat till behovet av 
billiga och små lägenheter. Något behov av särskild 
nyproduktion för ungdomar torde därför inte finnas. 
En större rörlighet genom strategisk nyproduktion 
som stimulerar till flyttkedjor bör frigöra bostäder 
för ungdomar i det befintliga beståndet. Detsamma 
gäller nyanlända som ofta återfinns längst bak i bo-
stadskön hos kommunens bostadsföretag. 

För nyanlända är en av de viktigaste åtgärderna san-
nolikt varaktig möjlighet till egenförsörjning så att 
de som andra grupper kan efterfråga en bostad som 
passar deras situation, antingen på hyres-, bostads-
rätts- eller småhusmarknaden. De äldre blir fler men 
är ingen homogen grupp. Här finns olika behov be-
roende på ålder, ekonomisk situation och hälsa.  Vis-
sa behov kan mötas genom ökad tillgänglighet i det 
ordinarie beståndet, eller större trygghet i anslutning 
till boendet, andra innefattar särskilda boendeformer.  
Det finns också andra grupper med särskilda behov 
på bostadsmarknaden som kommunen har ett ansvar 
för Det kan t.ex. handla om bostadssociala behov el-
ler behov av skyddat boende. Vissa av dessa grupper 
är så små att det krävs samverkan med andra kom-
muner för att hitta rimliga och lämpliga lösningar.

RIKTLINJE
Kommunen skall verka för flexibilitet och mångfald i boendeformer för äldre. Kommunen 
ska, som en del av planeringen för goda bostäder åt alla, föra en löpande dialog med olika 
grupper i lokalsamhället för att upprätthålla en god och aktuell kunskap om deras behov 
och för att kunna tillgodose olika gruppers särskilda behov på bostadsmarknaden.

MÅNGFALD
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Sammanställning av kommunens insatser 

Åtgärd Ansvar Tidplan 

Aktualisering av översiktsplanen KF/ST/SBA Start maj 2017 

Klart under 2018 

Fastställa fördjupade översiktsplaner för Broby och Glimåkra KF April 2017 

God mark och planberedskap i byarna KS/SBA Pågår 

Särskilt utreda hur behovet av mark för det beräknade behovet av 

att bygga bostäder i Hanaskog och Knislinge skall lösas. 

KS/SBA 2017 

Kontinuerligt pågående översiktlig planering med syfte att ha lång-

siktighet i bostadsbyggandet och aktuella planer som pekar ut var 

och hur mycket som skall byggas i kommunens byar. 

KS/SBA 2017 och framåt 

Detaljplaner som medger varierad byggnation för ett bredare ut-

bud av bostäder och boendeformer. 

KS/SBA Pågår 

Kontinuerliga bedömningar av bostadsefterfrågan genom löpande 

arbete med befolknings- och byggbehovsprognoser 

KS/ST Pågår 

Uppdrag i ägardirektiv till Göingehem att bygga 70 bostäder till 

utgången av år 2019 

KS/GH Antaget av KS 

Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet KS/SBA Genomfört i sam-

band med rikt-

linjer för bo-

stadsförsörjning 

Marknadsföra möjliga exploateringsområden KS/SBA/ST Pågår  

Aktiva dialoger med byggherrar och privata entreprenörer KS/SBA Pågår 

Rusta upp och modernisera kommunens vård- och omsorgsboen-

den i enlighet med genomförd behovsutredning 

KS/GTH Pågår, beräknas 

klart under 2019 

Utveckla trygghetsboenden i samklang med behovsutvecklingen KS/GTH 2018 och framåt 

Kontinuerlig bevakning av bostadsbehovet för nyanlända och 

andra grupper i samverkansgruppen 

KS/samverkans-

gruppen för bo-

sättning 

Pågår  

Löpande dialog med olika grupper för att upprätthålla en god kun-

skap om olika gruppers bostadsbehov 

KS/SBA/IA/HO/FU Pågår  
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Åtgärd Ansvar Tidplan 

Marknadsföring av kommunen som en attraktiv plats att bo och 

verka på. 

KS/ST Pågår 

Samverkan kring bostads- och planfrågor i Skåne Nordost KS/ST/SBA Pågår 

Ta fram en ny trafikstrategi för bättre kommunikationer, infra-

struktur och högre tillgänglighet till kommunens byar.  

KS/ST Pågår, klart 

hösten 2017 

Verka för bättre framkomlighet längs väg 19 och utveckling av 

regionalt Superbusskoncept mellan Kristianstad och Älmhult. 

KS/SBA/SoT Pågår, väg 19 och 

Superbussar finns 

nu med i RTI-

planen 

Genomföra samverkansprojekt tillsammans med andra kommuner 

för bättre förutsättningar för utbyggnad av bredband på landsbyg-

den 

KS/ST Pågår, klart våren 

2017 

Administrativt och kunskapsmässigt stöd till fiberföreningar på 

landsbygden 

KS/SBA Rekrytering av 

befattningsha-

vare pågår  

Verka och synas i regionala och andra sammanhang för att påverka 
beslut på olika samhällsnivåer som har betydelse för kommunens 
långsiktiga förutsättningar som plats att bo och leva på. 

KS/alla verksam-

heter 

Pågår  

Genomföra arbetsmarknads- och integrationsprojekt; t.ex. Goinge-
Forward 

KS/IA/FU Pågår  

 
 
 
 

Förkortningar:  
 
KF Kommunfullmäktige 

KS Kommunstyrelsen 

ST Verksamhetsområde Strategi och Tillväxt 

SBA Verksamhetsområde Samhällsbyggnad 

IA 
HO 

Verksamhetsområde Inflyttning och Arbete 
Verksamhetsområde Hälsa och Omsorg 

FU Verksamhetsområde Familj och Utbildning 

GH Göingehem, kommunens bostadsföretag 

GTH Göingebygdens Trygga Hem, kooperativ hyresrättsförening 
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1 Varför riktlinjer för bostadsförsörjningen? 

Bostaden har en avgörande betydelse för såväl individen som för samhället. För  
varje individ eller familj som vill vara en del av samhället är bostaden en absolut nöd-
vändighet. Bostaden är basen för alla andra aktiviteter, därifrån utgår man för arbete, 
skolgång, nöjen, inköpsresor m.m. och dit återvänder man efter sina aktiviteter. Östra 
Göinge kommun har ett ansvar att förse invånarna med goda bostäder utifrån ett väl-
färdsperspektiv. 
 
För kommunen är boendet också en viktig attraktionsfaktor för tillväxt och utveckling. 
Attraktiva och trivsamma boendemiljöer lockar nya människor att bosätta sig i kom-
munen och gör att de som redan bor här trivs och väljer att bo kvar. Att det finns till-
gång till goda bostäder är också viktigt för företagen i kommunen vid rekrytering av 
arbetskraft.  Boendet är alltså ett viktigt utvecklingsområde för kommunen för att 
uppnå visionen 15 000 stolta Göingar.  
 
Varje kommun skall enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar med 
riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna skall antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Syftet med planeringen skall vara att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen genomförs. 

2 Lagstiftningens krav på kommunernas riktlinjer för 
bostadsförsörjning 

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall kommu-
nerna anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna 
ska utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller 
det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
 
Kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. Länssty-
relsen, och den aktör som ansvarar för regionalt tillväxtarbete i länet (Region Skåne) 
och andra regionala organ skall ges tillfälle att yttra sig. Riktlinjerna skall antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod och om förutsättningarna ändras skall nya 
riktlinjer upprättas och fastställas av fullmäktige. 
 
I lagen anges vissa minimikrav på vad riktlinjerna ska innehålla. Dessa är följande: 

 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 
 kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
 hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 

Ovanstående uppgifter skall särskilt grundas på en analys av den demografiska ut-
vecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och mark-
nadsförutsättningar. 
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Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att lämna kommunerna i länet råd, information 
och underlag i samband med planeringen av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen skall 
också uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommunerna 
och verka för att sådan samordning sker.  
 
Om det behövs med hänsyn till situationen på bostadsmarknaden skall kommunerna 
anordna bostadsförmedling. 
 

3 Nationella och regionala mål av betydelse för bo-
stadsförsörjningen i kommunen 

3.1 Nationella mål och ambitioner 

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, 
och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social 
synpunkt god livsmiljö där en långsiktig hushållning med naturresurser och energi 
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.  
 
Regeringen har lagt fast ett delmål för den nationella bostadspolitiken, som också bör 
vara utgångspunkt för arbetet med bostadsförsörjningen och de bostadspolitiska rikt-
linjerna på kommunal nivå. Det nationella målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl 
fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bo-
städer som svarar mot behoven.  
 
Miljömålet God bebyggd miljö är också viktigt att förhålla sig till. Det handlar inte 
primärt om tillgången till bostäder men det rör bostadens funktion i samhället. Kom-
munerna kan påverka hur målet uppfylls genom den fysiska planeringen och utform-
ningen av stads- och bymiljöer för att skapa goda livsmiljöer för sina invånare. Även 
utformningen och planeringen av lokala trafikmiljöer har betydelse för miljömålet 
liksom möjligheten att planera och bygga nya bostäder i form av förtätning och i an-
slutning till befintlig kollektivtrafik. 
 
När det gäller bostaden som social rättighet är folkhälspolitiken relevant, liksom soci-
altjänstlagen. Även migrations- och integrationspolitiken har betydelse för arbetet med 
bostadsfrågorna i kommunerna, inte minst genom den sedan mars 2016 införda skyl-
digheten för kommunerna att ta emot och anordna boende för nyanlända efter anvis-
ning från Migrationsverket. Sedan tidigare gäller samma skyldighet att ta emot en-
samkommande barn. Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter 
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
 
Det finns även andra nationella mål som har betydelse för bostadsförsörjningen, till 
exempel folkhälsomålen; delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social 
trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor och ökad fysisk aktivitet. 
 
I riksdagens nationella strategi för att implementera barnkonventionen ställs krav på 
kommunen att utveckla barn och ungdomars inflytande och delaktighet i samhällspla-
neringen. Barnperspektivet skall vara en tydlig del av det kommunala arbetet. 
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Det skall finnas ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Goda boende-
miljöer skall finnas för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller 
funktionsnedsättning. Kvinnor och män, flickor och pojkar skall ha samma möjlighet 
att leva ett bra vardagsliv med trygga och säkra boendemiljöer. 
 
Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 250 000 nya 
bostäder men mycket tyder på att detta mål redan är förbisprunget av verkligheten. 
Boverket har i juni 2016 med anledning av Statistiska Centralbyråns (SCB) nya be-
folkningsprognos från april samma år reviderat sin nationella byggbehovsprognos från 
året innan. Behovet av nya bostäder fram till 2025 bedöms nu vara 710 000 de närm-
aste tio åren varav en större del, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär 
en genomsnittlig årstakt om 88 000. Orsaken är dels den förväntade befolkningsök-
ningen framöver och dels att byggandet de senaste åren inte ökat i tillräcklig omfatt-
ning för att svara mot de behov som redan konstaterats i tidigare behovsberäkningar. 
 
Boverket har på regeringens uppdrag arbetat fram en vision för Sverige som är upp-
byggd kring tolv Sverigebilder som visar vad som krävs för att samhället skall vara 
hållbart år 2025. I visionen betonas vikten av sammanlänkade städer och mindre orter 
för en bra regional utveckling. Kollektivtrafik och cykelstråk är avgörande faktorer för 
en sådan sammanlänkning som gör att bostadsbeståndet i en region kan utnyttjas mer 
effektivt och att bostadsbristen i kommunerna minskar. En bred samverkan mellan 
olika nivåer i samhället är nödvändig för att även mindre samhällen skall kunna er-
bjuda attraktiva boenden. I visionen betonas också att byggandet år 2025 måste vara 
hållbart och flexibelt, ny bebyggelse måste vara både energieffektiv och möjlig att 
förändra utifrån förändrade behov. 
 
I juni 2016 presenterade regeringen ett 22-punktsprogram för ökat bostadsbyggande. 
Det innehåller bland annat förslag till kommunala planeringstal för bostadsbyggandet, 
översyn av byggregler, utvecklad översiktsplanering som innebär att i vissa fall åtgär-
der kan prövas direkt mot översiktsplanen i stället för mot detaljplan.  Vidare föreslås 
vissa begränsningar av detaljplanekravet, möjlighet att delegera till kommunstyrelsen 
eller byggnadsnämnden att anta detaljplaner av icke principiell vikt samt fler bygg-
lovsbefriade åtgärder. Det föreslås också att länsstyrelsen, vid handläggning av över-
klagande ärenden, skall få i uppdrag att tydligare prioritera behovet av bostadsbyg-
gande. 

3.2 Regionala samband, mål, styrdokument och ambitioner 

Det är viktigt att ha ett regionalt perspektiv när bostadsmarknaden i kommunen analy-
seras och riktlinjer för bostadsförsörjningen tas fram. Utvecklingen i Östra Göinge är 
beroende av utvecklingen i Skåne men också av utvecklingen på andra sidan länsgrän-
sen, inte minst i södra Småland, där bland annat IKEA i Älmhult är en viktig aktör och 
motor för utveckling och tillväxt, inom näringsliv och arbetsmarknad, inom ett influ-
ensområde som innefattar även nordöstra Skåne. 
 
Särskilt viktig för delregionen nordöstra Skåne är utvecklingen i Hässleholm och Kris-
tianstad. Den gemensamma ambitionen är att utveckla dessa två kommuner till en 
tillväxtmotor som bättre än idag förmår att dra utvecklingen i hela nordöstra Skåne i 
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rätt riktning. Det är därför viktigt att kommunerna i nordöstra Skåne samverkar kring 
planeringsfrågor, inte minst inom det bostadspolitiska fältet, med syftet att understödja 
och åstadkomma en sådan utveckling. Särskilt viktigt är det att i analysen av bostads-
marknaden i Östra Göinge ha en uppfattning om bostadsmarknaderna även i Kristian-
stad, Hässleholm och Osby eftersom flyttningsrelationerna mellan kommunerna är så 
starka att de skulle kunna betraktas som en gemensam bostadsmarknad. Särskilt bety-
delsefull är knytningen mot Kristianstad både avseende arbetspendling och flyttningar. 

3.2.1 Det öppna Skåne 2030 

Region Skåne, som har det regionalal utvecklingsansvaret, tog 2014 fram en målbild 
för Skåne i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ”Det öppna Skåne”. Den över-
gripande målbilden är att Skåne år 2030 skall vara en region som välkomnar männi-
skor, nya idéer och som kännetecknas av hög tolerans och stor delaktighet i samhälls-
frågor. Strategin innehåller fem prioriterade områden som i olika grad har direkt eller 
indirekt betydelse för arbetet med bostadsförsörjningen i kommunerna. 

 Skåne skall erbjuda framtidstro och livskvalitet 
 Skåne skall bli en stark och hållbar tillväxtmotor 
 Skåne skall dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur 
 Skåne skall utveckla morgondagens välfärdstjänster                                                            
 Skåne skall vara globalt attraktivt 

 
För varje prioriterat område finns delstrategier och mål. För att målbilden i Det öppna 
Skåne skall vara möjlig att uppnå är det helt nödvändigt att de Skånska kommunerna i 
sitt planeringsarbete, inte minst när det gäller bostadsförsörjningen, ser sin roll i det 
regionala sammanhanget och hur man på lokal nivå kan bidra till det gemensamma 
målet. 

3.2.2 Strukturbildsarbetet och Strategier för det flerkärniga Skåne 

Region Skåne drev under flera år, tillsammans med de Skånska kommunerna, ett pro-
jekt som gick under namnet ”Stukturbild för Skåne”. Arbetet har resulterat i en mängd 

delrapporter och så kallade Tema PM inom olika områden med koppling till fysisk 
planering och regional utveckling. I slutrapporten ”Strategier för det flerkärniga 

Skåne”, där mycket av resultaten i olika tema PM vägs samman, tydliggörs bland an-
nat hur Skåne kan dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur. 
   
Projektet Strukturbild för Skåne har bidragit till att avsevärt höja kunskapsnivån om 
de olika förutsättningar och utmaningar som finns i Skånes delregioner. Bland annat 
har man tydligt visat de fysiska strukturernas betydelse för tillväxt och utveckling. 
Flerkärnighetsbegreppet är en bra utgångspunkt för ett gemensamt skånskt utveckl-
ings- och strategiarbete för en balanserad och positiv utveckling i hela regionen. I ar-
betet med nuvarande översiktsplan har Östra Göinge kommun haft stor praktisk nytta 
av såväl planeringsunderlag som begreppsapparat i de rapporter som publicerats inom 
Strukturbild för Skåne. 
 
En särskilt viktig insikt av betydelse för nordöstra Skåne, som projektet bidragit med, 
är medvetenheten om hur viktigt det är att stärka de två kärnorna Kristianstad och 
Hässleholm, i rollen som tillväxtmotor i nordöstra Skåne och att detta är en gemensam 
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utmaning för hela Skåne, inte bara för de två städerna och deras omland. I det arbetet 
är frågor kring bostadsmarknad och bostadsförsörjning i regionen och delregionen ett 
centralt inslag. 

3.2.3 Skånskt bostadsnätverk 

Skånskt bostadsnätverk är en arena för kunskapsuppbyggnad och samverkan som är 
tänkt att verka som en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Initiativ-
tagare är Skånskt Ledningsforum som består av ledningarna för Region Skåne, Kom-
munförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. 

3.2.4 Regionalt kunskapsunderlag till stöd för bostadsförsörjningsplaneringen 

Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att lämna kommunerna i länet råd, information 
och underlag i samband med planeringen av bostadsförsörjningen. Uppdraget omfattar 
också att stärka det regionala perspektivet i kommunernas planering. Varje år tar läns-
styrelsen fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet med beskrivningar och 
analyser av bostadsbyggande, befolkningsförändringar och tillgång till bostäder.  En 
viktig del av det underlag som analyseras i den regionala bostadsmarknadsanalysen är 
resultat från Boverkets rikstäckande Bostadsmarknadsenkät (BME), där det bland an-
nat ställs frågor till kommunerna avseende underskott, överskott och balans på den 
lokala bostadsmarknaden. 
 
Länsstyrelsen Skåne gjorde 2015, på uppdrag av regeringen, en bedömning av bo-
stads- och nybyggnadsbehovet i länets kommuner. Uppdraget innefattade även att be-
döma de planeringmässiga förutsättningarna i kommunerna för att förverkliga det be-
dömda nybyggnadsbehovet.  Två olika beräkningar gjordes, en där bostadsbehovet be-
räknades med hushållskvoter och en där det beräknades med personer per hushåll. Re-
sultatet för hela Skåne är, beroende på vilken metod som används, att det skulle be-
höva byggas mellan cirka 6 600 och 7 200 bostäder per år för att motsvara det beräk-
nade behovet mellan 2015 och 2030. 
 
Byggbehovet redovisas även nedbrutet till kommun och i Östra Göinge skulle det be-
höva byggas mellan cirka 65 och 70 lägenheter per år under perioden fram till år 2030 
med utgångspunkt i den befolkningsframskrivning som Länsstyrelsen gör för kommu-
nen. Resultaten redovisas i Länsstyrelsens rapport Bostadsbehov, planeringsläge och 
bostadsbyggande i Skånes kommuner (2015:30). 
 
I studien Flyttstudie Skåne 2015 har Region Skåne bland annat gjort ett intressant för-
sök att ta fram en modell för att bestämma regionala bostadsmarkander med en ansats 
som påminner om den metod Statistiska Centralbyrån använder för att bestämma de 
sedan länge i planeringssammanhang etablerade lokala arbetsmarknads- eller pend-
lingsregionerna. Men i stället för att utgå från pendlingsströmmar har man utgått från 
flyttmönster. Studier av flyttströmmar åren 2009, 2011 och 2013 pekar på att Östra 
Göinge ingår i en bostadsmarknad som består av kommunerna Kristianstad, Hässle-
holm, Osby och Bromölla, där Bromölla tidigare tillhört en lokal bostadsmarknad i 
Blekinge. 
 
Av de flyttstudier som Östra Göinge kommun själv under tidigare år låtit göra framgår 
att de starkaste flyttningssambanden finns i förhållande till Kristianstad, Hässleholm 
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och Osby medan flyttningar till och från Bromölla är av mindre omfattning. Flytt-
ningsstatistiken för 2015 visar på samma sak. I de jämförande analyser av bostads-
marknaden i kringliggande kommuner som görs senare i denna rapport har därför 
Bromölla inte medtagits. 

3.2.5 Samverkan inom Skåne Nordost 

Kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge 
verkar tillsammans i samarbetskommittén Skåne Nordost med fokus på tillväxt och att 
fler invånare skall ha arbete. Ett av de prioriterade strategiska samverkansområdena är 
samhällsplanering. Inom detta område arbetar kommunerna med långsiktiga, övergri-
pande och strategiska frågor som är gemensamma för Skåne Nordost.  Det övergri-
pande syftet är att stärka nordöstra Skånes attraktivitet som plats att bo och verka 
inom.  

4 Kommunens övergripande mål för bostadsförsörj-
ningen 

Ett av kommunens utmaningsområden inom ramen för visionen ”15 000 stolta Gö-
ingar” är Boende. Kommunfullmäktige har fastställt följande inriktning för kommu-
nens arbete inom utmaningsområde Boende: 
 

 År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ som svarar mot män-
niskors olika önskemål utifrån behov, livsstil och skede i livet. Det finns möj-
lighet att välja mellan olika boendemiljöer, upplåtelseformer och att finna ett 
boende med närhet till service och aktiviteter. 
 

Kommunens inriktning inom utmaningsområdet harmonierar väl med det nationella 
målet för bostadspolitiken som är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.  
Kommunen har även tagit fram flera andra planer och styrande dokument som har 
betydelse för arbetet inom utmaningsområde Boende och för arbetet med bostadsför-
sörjningsfrågorna. Sådana dokument är: 
 

 Miljömålsprogram 
 Trafikförsörjningsstrategi 
 Programhandling Kunskap, Kompetens och Arbete 
 Från nyinflyttad till Stolt Göing, slutdokument från beredningen 
 Översiktsplan 
 Fördjupade översiktsplaner för Knislinge, Glimåkra och Broby. 

5 Kommunens bostadspolitiska redskap  

Kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen inom sitt geografiska område 
men kan inte själv direkt påverka hur många bostäder det byggs. Kommunens hand-
lingsmöjligheter begränsas i stället till att skapa förutsättningar för tillkomsten av bo-
städer. För att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande har kommunen ett antal 
redskap till förfogande: 
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5.1 Översiktlig fysisk planering  

Översiktsplanen är kommunens samlade dokument för strategiska frågor med tyngd-
punkt på användningen av mark och vatten. Den skall ge vägledning om hur den 
byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen skall kommu-
nen ange hur den avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. De bostads-
strategiska frågor som tas upp i riktlinjer för bostadsförsörjningen knyts i översikts-
planen samman med en lämplig bebyggelseutveckling. Kommunens nuvarande över-
siktsplan är från 2012. En aktualisering av översiktsplanen är planerad att påbörjas 
under 2017 med beräknat fastställande före sommaren 2018. 
 
Översiktsplanen kan fördjupas för specifika områden i fördjupade översiktsplaner. 
Syftet med fördjupningarna är att mer detaljerat kunna studera till exempel en tätorts 
(by) framtida utveckling. Östra Göinge har antagit en fördjupad översiktsplan för 
Knislinge. Ytterligare två, för Broby respektive Glimåkra, är på väg i den politiska 
beslutsprocessen och väntas antas av kommunfullmäktige senast i början av 2017.  

5.2 Detaljplanering 

Byggande i tätorterna regleras juridiskt genom detaljplaner som fastställer vad som får 
byggas var. Första steget i processen att bygga bostäder är ofta att ta fram en ny detalj-
plan. Det kan handla om större detaljplaner för delar av tätorter eller justering av en 
befintlig detaljplan, t.ex. för att ändra vilken markanvändning som är tillåten. 

5.3 Planberedskap 

De detaljplaner som vunnit laga kraft men som ännu inte genomförts utgör kommu-
nens planberedskap. En viktig förutsättning för ett aktivt och långsiktigt bostadsbyg-
gande är att kommunen har en god planberedskap. Det bör finnas färdigplanerad mark 
som medger olika typer av boende i olika typer av områden. En god planberedskap 
innebär att kommunen medvetet kan styra orters utbyggnad och ha en god framför-
hållning i kontakter med exploatörer och bostadsbolag. 

5.4 Aktiv markpolitik och strategiskt markinnehav 

Tillgång till mark är ytterligare ett redskap för att påverka bostadsmarknaden och bo-
stadsbyggandet. Genom att äga mark i strategiska lägen kan kommunen antingen sälja 
eller hyra ut mark för att främja den typ av bostadsbyggande man vill åstadkomma. 
Kommunen bör vara aktiv och se till att den äger mark i strategiska lägen i byarna för 
att kunna förverkliga sina ambitioner när det gäller bostadsbyggande och bostadsför-
sörjning.  

5.5 Markanvisning och riktlinjer för markanvisning 

Om kommunen äger mark kan den sluta avtal med en byggherre om att reservera mar-
ken med en så kallad markanvisning som är en överenskommelse mellan en kommun 
och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
vissa villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst om-
råde som kommunen äger. I ett markanvisningsavtal kan kommunen precisera vad 
som får byggas, vilket är en möjlighet att styra över till exempel upplåtelseformer och 
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storlek på bostäder. En kommun som använder sig av markanvisningar skall enligt lag 
anta riktlinjer för markanvisningar. Kommunstyrelsen antog i februari 2016 riktlinjer 
för markanvisning och exploateringsavtal. 

5.6 Kommunal bostadsförmedling 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är kommunera skyldiga att 
inrätta en bostadsförmedling om det behövs. En sådan förmedling är en tjänst där bo-
städer hos allmännyttan och privata fastighetsägare förmedlas på samma plats, vilket 
ger den bostadssökande en överblick över bostadsutbudet i kommunen och över vilka 
villkor som gäller.  Östra Göinge har i dagsläget ingen sådan samlad bostadsför-
medling. 

5.7 Kommunala hyresgarantier 

Kommunala hyresgarantier är ett sätt att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden. 
Många hyresvärdar ställer krav på fast arbete och viss inkomst för att hyra ut en bo-
stad. Det kan då vara svårt för vissa grupper att få ett eget hyreskontrakt. Hyresgaran-
tin innebär att kommunen går in som borgenär i de fall då den bostadssökande har 
förmåga att betala hyran men ändå har svårigheter att etablera sig på bostadsmark-
naden. Östra Göinge kommun använder hyresgarantier i sällsynta undantagsfall men 
inte på ett sådant sätt att de uppfyller kriterierna för statligt bidrag.  

5.8 Kommunens bostadsföretag 

Det allmännyttiga bostadsföretaget är kommunens viktigaste redskap i bostadsförsörj-
ningen. Enligt den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag, som trädde i kraft 
2011, (Allbolagen) skall bolaget drivas enligt affärsmässiga principer, vilket innebär 
att ägaren skall ställa marknadsmässiga krav på avkastning på bolaget. Genom ägardi-
rektiv och bolagsordning och genom att kommunen utser bolagets styrelse kan kom-
munen fortfarande använda allmännyttan för att styra över nyproduktion, bostadsför-
medling, och åtgärder i det befintliga beståndet. Göingehem är Östra Göinge kom-
muns allmännyttiga bostadsföretag. 

5.9 Sociala kontrakt 

För den som inte själv kan skaffa ett boende på den öppna marknaden kan social-
tjänsten lämna bistånd genom att teckna kontraktet åt den enskilde, ett så kallat socialt 
kontrakt. Östra Göinge kommun tillämpar inte sociala kontrakt.  

6 En teori om drivkrafterna på bostadsmarknaden 

Bostadsmarknaden skiljer sig från de flesta andra marknader i ett antal viktiga avseen-
den. Ett förhållande som gör bostadsmarknaden speciell är att det inte bara finns en 
utan många olika bostadsmarknader med mycket varierande förutsättningar. Den eko-
nomiska och demografiska utvecklingen kan vara starkt expansiv på vissa regionala 
eller delregionala bostadsmarknader medan den kan vara vikande på andra. En följd 
av detta är att priset för bostäder av samma typ kan variera mellan olika regioner.  En 
annan följd är att det kan finnas problem med vakanser i bostadsföretagens bestånd i 
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vissa delar av en region medan det är långa kötider för att få en bostad i andra . Ut -
budet av bo städer skiljer sig också åt mellan olika bostadsmarknader till exempel till
följd av skillnade r i tätortsgrad och tätortsstruktur, vilket påverkar vilka möj ligheter
hushållen har att välja bostad efter behov på den lokala bo stads marknaden.

Trots varierande förutsättningar kan utvecklingen på olika bostadsmarknader ändå
förklaras med utgångspun kt i ett antal grundläggande faktorer eller drivkrafter. I fig u-
ren nedan görs ett försök att i en förklaringsmodell samlat beskriva de viktigaste
”inre” drivkrafterna på en regional eller lokal bostadsmarknad1.

Figur 1: Den lokala bostadsmarknadens drivkrafter

Det som främst på lång sikt bestämmer efterfrågan på bostäder på en bostadsmarknad
är be folk ningsutveckl ingen. Befolkningsutvecklingen skiljer sig mycket åt mellan
olika delar av landet och mellan olika typer av kommuner. Det går att påv isa att be -
folkningsutvecklingen i landets kom muner samvarierar med ett antal faktorer som i
figuren nedan sammanfattats un der be greppet allmänna förutsättningar. De skulle
kunna beskrivas som ett slags strukturfak torer som ” bestäm mer ” kommunens särar t
eller karaktär. Dessa faktorer är ”trögrörliga” och för ändras långsamt eller inte alls
över tid. Det handlar exempelvis om storlek, befolk ningstäthet och bransch struktur.

Det geografiska läget, om en kommun eller en ort, ligger nära en större expans iv till -
växtkommun eller stad är också en sådan faktor av stor bety delse för befolknings ut -
veckling och tillväxt2. Att dessa faktorer har stor betydelse för en kommuns förutsätt -
ningar framgår också av att de ligger till grund för SKL:s indelning av komm unerna i
olika kom muntyper.

1 Bostadsmarknaden påverkas även av andra ”yttre” faktorer som den internationella och nationella ekonomiska
utvecklingen och den nationella finans och penningpolitiken, liksom den statliga bostadspolitiken etc.
2 Se till exempel Arena för tillväxt Sveriges nya geografi 2015.
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En annan faktor av betydelse för människors val att flytta till eller från en viss plats är 
dess tillgänglighet, d.v.s. hur lätt eller svår den är att nå med hjälp av allmänna eller 
enskilda kommunikationer eller omvänt hur lätt eller svårt det är att nå viktiga mål-
punkter som arbete, skola, olika typer av service, ett större regionalt centra etc. från 
den aktuella platsen eller kommunen. Här är både den fysiska infrastrukturen och kol-
lektivtrafiken viktiga faktorer av betydelse för befolkningsutvecklingen. 
 
En plats, ort eller en kommun kan associeras med olika värden eller företräden. Olika 
platser har attraktionsvärden som lockar olika typer av hushåll beroende på vem man 
är eller var man befinner sig i livsfasen. För en kommun är det sannolikt enklare att 
påverka platsens tillgänglighet (genom förbättrade kommunikationer) och attraktivitet 
i vid mening än vad det är att påverka till exempel, branschstruktur eller geografiskt 
läge. 
 
Befolkningsutvecklingen påverkar i sin tur antalet hushåll. Antalet hushåll är helt av-
görande för bostadsefterfrågan eftersom hushållet är den minsta enhet som efterfrågar 
en bostad. Hushållsbildningen, d.v.s. tillkomsten eller upphörandet av hushåll, be-
stäms till exempel av hur många personer det finns i de åldrar då man ofta bildar eget 
hushåll. En prognos över framtida antal hushåll kan göras med hjälp av ålders-
specifika hushållskvoter, d.v.s. ett antagande om antalet hushåll per person i olika åld-
rar under prognosperioden. 
 
Inkomsten påverkar den faktiska möjligheten att till exempel flytta hemifrån och bilda 
ett nytt hushåll i en egen bostad. Givet en viss inkomst kan även betalningsviljan vari-
era och påverkar vilken typ av bostad man efterfrågar, liksom boendekostnaden för 
olika typer av bostäder och de personliga preferenser och den livsstil man har (t.ex. 
hästgårdar eller små bostäder för singelhushåll). Efterfrågan påverkas naturligtvis 
också av de olika behov i mer objektiv mening som uppstår i olika skeden av livet; 
den fysiska förmågan/statusen förändras ju med stigande ålder.  
 
Bostadsefterfrågan påverkas också av möjligheter till lokal finansiering av bostads-
köp. Bankernas benägenhet att låna ut pengar till bostadsaffärer påverkas av hur de 
bedömer riskerna på den lokala bostadsmarknaden, där befolkningsutveckling och 
sysselsättningsutveckling kan vara två faktorer som vägs in i bedömningen utöver det 
enskilda hushållet ekonomisk situation. 
 
Utbudet av bostäder på bostadsmarknaden i kommunen hänger samman med tätorts-
struktur och tätortsgrad. I en kommun där bebyggelsen är spridd på många små orter 
och som saknar någon stor dominerande tätort kommer småhusen att dominera och 
många kommer därmed att äga sin bostad. I större kommuner, särskilt om kommunen 
i huvudsak består av en enda tätbebyggd ort, blir inslaget av lägenheter i flerbostads-
hus markant och därmed också inslaget av upplåtelseformen hyresrätt. Underlaget för 
en marknad för handel med bostadsrättsägenheter är också betydligt större i denna typ 
av kommuner.  
 
Bostadsbeståndet/utbudet kan förändras genom nybyggnation, rivning, omvandling av 
t.ex. kontorlokaler till bostäder, ombyggnad av befintliga bostadshus och av perma-
nentning av fritidshus till bostäder.  Tillskottet eller avgången av bostäder är dock i 
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princip nästan alltid marginellt i förhållande till den befintliga bostadsstocken. Det är 
därför också mycket viktigt för bostadsförsörjningen hur det befintliga bostadsbestån-
det i kommunen utnyttjas. 
 
Möjligheterna till lokal finansiering har också betydelse för bostadsföretagens möjlig-
het att investera i nya bostäder och därmed för tillskottet av nya bostäder i den en-
skilda kommunen. 
 
Det bör också nämnas att kommunens interna processer och förhållningssätt, avseende 
samverkan med externa aktörer, bygglov, planprocess, plan- och markberedskap etc., 
har stor betydelse för nyproduktionen av bostäder.  

7 Drivkrafterna på bostadsmarknaden i Östra Göinge 

7.1  Geografiskt läge, tillgänglighet, pendling och kommuni-
kationer 

Östra Göinge kommun ligger i nordöstra Skåne, en delregion som inte haft samma 
tillväxt av arbetstillfällen och befolkning som de västra och sydvästra delarna av länet, 
vilket präglar situationen på bostadsmarknaden i kommunen. Till exempel har det 
byggts få nya bostäder sedan andra halvan av 90 talet. I Region Skånes strukturbilds-
arbete har visats att en viktig förklaring till lägre tillväxt av befolkning och arbetstill-
fällen i nordöstra Skåne är att de regionala kärnorna Kristianstad och Hässleholm inte 
riktigt förmår att tillsammans driva utvecklingen framåt i den takt som skulle behövas 
för att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen i västra och sydvästra Skåne. 
 
Inom samverkansommitten Skåne Nordost arbetar kommunerna därför gemensamt 
med strategier för att Kristianstad och Hässleholm skall bli en sådan tillväxtmotor, 
bland annat en gemensam satsning för ökat bostadsbyggande.  Målet är att kommu-
nerna i Skåne Nordost ska ha både en sysselsättnings- och en befolkningstillväxt som 
är högre än genomsnittet i Skåne.  
 
Samtidigt som det geografiska läget är en utmaning är det en styrka. Det finns stora 
möjligheter att genom förbättrade kommunikationer utnyttja närheten till viktiga 
centra i närområdet. Avståndet från Knislinge till Kristianstad är ca 20 kilometer och 
från Broby är det 30 kilometer. Detta är inom ramen för den tidsåtgång som de flesta 
är beredda att acceptera för arbetspendling.  Arbetspendlingen till Kristianstad är 
också mycket omfattande. Av tabellen nedan framgår att särskilt arbetsmarknaden i 
Kristianstad är mycket betydelsefull för Göingarna försörjning.  
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Tabell 1: De viktigaste pendlingskommunerna 2014 

 
Källa: SCB, AMPAK 

 
Cirka 1 400 Göingar reser till arbete i Kristianstads kommun varje dag medan nära 
600 kristianstadsbor arbetar i Östra Göinge kommun. Genom förbättrad framkomlig-
het, längs väg 19, och en effektivare kollektivtrafik, genom Regionalt superbusskon-
cept och andra innovativa trafiklösningar, finns stora möjligheter att ytterligare under-
lätta Göingarnas resor mellan arbete och bostad och valmöjligheter när det gäller ar-
bets- och bostadsort. Bättre kommunikationer skapar dels en bättre sammankoppling 
mellan orterna längs med sträckan dels ett större befolkningsunderlag för Kristianstad, 
att tillsammans med Hässleholm, utvecklas till den tillväxtmotor som nordöstra Skåne 
behöver. En sådan utveckling skulle bidra positivt till tillväxt av arbetstillfällen och 
befolkning i Östra Göinge kommun. 
 
Pendlingen till Hässleholm är inte lika omfattande men är ändå betydande. Till Häss-
leholms kommun pendlar 500 personer och cirka 300 Hässleholmare reser till arbete i 
Östra Göinge kommun. Snabba och bekväma busstransporter mellan de större tätor-
terna och Hässleholm är viktigt för arbetsresor till och från Hässleholm men också för 
tillgängligheten till tågtrafiken i Hässleholm som knutpunkt för att resa vidare till 
Malmö/Lund och andra strategiska målpunkter.  
 
Även Osby och Älmhult är viktiga pendlingsmålpunkter. När det gäller Älmhult finns 
sannolikt en stor potential för ökad pendling om kommunikationerna förbättras. I 
Älmhult expanderar IKEA kraftigt med förväntade positiva samhällseffekter, i form 
av ökad sysselsättning och större handelsutbud. För att öka tillgängligheten till den 
växande arbetsmarknaden i Älmhult verkar kommunen för införandet av ett tåglik-
nande Regionalt superbusskoncept.  
 
En superbusslinje mellan Kristianstad och Älmhult, genom byarna utefter väg 19 i 
Östra Göinge, finns nu med i den regionala transportinfrastrukturplaneringen med 
beräknad trafikstart år 2022. Detta är en mycket viktig och strategisk satsning som 
kommunen verkat för i flera år och som kommer att få stor betydelse för arbets- och 
bostadsmarknadernas utveckling i nordöstra Skåne. 

Kommun Utpendling Inpendling Nettopendling

Kristianstad 1417 588 -829
Hässleholm 508 307 -201
Osby 377 238 -139
Älmhult 147 23 -124
Malmö 81 18 -63
Bromölla 32 36 4
Olofström 37 36 -1
Övriga kommuner 364 176 -188

Totalt 2963 1422 -1541
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7.2  Arbetstillfällen och förändrad branschstruktur 

Östra Göinge kommun räknades under många år till kategorin varuproducerande3 
kommuner enligt SKL:s indelning i kommungrupper4.  Under senare år har det emel-
lertid skett en ganska dramatisk omvandling av kommunens näringsstruktur och Östra 
Göinge räknas numera till gruppen pendlingskommuner.   
 
Tabell 2: Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 

 
Källa: SCB, AMPAK 

 
Sedan finanskrisen 2007/2008 har antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin i 
kommunen minskat med cirka 1000 och totalt har 900 arbetstillfällen försvunnit.  Av 
diagrammet nedan framgår att andelen sysselsatta i industrisektorn var nära 40 procent 
fram till år 2007. I samband med finanskrisen, som till stora delar var en industrikris, 
minskade andelen markant under ett par år och har därefter långsamt fortsatt nedåt. I 
dag är andelen arbetstillfällen inom tillverkningsindustri i kommunen ca 23 procent. 
Av tabellen ovan framgår också att den minskade sysselsättningen inom tillverk-
ningsindustri bara i begränsad omfattning har ersatts av arbetstillfällen i andra nä-
ringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Kommun med minst än 34 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom varutillverkning och 
industriell verksamhet. (SNI92) 
4 Industrikommun enligt SKL:s  tidigare nomenklatur. 

Näringsgren 2014
Förändr 

2007-2014 Andel 2014

Jordbruk, skogsbruk och fiske 280 83 6,1

Tillverkning och utvinning, energi o miljö 1 055 -1 058 23,1
Byggverksamhet 418 4 9,2
Handel 376 -110 8,2
Transport 296 -28 6,5
Hotell och restauranger 85 41 1,9
Information och kommunikation 15 -10 0,3
Kreditinstitut och försäkringsbolag 24 -9 0,5
Fastighetsverksamhet 62 17 1,4
Företagstjänster 188 62 4,1
Civila myndigheter och försvaret 127 69 2,8
Utbildning 550 -37 12,0
Vård och omsorg 833 72 18,2
Personliga och kulturella tjänster m.m. 193 7 4,2
Okänd bransch 66 -2 1,4
Totalt 4 568 -899 100,0
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Diagram 1: Andel sysselsatta i tillverkningsindustri 2000-2014 

.   
Källa: SCB, AMPAK 

 
Det minskade antalet arbetstillfällen har dock inte påverkat befolkningsutvecklingen i 
någon större utsträckning. Tvärtom har invånarantalet ökat varje år sedan 2010 främst 
på grund av ökad inflyttning i första hand av utrikesfödda. En annan förklaring är den 
som framgår av ovan redovisad pendlingsstatistik; att Göingeborna i stor omfattning 
arbetar utanför kommungränsen, vilket ytterligare sätter fingret på hur viktigt det är 
med snabba, pålitliga och bekväma kommunikationer. 

7.3  Befolkningsutvecklingen fram till idag 

Östra Göinge kommun växer. Men så har det inte alltid varit. Mellan 1993, då det 
fanns drygt 15100 invånare i kommunen, och 2009 minskade antalet med nära 1600 
personer. Men 2010 bröts denna utveckling och befolkningen har fram till idag åter 
ökat med cirka 900 personer och uppgick vid årsskiftet 2016/17 till 14 402. I dia-
grammet nedan visas befolkningsutvecklingen i Östra Göinge kommun mellan 1968 
och 2015. 
 
Diagram 2: antal invånare i Östra Göinge kommun 1968-2015 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
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Ökningen sedan 2010 beror på ökad inflyttning. Även om antalet födda för närvarande 
ökar har födelsenettot (födda – döda) i princip varit negativt sedan början av 90-talet 
och bidrar således inte till att befolkningen nu ökar. 
 
Diagram 3: Nettoflyttning och födelsenetto 1968-2015 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Vid en närmare granskning av flyttströmmarna framgår att det är en ökad inflyttning 
från utlandet som förklarar det trendbrott som inträffade år 2010. I diagrammet nedan 
visas nettoflyttningen (skillnaden mellan in- och utflyttning) i förhållande till andra 
kommuner i landet och i förhållande till utlandet. 
 
Diagram 4: Nettoflyttning i förhållande till utlandet respektive till andra kommuner i riket 1968-
2015. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Av bilden framgår att den utrikes nettoflyttningen är mycket betydelsefull för befolk-
ningsutvecklingen i kommunen. Den har under de år då befolkningen minskat hållit 
tillbaka en negativ utveckling och det är invandringsöverskottet som nu gör att Östra 
Göinge växer. 
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Det framgår också av diagrammet att det inrikes flyttmönstret även idag, trots nuva-
rande befolkningsökning, ser ut som tidigare; det har varit negativt under hela peri-
oden med undantag av några år vid mitten och slutet av 1970-talet.  
 
Det kraftigt förbättrade flyttnettot i förhållande till utlandet beror på att inflyttningen 
därifrån ökat markant. Antalet inflyttare från utlandet har särskilt ökat från 2013, vil-
ket tydligt framgår av diagram 5 nedan. Utflyttningen till utlandet är obetydlig och i 
princip oförändrad över tid på en nivå av cirka 30 personer per år. 
 
Diagram 5: In- och utflyttning i förhållande till utlandet och till andra kommuner i riket 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Även om nuvarande befolkningsökning förklaras av en kraftigt ökad inflyttning från 
utlandet så sker de allra flesta flyttningarna ändå till eller från andra kommuner i Ri-
ket, särskilt vissa kommuner i Skåne.  I tabellen nedan visas de viktigaste flyttnings-
relationerna under 2015 per kommun sorterat i fallande ordning efter summan av in- 
och utflyttningar. 
 
 
Tabell 3: In- utflyttning och nettoflyttning under 2015. De starkaste flyttrelationera i fallande 
ordning efter summan av in- och utflyttningar.  

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 

Kommun Inflyttning Utflyttning Netto
Kristianstad 276 355 -79
Hässleholm 59 92 -33
Osby 48 73 -25
Malmö 33 47 -14
Sölvesborg 27 16 11
Helsingborg 5 31 -26
Stockholm 13 18 -5
Göteborg 11 19 -8
Lund 13 15 -2
Karlshamn 6 22 -16
Olofström 14 11 3
Bromölla 6 16 -10
Karlskrona 9 12 -3
Perstorp 10 10 0
Älmhult 6 13 -7
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Den helt dominerande flyttningsrelationen är den till Kristianstad. Därefter följer de 
två andra grannkommunerna Hässleholm och Osby. I en flyttstudie av KAAB pro-
gnos, som bygger på ett större underlag över en längre tidsperiod, konstateras att ung-
domar i Östra Göinge främst flyttar till Kristianstad men även till Lund, Hässleholm 
och Osby. Personer i åldern 65 eller äldre flyttar i huvudsak till Hässleholm, Kristian-
stad eller Osby medan familjer med barn flyttar till Östra Göinge från Malmö och 
Kristianstad men också från Bromölla. Flera tidigare flyttstudier som kommunen låtit 
göra pekar på att det är i förhållande till de tre kommunerna i närområdet Kristianstad, 
Hässleholm och Osby som de starkaste flyttningsrelationerna finns. 
 
I diagrammet nedan visas nettoflyttning för vissa åldersgrupper under perioden 2010-
2015. Där framgår att kommunen tappar ungdomar i åldern 19-24 år, vilket beror på 
att ungdomar flyttar till studier i första hand till Kristianstad, Lund eller Malmö. Detta 
är ett naturligt och stabilt mönster över tid som Östra Göinge delar med många andra 
kommuner i landet som saknar högskola.  
 
Diagram 6: Genomsnittlig nettoflyttning för vissa åldersgrupper mellan 2010 och 2015. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Östra Göinge tappar också en del invånare bland de yngre pensionärerna, varav många 
troligen flyttar till Kristianstad för att få del av ett större utbud av service och tjänster 
och sannolikt för att bostadsmarknaden där ger större möjligheter att finna en bostad 
som passar de egna behoven utifrån aktuell livssituation. 
 
Däremot är nettoflyttningen positiv bland barn och ungdomar och framförallt bland 
yngre medelålders. Även detta är ett stabilt mönster över tid men det har förstärkts 
markant genom den senaste tidens kraftiga inflyttning av utrikesfödda. Nettoflytt-
ningen i dessa åldrar bestäms idag dels, liksom tidigare, av en inflyttning av barnfa-
miljer huvudsakligen från kommuner i Skåne men också, från 2010 och särskilt från 
2013, till stor del av familjer och ensamkommande från konfliktzoner i världen, främst 
från Syrien. Antalet inflyttare från Syrien är just nu i princip lika många som antalet 
från Kristianstad.  
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Tabell 4: Inflyttning från utlandet till Östra Göinge kommun under 2014 och 2015 från de van-
ligaste utflyttningsländerna. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Det stora invandringsöverskottet de senaste åren har inneburit att antalet utrikesfödda 
kommuninvånare nästan fördubblats från ca 1100 år 2010 till runt 2100 år 2015. 
Denna utveckling påverkar naturligtvis befolkningens sammansättning, särskilt i vissa 
åldersgrupper, vilket tydligt framgår av diagrammet nedan. 
 
Diagram 7: Andelen utrikesfödda i vissa åldersklasser i Östra Göinge kommun 2010 respektive 
2015. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Andelen utrikesfödda i befolkningen har ökat från 8 procent år 2010 till 15 procent år 
2015. Ökningen är särskilt markant bland skolbarn, ungdomar och yngre vuxna men 
den är också tydlig bland yngre medelålders. I åldrarna 5-14 år har andelen ökat med 
13 procentenheter.  I åldern 25 – 34 år är idag nästan var fjärde kommuninvånare utri-
kesfödd.  
 
De som flyttar till kommunen från utlandet är oftast betydligt yngre än den genom-
snittliga befintliga kommuninvånaren. Av diagrammet framgår skillnaden mellan  
 
 

Land 2015 2014

Syrien 256 221
Eritrea 46 22
Afganistan 12 -
Egypten - 16
Iran - 10
Turkiet 15 -
Litauen 10 -
Libyen - 14
Litauen 10 -
Polen 9 -
Saudiarabien 18 -
Danmark 4 10
Norge - 6
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Diagram 8: Åldersfördelning bland utrikesfödda och personer med Svensk bakgrund i Östra 
Göinge kommun. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

åldersfördelningen bland utrikesfödda och bland dem med svensk bakgrund. Där 
framgår att de utrikesfödda bidrar till en föryngring av befolkningen som motverkar 
effekten av att ungdomar flyttar från kommunen till andra kommuner i länet. Men 
detta tillskott av yngre människor under de senaste åren har ännu inte undanröjt ef-
fekten av många års utflyttning av ungdomar, vilket framgår av att genomsnittsåldern 
i Östra Göinge kommun är 42,8 år, jämfört med 41,2 i riket och 41,0 i Skåne län.   
 
Av diagrammet nedan framgår också att en större andel av befolkningen i Östra Gö-
inge kommun är över 45 år, jämfört med Skåne län och Riket.  Särskilt finns i kom-
munen jämfört med riket och länet, en hög andel i åldrarna över 65 år medan andelen i 
åldrarna 25- 44 år är lägre.  
 
Diagram 9: Åldersfördelningen i Östra Göinge, Skåne och i Riket 2015-12-31. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
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7.4  Inkomster och inkomstutveckling 

Befolkningens inkomster och inkomstutvecklingen över tid har stor betydelse för bo-
stadsefterfrågan. Dels påverkar inkomstutvecklingen möjligheten att över huvudtaget 
bilda eget hushåll för t.ex. unga som skulle vilja flytta hemifrån dels påverkar den 
vilken typ av bostad hushållen kan efterfråga. 
 
År 2010 låg den sammanräknade förvärvsinkomsten i Östra Göinge ungefär på samma 
nivå som i Osby och i Hässleholm medan den i Kristianstad och i Skåne som helhet 
var något högre. Östra Göinge har haft en något sämre inkomstutveckling än grann-
kommunerna vilket inneburit att skillnaden i inkomstnivåer ökat något sedan 2010. 
 
Tabell 5: Sammanräknad förvärvsinkomst5 i Östra Göinge och jämförelsekommuner, Skåne och 
Riket. Medelinkomst i befolkningen 20-64 år i tkr.  

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Inkomsterna varierar mycket med ålder, kön och hushållstyp. Av tabell 6 framgår att 
kvinnornas inkomster är lägre än männens i alla åldrar.  
 
Tabell 6: Sammanräknad förvärvsinkomst(medelinkomst), efter ålder 2014 i Östra Göinge kom-
mun. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

                                                 
5 Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet före skatt. Kapitalinkomst ingår ej.  

År Kommun

Östra Göinge Osby Kristianstad Hässleholm Skåne Riket

2010 222,2 223,4 231,9 221,8 233,6 250,5

2011 227,5 228,7 238,0 227,9 240,6 258,1

2012 232,4 235,1 243,4 232,8 247,4 265,8

2013 235,4 237,9 249,0 239,0 253,6 272,0

2014 236,9 243,0 254,2 243,2 258,6 277,8

Förändring %

 2010- 2014 6,62 8,77 9,62 9,65 10,70 10,90

Ålder Män Kvinnor

20-24 143,1 103,9

25-29 229,7 160,0

30-34 255,4 186,3

35-39 273,1 231,1

40-44 313,1 247,6

45-49 339,0 263,8

50-54 317,8 263,3

55-59 305,8 270,2

60-64 327,1 235,4

65-69 301,2 200,7

70-74 224,8 171,9

75-79 203,2 152,4

80-84 195,2 140,5

85+ 180,3 138,1
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Kommunens befolkningsprognos visar att de äldre över 80 år kommer att öka under 
kommande år. Särskilt markant kommer ökningen att vara under några år i mitten av 
2020-talet. Med stigande ålder förändras bostadsbehovet. Hur det förändrade behovet 
bland de äldre kommer att påverka efterfrågan på bostäder är dock mera osäkert. In-
komststatistiken visar att gruppen över 75 år har begränsat ekonomiskt utrymme, sär-
skilt kvinnor. Å andra sidan kan de äldre ha en vinst från tidigare bostadsförsäljning 
att omsätta i en ny bostad.  
 
Tabell 7: Disponibel inkomst för hushåll i Östra Göinge. Medelvärde, tkr efter, hushållstyp och 
ålder. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Det är också stora skillnader vad gäller ekonomiska förutsättningar mellan olika typer 
av hushåll vilket framgår av tabell 7 ovan som visar hushållens disponibla inkomster, 
d.v.s. inkomster efter skatt och transfereringar. Allmänt har ensamstående lägre in-
komster och sammanboende högre, eftersom de förstnämnda ofta bara har en inkomst 
att leva av. Lägst inkomst har ensamstående kvinnor utan barn. En förklaring kan vara 
att kvinnor generellt har lägre pensioner och lever längre än männen. 

7.5  Hushållsbildning och hushållstruktur 

Numera publicerar SCB åter hushållsstatistik på regional och kommunal nivå. Mellan 
1990, då den senaste folk- och bostadsräkningen genomfördes, och 2011 saknas sta-
tistik över antalet hushåll i landets kommuner och över hushållens sammansättning.6. 
 
Enligt SCB:s statistik fanns det vid årsskiftet 2015/2016 6082 hushåll i Östra Göinge 
kommun. Dessa fördelar sig efter hushållsstorlek enligt diagrammet nedan 
 

                                                 
6 Numera är det alltså möjligt att åter ta fram sådan statistik genom att koppla samman individer i samma bostads-
hushåll via folkbokföring på lägenhet. 

Hyshållstyp Disponibek ink, medelv

samtliga hushåll 369,9

ensamstående utan barn 184,1

ensamstående kvinnor utan barn 172,7

ensamstående män utan barn 195,2

ensamstående med barn 0-19 år 263,6

ensamstående kvinnor med barn 0-19 år 254,4

ensamstående män med barn 0-19 år 295,8

ensamstående med kvarboende unga

 vuxna 20-29 år 375,7

ensamstående kvinnor med kvarboende

 unga vuxna 20-29 år 355,1

ensamstående män med kvarboende

 unga vuxna 20-29 år 400,5

sammanboende utan barn 427,4

sammanboende med barn 0-19 år 536,7

sammanboende med kvarboende

 unga vuxna 20-29 år 691,3

övriga hushåll utan barn 465,6

övriga hushåll med barn 0-19 år 594,3
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Diagram 10: Hushåll efter storlek i Östra Göinge kommun., Skåne län och i riket år 2015. Pro -
cent.

Källa: SCB, Statistikdatabasen

Av diagrammet framgår att singelhushåll är mindre vanligt i Östra Göinge kommun än
i riket och i länet som helhet. Hushåll som består av två personer utgör däremot en
betydligt större andel av hushållen i kommunen än i länet och i riket. När det gäller
övriga hushålls storlekar skiljer sig inte kommunen från länet eller riket i någon större
utsträck ning.

Det genomsnittliga hushållet i Östra Göinge kommun är något större än i kringlig -
gande kom mu ner, liksom jämfört med Skåne som helhet och riket, vilket framgår av
tabell 8 .

Det är svårt att veta hur den genomsnittliga hushållstorleken kommer att utvecklas
framöver. Hur vi väljer att bilda hushåll i framtiden är beroende av en mängd faktorer
som ekonomiska förhål landen, individuella preferenser, trender och framtida bostads -
politik7. Historiskt har vi under lång tid sett en stadigt fortgående så kallad hushåll s-
splitt ring, d.v.s. en utveckling mot allt mindre hus håll. År 1950 var den ge nomsnittliga
hushållstorleken i hela landet 2,9 boende per hushåll och år 1980 hade den minskat till
2,3. I dag är den, som framgår av tabellen, 2,2 i riket som helhet.

Denna utveckling mot all mind re hushåll brukar ofta förklaras med två faktorer. Den
ena är en ökande medellivslängd, där kvinnor i parförhållanden ofta överlever man -
nen, vilket bidragit till en ökning av antalet enpersonshushåll. Den andra förklaringen
är att det över tiden blivit al lt van ligare att ungdomar bildat eget hushåll.

I rapporten ”Behov av bostadsbyggande 2015 - 2025 - Teori och metod samt en analys
av be hovet av bostäder till 2025 ” menar Boverket att det finns mycket som talar för
att den tidigare utveckl ingen mot allt mindre hushåll nu avstannat. Ett förhållande som
talar för detta är att i Sverige består 56 procent av hushållen redan av en vuxen (2011)
och då finns det inte mycket mer utrymme för ökad hushållssplittring.

7 Boverkets rapport Behov av bostadsbyggande 2015.
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Tabell 8: Folkmängd och antal invånare per hushåll 2011-2015. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

De uppgifter över antalet boende per hushåll som redovisas i tabellen ovan – som 
hämtats från den officiella befolkningsstatistiken - visar inte heller på att det skulle 
finnas någon tendens till fortsatt minskning av den genomsnittliga hushållstorleken 
efter 2011, vare sig lokalt regionalt eller på riksnivå. 

7.6  Hyresnivåer, småhuspriser och Tobins q 

Hyresnivåerna i kommunens bostadsföretag som, äger ca 80 procent av alla hyresbo-
städer i kommunen, är bland de lägsta i Skåne. Av kringliggande kommuner är det 
bara i Hässleholm som hyrorna i det kommunala bostadsföretaget är lägre, vilket 
framgår av tabellen nedan. 
 
Tabell 9: Avtalad bostadshyra kr/kvm 2016 i kommunernas bostadsföretag 

 
Källa: Bostadsbristens landskap, Hyresgästföreningen 2016. 
 

Antalet sålda småhus har legat relativt stabilt mellan 120 och 150 per år sedan 2010. 
Småhuspriserna är betydligt lägre i Östra Göinge kommun än i kringliggande kommu-
ner, särskilt jämfört med Hässleholm och Kristianstad och definitivt jämfört med ge-
nomsnittet för länet. En villa kostade i genomsnitt 796 000 kronor i Östra Göinge 

Folkmängd

Antal personer

 per hushåll Folkmängd

Antal personer

 per hushåll

Östra Göinge Osby

2011 13603 2,24 12699 2,19

2012 13620 2,23 12637 2,18

2013 13687 2,24 12713 2,19

2014 13864 2,24 12828 2,19

2015 14102 2,26 12954 2,20

Kristianstad Hässleholm

2011 79930 2,23 50164 2,20

2012 80507 2,23 50163 2,21

2013 81009 2,23 50227 2,20

2014 81826 2,24 50565 2,19

2015 82510 2,23 51048 2,19

Skåne Riket

2011 - 2,23 - 2,21

2012 - 2,23 - 2,22

2013 - 2,24 - 2,22

2014 - 2,23 - 2,22

2015 - 2,23 - 2,21

Kommun Årshyra /kr Kvm
Östra Göinge 908
Osby 942
Kristianstad 990
Hässleholm 901
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kommun under 2015 medan den i Osby kostade 850 000, i Hässleholm 1,2 miljoner, i 
Kristianstad 1,7 och i Skåne kostade den genomsnittliga villan 2,5 miljoner kronor. 
 
Tabell 10: Genomsnittlig köpeskilling 2010 -2015 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Under de senaste åren har det skett en vändning uppåt på småhusmarknaden. Prisni-
vån för begagnade småhus har stigit med nära 14 procent i kommunen sedan 2010, 
vilket är en något större ökning än i Osby och i länet men lägre än i Kristianstad och 
Hässleholm.  Prisökningen har skett från 2013.  Mellan 2010 och 2012 minskade den 
genomsnittliga köpeskillingen något. 
 
Priserna på befintliga hus är helt avgörande för lönsamhet i nyproduktion. För att få 
banklån till nyproduktion är det viktigt att nybyggda hus värderas högre än vad det 
kostar att producera dem. Ju högre priserna på befintliga hus är desto lönsammare är 
det att investera i nybyggnation eftersom alternativet till nybyggnation blir dyrare re-
lativt sett.  
 
Relativpriset på befintliga och nybyggda hus brukar mätas med Tobins q. Tobins q är 
en investeringsteori där marknadsvärdet för småhus i en kommun divideras med pro-
duktionskostnaden i samma område. Ett tal (kvot) över 1 indikerar att det är lönsamt 
att bygga. Boverket har beräknat Tobins q för alla kommuner i Skåne avseende år 
20128. Beräkningen visar att det är svårast att uppnå lönsamhet i nyproduktion i nord-
östra Skåne. Tobins q för Östra Göinge var år 2012 0,4, vilket indikerar att det är långt 
kvar till lönsamhet i nyproduktionen. Tobins q är dock ett genomsnitt och situationen 
kan skilja sig ganska mycket åt mellan olika delar av en kommun. Trots ett lågt värde 
på Tobins q kan det finnas områden i en kommun med så höga attraktionsvärden att 
det är lönsamt att investera i nybyggnation. De senaste årens prisutveckling på begag-
nade småhus i kommunen indikerar dessutom att värdet på Tobins q idag med stor 
säkerhet närmat sig 1, d.v.s. den prisnivå då det blir lönsamt att bygga nytt. 
 
Småhuspriserna har också betydelse för efterfrågan på hyresbostäder och påverkar 
därmed marknadsförutsättningarna för kommunens bostadsföretag och för de privata 
hyresvärdar som finns i kommunen. I Östra Göinge är småhuspriserna bland de lägsta 
i Skåne samtidigt som kommunens bostadsföretag Göingehem nästan är ensam aktör 

                                                 
8 Se länsstyrelsens rapport ”Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner” 2015 

Köpeskilling, medelvärde i tkr

Östra Göinge Osby Kristianstad Hässleholm Skåne

2010 699 762 1462 1053 2253

2011 623 841 1464 1050 2253

2012 615 798 1482 1043 2247

2013 693 755 1493 1101 2275

2014 776 861 1583 1128 2376

2015 796 850 1725 1242 2520

% förändring 13,88 11,55 17,99 17,95 11,85
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på hyresbostadsmarknaden med 80 procent av hyresrätterna i kommunen. Det betyder 
att den svåraste utmaningen för kommunens bostadsföretag kanske inte är att möta 
konkurrensen från andra hyresvärdar i kommunen utan snarare att vara ett attraktivt 
och prisvärt alternativ till ett billigt småhusboende, även för de grupper som tradit-
ionellt efterfrågar hyresrätt som boendeform.  
 
Konkurrensen från billiga småhus kan också påverka vilka hyresnivåer som är möjliga 
om man vill ta marknadsandelar från villaboendet. I dag är kanske inte konkurrensen 
från småhusboendet något problem för kommunens bostadsföretag eftersom det all-
mänt råder brist på bostäder i kommunen. Men om befolkningsutvecklingen vänder 
tillbaka till en situation liknande den före 2010 kan situationen snabbt förändras. 

7.7  Bebyggelsestruktur, bostadsbestånd och bostadsbyggande 
fram till idag 

I Östra Göinge är boendet och bebyggelsen spridd på många små eller mindre orter. 
Det finns ingen stor dominerande centralort med tätbebyggda stadsliknande miljöer. 
De två största tätorterna, eller byarna som vi fördrar att kalla dem, Knislinge och 
Broby, har cirka 3 000 invånare vardera medan Sibbhult och Glimåkra har cirka 1 500 
och Hanaskog runt 1 400 invånare. Därutöver finns ett antal mindre byar med 200 
eller färre invånare.  
 
Bebyggelse- eller ortsstrukturen innebär att inslaget av småhus är dominerande och att 
flerbostadshus är relativt sparsamt förekommande, jämfört med mer tätbebyggda delar 
av Skåne. Detta har i sin tur betydelse för bostadsbeståndets sammansättning avseende 
upplåtelseform och ägarkategori. 
 
Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) 6509 lägen-
heter/bostäder9 i Östra Göinge kommun. Småhusen dominerar och utgör nära 70 pro-
cent av lägenhetsbeståndet.  
 
Endast cirka var fjärde lägenhet (26 %) finns i flerbostadshus. Därutöver finns enligt 
SCB:s statistik, drygt tvåhundra specialbostäder avsedda huvudsakligen för äldre eller 
funktionshindrade. Det finns också ett mindre antal lägenheter i övriga hus, d.v.s. i 
byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader för verksamhet 
eller samhällsfunktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Därutöver finns cirka 900 fritidsbostäder i kommunen enligt fastighetstaxeringen. 
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Diagram 11: Lägenheter efter hustyp 2015 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Jämfört med Osby skiljer sig utbudet av bostäder inte åt på något nämnvärt sätt, när 
det gäller hustyp. Bostadsmarknaden i de två andra kommuner som Östra Göinge har 
ett stort flyttningsutbyte med, Kristianstad och Hässleholm, kännetecknas dock av 
större andelar lägenheter i flerbostadshus. Skillnaden när det gäller fördelning på hus-
typ är dock betydligt större jämfört med länet som helhet, där fördelningen mellan 
lägenheter i småhus och flerbostadshus är förhållandevis jämn. 
 
Att småhusen dominerar i Östra Göinge innebär i sin tur att det vanligaste sättet att 
disponera sin bostad är att äga den; cirka 65 procent av bostäderna i kommunen är 
upplåtna med ägandeträtt medan 33 procent är hyresrätter. Bostadsrätter är mycket 
ovanligt i Östra Göinge kommun, och uppgår till cirka två procent av det totala be-
ståndet och till cirka fyra procent av lägenheterna i flerbostadshus. 
 
Jämfört med näraliggande kommuner är andelen äganderätter vanligare i Östra Göinge 
och andelen bostadrätter färre även om bostadsrätterna i kringliggande kommuner inte 
heller är alls lika vanliga som i Skåne som helhet. 
 
Diagram 12: Lägenheter efter upplåtelseform i Östra Göinge kommun, jämförelsekommuner och 
Skåne län 2015 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
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I hela länet är bostadsbeståndet ganska jämt fördelat på hyresrätter och äganderätter 
medan det i Östra Göinge och kommunerna i närområdet är äganderätten som är den 
dominerande upplåtelseformen. 
 
Merparten av alla bostäder i kommunen är byggda under 1960- och 70 talen. Endast 
en liten del har tillkommit efter 1980 och nästan inga bostäder efter 1995. Det finns ett 
stort antal äldre småhus10 uppförda före 1930. De allra flesta småhus är dock från 
1960- eller 1970- talen, när de stora villamattorna rullades ut runt om i landets kom-
muner. 
 
Diagram 13: Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod i Östra Göinge kommun 

  
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

Bostäder i flerbostadshus byggdes huvudsakligen under 1960-talet men till mindre del 
även under 1950-talet. Ett mindre antal lägenheter i flerbostadshus färdigställdes un-
der 1970 och 80- talen. Under de senaste 20 åren har det i princip inte tillkommit 
några lägenheter i flerbostadshus i Östra Göinge kommun med undantag för något 
mindre projekt de senaste åren. Sammantaget är flerbostadshusbeståndet i kommunen 
förhållandevis gammalt och kan vara i behov av upprustning och modernisering för att 
möta dagens krav på moderna och attraktiva hyresrätter som alternativ till ett billigt 
och rymligt småhusboende. 
 
Diagram 14: Antal lägenheter efter hustyp och storlek 2015

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 

                                                 
10 Med småhus avses friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 
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Av diagramet framgår hur lägenheter i småhus och flerbostadshus fördelas på storlek 
uttryckt i kvadratmeteryta. De flesta lägenheter i flerbostadshus är mellan 61-80 kvm. 
Det finns också en hel del mindre lägenheter mellan 41 och 60 kvm samt ett par 
hundra små lägenheter som är mindre än 40 kvm. Bostäder i småhus (oftast villor) är 
av naturliga skäl oftast betydligt större än lägenheterna i flerbostadshus. 
 
I Östra Göinge kommun är inslaget av små eller mindre lägenheter i flerbostadshus 
större än i kringliggande kommuner medan de andra kommunerna har ett större inslag 
av större lägenheter i sina flerbostadshusbestånd. 
 
Diagram 15: Andel lägenheter i flerbostadshus efter storlek i Östra Göinge och jämförelsekom-
muner2015. 

 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 
 

8 Bostadsbeståndets utnyttjande – Befolkningens och 
hushållens boende 

Ovan har bostadsbeståndets sammansättning redovisats avseende hustyp, upplåtelse-
form, storlek och byggperiod. I detta avsnitt redovisas befolkningens boende. Hur 
befolkningen (och hushållen) i kommunen bor fördelat på olika upplåtelse- eller bo-
endeformer, präglas naturligtvis av bostadsbeståndets sammansättning. Det är därför 
naturligt att det är ganska stora skillnader i hur man bor mellan Östra Göinge och sär-
skilt Skåne som helhet. Men det finns också märkbara skillnader jämfört med kom-
munerna i närområdet som sammanhänger med skillnader i bebyggelse- och orts-
struktur. Inom kommunen är det dessutom stor skillnad i hur man bor beroende på 
ålder, hushållstyp och hushållsstorlek. 
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Tabell 11: Befolkningen i Östra Göinge, Skåne län och kringliggande kommuner 2015 fördelad
på boendeform

Källa: SCB, Statistikdatabasen

I Östra Göinge kommun är det mycket vanligt att bo i ett eget ägt småhus. Närmare 75
procent av kommunens invåna re bor på det sättet. Motsvarande andel i länet är betyd -
ligt lägre; 49 procent. Följaktligen är det då också ovanligare att bo i hyresrätt i kom -
munen än i länet; 18 procent i kommunen jämfört med 25 procent i Skåne som helhet
bor i hy reslägenhet i flerb o sta dshus.

Som framgått i avsnittet om bostadsbeståndet skiljer sig bostadsmarknaden i Östra
Gö inge mar kant från den i Skåne genom att upplåtelseformen bostadsrätt är mycket
ovanlig. Andelen invånare som bor i bostadsrätt i Östra Göinge är bara en dryg pro -
cent. I länet uppgår den till cirka 15 eller 18 procent beroende på om bostadrätter i
småhus räknas in. Även i kringlig gande kommuner är andelen boende i bostadsrätt
betydligt lägre än i Skåne som helhet.

Tabellen ovan antyder att orts strukturen präglar bo stadsmarknaden på likartat sätt i
hela nordöstra Skåne; äganderätt i småhus är en vanligare boendeform än vad den är i
de mer tätbefol kade delarna av länet. Befolkningens fördelning på boendeformer är
väldigt likartad i Osby och Östra Göinge me dan särskilt Kristianstad känne tecknas av
ett större inslag av boende i hyresrätt.

I diagrammen nedan, visas befolkningen i olika åldrar fördelad på boendeform i Östra
Göinge respektive i Skåne län.

Diagram 16 och 17: Andel personer efter ålder och bondeform Östra Göinge och Skåne

Källa: SCB, Statistikdatabasen

Boendeform Procentandel

Östra Göinge Osby Kristianstad Hässleholm Skåne län

Småhus, äganderätt 74,7 70,5 59,5 67,4 49,3

Småhus, bostadsrätt 0,6 4,6 1,2 1,9 2,8

Småhus, hyresrätt 2,2 1,6 3,6 2,1 2,2

Flerbostadshus, bostadsrätt 0,7 3,0 7,1 5,7 15,1

Flerbostadshus, hyresrätt 17,7 16,5 24,2 18,5 25,0

Specialbostad 0,8 0,9 1,7 1,5 1,8

Övrigt boende 1,0 0,7 1,0 0,9 1,2

Uppgift saknas 2,4 2,2 1,8 2,0 2,7
Samtliga boendeformer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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I Östra Göinge kommun är det betydligt vanligare i alla åldrar att bo i eget ägt småhus 
än vad det är i länet som helhet, även bland yngre (20-29) och äldre vilka annars är 
grupper som ofta efterfrågar någon annan boendeform. En möjlig förklaring är att de 
ungdomar som inte flyttat till annan kommun för till exempel studier fortsätter att bo 
kvar hos föräldrarna. För ungdomar är det ju för närvarande också svårt att överhu-
vudtaget komma in på bostadsmarknaden genom de långa kötiderna till lägenheter i 
kommunens bostadsföretag. 
 
Det framgår av diagrammen att det är först när man kommer upp i åldrarna runt 80 år 
som man lämnar sin villa för andra boendeformer, ofta någon form av specialboende 
för äldre, eller hyresrätt om man är tillräckligt frisk. Men närmare 55 procent av de 
som är 80 år eller äldre bor fortfarande kvar i sitt egna småhus. Motsvarande andel i 
länet är strax över 30 procent. 
 
I länet är bostadsrätten en vanlig boendeform bland yngre i början av bostadskarriären 
och bland de äldre som är i slutet av den. I Östra Göinge finns inte detta alternativ. För 
äldre kan avsaknaden av attraktiva bostadsrätter vara en förklaring till att man i större 
utsträckning bor kvar i den egna villan. Ett motiv för äldre att bo kvar i den egna vil-
lan långt upp i åldrarna är förstås att boendekostnaderna är låga när lånen är amorte-
rade, särskilt i jämförelse med hyreskostnaderna i nyproduktionen.  
 
I Skåne som helhet är bostadsrätten en ganska vanlig upplåtelseform bland ensambo-
ende och ensamstående med barn men också till viss del bland sammanboende utan 
barn men den förekommer i mindre utsträckning även i alla andra hushållstyper.  
Äganderätten är vanligare i alla hushållstyper i Östra Göinge kommun än vad den är i 
länet som helhet. 

9 Bostadsmarknadsläget 2016 

Med ovanstående genomgång av de faktorer som långsiktigt bestämmer utvecklingen 
på bostadsmarknaden och av hur bostadsbeståndet i kommunen utnyttjas  som platt-
form görs i detta avsnitt en beskrivning av den dagsaktuella situationen på bostads-
marknaden i Östra Göinge kommun.  

9.1  Bostadsmarknaden i Skåne – en utblick. 

Befolkningen i Skåne växer. Under 2014 och 2015 ökade folkmängden med nästan 
15 000 personer per år. Men bostadsbyggandet är långt ifrån på den nivå som skulle 
krävas för att svara mot befolkningsökningen. Dessutom finns ett betydande ackumu-
lerat bostadsbehov sedan tidigare som beror på att bostadsbyggandet under lång tid 
varit lägre än behovet. Länsstyrelsen i Skåne bedömer att det skulle behöva byggas 
cirka 7 000 bostäder om året fram till år 2030 för att svara mot den förväntade befolk-
ningsökningen11. I den siffran är inte det ackumulerade bostadsbehovet inräknat.  
 
Även om bostadsbyggandet ökar på sina håll i länet är bostadsbristen påtaglig i de 
flesta kommuner. I början av 2016 rapporterade 29 av 33 skånska kommuner bostads-

                                                 
11 Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner (2015). 
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brist i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät (BME). Det är en ökning med 7 kom-
muner sedan året innan. Ingen kommun uppger att det finns ett överskott av bostäder. 
Även i nordöstra Skåne, där befolkningen sett över en längre tidsperiod inte ökat i 
samma takt som i de västra och sydvästra delarna av länet råder brist på bostäder. Un-
der de senaste åren har i östra och norra Skåne inflyttning från utlandet fått invåna-
rantalet att stiga, vilket markant förändrat situationen på bostadsmarknaden i riktning 
mot en bristsituation i flera kommuner. 

9.2  Nuläge på bostadsmarknaden i Östra Göinge. 

9.2.1 Hastig vändning på efterfrågesidan 

Efter många år med minskande invånarantal vände befolkningsutvecklingen uppåt 
under 2010 och denna utveckling har accelererat under 2014, 2015 och 2016. Från år 
2010 har folkmängden ökat med ca 900. Det ökade invånarantalet förklaras av en 
markant ökad inflyttning från utlandet. Det inrikes flyttmönstret ser emellertid ut som 
tidigare år; kommunen gör fortfarande flyttningsförluster i förhållande till andra 
kommuner i riket, särskilt till andra kommuner i Skåne. Den enskilda faktor som 
främst påverkar bostadsmarknadsläget i kommunen just nu är tillströmningen nyan-
lända personer. 
 
Bostadsbyggandet har under lång tid präglats av den vikande befolkningsutveckl-
ingen. Under de senaste 20 åren har det nästan inte byggts några nya bostäder i flerbo-
stadshus i kommunen med undantag för några mindre projekt de senaste åren. Några 
småhus/villor brukar tillkomma varje år. När nu invånarantalet ökar igen har inte bo-
stadsbyggandet hängt med. Det tar ju ofta flera år att förverkliga ett bostadsbyggnads-
projekt från idé till inflyttning.  
 
Utöver att det tar lång tid från idé till färdigt hus finns det andra hinder för bostads-
byggandet. Flera av dessa har kommunen ingen eller liten möjlighet att påverka. 
Främst kan nämnas låga priser på begagnade småhus, höga kostnader för nyprodukt-
ion och därmed höga hyror och en ovilja från bankerna att bevilja lån till nybyggnads-
projekt. Den nya situationen på bostadsmarknaden har emellertid också inneburit att 
det i vissa byar uppstått brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen. 
 
Mellan 2010 och 2015 har det byggts 44 bostäder i kommunen, huvudsakligen i små-
hus. Genom ombyggnad av flerbostadshus bortföll 2 bostäder. Under perioden har det 
i genomsnitt tillkommit 7 bostäder per år samtidigt som befolkningen ökat med cirka 
600. Östra Göinge och Tomelilla är de kommuner som byggt minst bostäder per invå-
nare i Skåne mellan 2010 och 2014. Sett i förhållande till antalet nytillkomna invånare 
mellan, under samma period, är det i Östra Göinge, Perstorp, Åstorp och Landskrona 
som bostadsbyggandet varit lägst i Skåne.  
 
Sammantaget har befolkningsutvecklingen och det hittills låga bostadsbyggandet in-
neburit att det nu råder stor bostadsbrist i kommunen. Enligt kommunens bedömning i 
Boverkets Bostadsmarknadsenkäten är det brist på bostäder inte bara i centralorten 
utan i princip i hela kommunen. De senaste årens utveckling har inneburit en markant 
förändring, särskilt på hyresbostadsmarknaden men också på småhusmarknaden. 
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9.2.2 Stor brist på hyresbostäder 

På hyresbostadsmarknaden är kommunens bostadsföretag Göingehem helt domine-
rande aktör som ägare av 80 procent av hyresbostäderna i kommunen. Företagets be-
dömning är att situationen på hyresbostadmarknaden under de 2-3 senaste åren har 
förändrats markant från ett överskott till brist på hyresbostäder. I dag finns det i prin-
cip inga tomma lägenheter i Göingehems bostadsbestånd.  Cirka 3 500 personer står 
idag (mars 2016) i kö för en bostad hos företaget.  Kötiden för en vanlig lägenhet är 
minst 1,5 år och för en marklägenhet är det i genomsnitt 7-9 års väntetid.  
 
Efterfrågan varierar med ålder och livssituation. Yngre hushåll söker i första hand en- 
eller tvårumslägenheter, beroende på om den sökande studerar eller förvärvsarbetar. 
Äldre hushåll vill generellt sett helst ha två eller trerumslägenheter. Äldre hushåll, 
som består av två personer och som nyligen sålt sin egnahemsbostad, efterfrågar 
främst 3-rumslägenheter, allra helst en marklägenhet. Allmänt vill de äldre gärna ha 
en lägenhet i bottenplan. 
 
Det råder brist på marklägenheter, efterfrågan är stor, särskilt bland äldre, men utbudet 
är begränsat och väntetiden är, som nämnts, upp till nio år. 
 
Efterfrågan på hyreslägenheter är stor i alla kommunens byar men särskilt stor är den i 
Hanaskog, Knislinge och Broby, d.v.s. i byarna utefter väg 19. 
 
Göingehem har dock svårt att tillgodose efterfrågan från äldre som söker ett bekvä-
mare alternativ med högre serviceinnehåll än nuvarande villaboende. Företaget skulle 
behöva komplettera sitt bestånd med fler marklägenheter och lägenheter med hiss. 
  
Bolaget ser med tillförsikt på framtiden. Marknadsförutsättningarna bedöms vara goda 
eller mycket goda. Bedömningen grundas på befolkningsökningen, som är positiv 
genom inflyttning av utrikesfödda, och utvecklingen på arbetsmarknaden. Bolaget 
menar att det med all säkerhet inte kommer att bli några problem att hyra ut de 70 
lägenheter som man fått ägardirektiv om att bygga fram till utgången av år 2019.  
 
När det gäller nyproduktion av bostäder ser bolaget en utmaning i kombinationen av 
kravet på rimliga hyresnivåer, bolagets avkastningskrav och skyldigheten att i redo-
visningen marknadsvärdera fastighetsbeståndet. Dessa tre faktorer gör sammantaget 
att varje nyproduktionsprojekt måste bedömas för sig, utifrån risken för nedskrivning 
av fastighetsvärdet. Göingehem framhåller att bolaget inte startar nyproduktion som 
på förhand medför risk för nedskrivning. Detta är en utmaning som delas av många 
bostadsföretag, särskilt i mindre kommuner.  
 
En lösning på utmaningen är att skapa en väl fungerande och effektiv produktions-
kedja som innefattar hela byggprocessen, från planarbete och bygglovshandläggning 
till färdigställda bostäder samt god tillgång till byggklar mark och gynnsamma mark-
priser. Bolaget menar att kommunen och Göingehem tillsammans lyckats få till stånd 
en sådan väl fungerande planerings- och produktionskedja som ur bolagets perspektiv 
ändå öppnar goda möjligheter för framtida byggande. Ur kommunens perspektiv bi-
drar en väl fungerande planerings- och byggprocess till att stärka kommunens attrakt-
ionskraft inte minst genom att förbättra förutsättningarna för bostadsförsörjningen. 
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I sin analys av marknadsförutsättningarna bedömer Göingehem att ett hot som man 
ändå måste väga in i sin framtidbedömning är möjligheten av att befolkningsutveckl-
ingen vänder nedåt igen. Man är medveten om att den stora inflyttningen av utrikes-
födda driver på efterfrågan av hyresbostäder just nu men att utrikesfödda samtidigt har 
en hög benägenhet att flytta vidare från den ursprungliga boendekommunen efter 
några år. En framtida sämre sysselsättningsutveckling med minskande hushållsin-
komster är också en del av en hotbild man måste förhålla sig till. Avgörande är också 
att de många nyanlända, så snart som möjligt, kommer in på arbetsmarknaden och kan 
försörja sig genom eget arbete. 
 
Ett observandum för Göingehem är fastighetsbeståndets ålder och standard. Beståndet 
är förhållandevis gammalt och har under tidigare perioder inte underhållits i tillräcklig 
omfattning. För att råda bot på detta avsätts numera emellertid årligen 15-20 procent 
av bolagets omsättning till fastighetsunderhåll. Men det finns fortfarande påtagliga 
behov av modernisering och eftersatt underhåll att ta igen. 
 
Göingehem bedömer dock att företagets bostadsbestånd är varierat och i huvudsak 
ganska väl svarar mot den efterfrågan som finns. Beståndet består emellertid främst av 
mindre lägenheter, särskilt enrumslägenheter, vilket förklaras av bostadsbeståndets 
ålder. De flesta fastigheter är uppförda mellan 1941 och 1975. Ett antal byggnader 
tillkom mellan 1990 och 1993. Under 2000-talet har företaget enbart byggt två LSS-
boenden och ett område med 14 marklägenheter i Knislinge. Genom ombyggnad av 
gamla biblioteket i Broby tillkom 7 lägenheter under 2015. Ytterligare ett 15-tal lä-
genheter har skapats genom konvertering av lokaler till bostäder under åren 2014-16. 
 
Den största konkurrenten på den lokala bostadsmarknaden är, enligt företagets be-
dömning, inte de privata fastighetsägarna i kommunen eller andra bostadsföretag i 
kringliggande kommuner, utan det billiga egnahemsboendet. Som framgått av tidigare 
avsnitt är egnahemsboendet betydligt vanligare i alla åldrar i Östra Göinge kommun 
än i Skåne som helhet, även bland ungdomar och äldre. 
  
Det billiga småhusboendet påverkar vilka hyresnivåer som är möjliga om Göingehem 
ska ta marknadsandelar från villaboendet. I dag är kanske inte konkurrensen från små-
husboendet något problem för Göingehem, eftersom det allmänt råder brist på bostä-
der i kommunen men om befolkningsutvecklingen vänder tillbaka till en situation lik-
nande den före 2010 kan läget snabbt förändras. 
 
I sammanhanget bör också framhållas att även om Göingehem dominerar på hyres-
marknaden så utgör hyresbeståndet enbart 30 procent av hela bostadsbeståndet i 
kommunen medan resterande bostäder i huvudsak är småhus med äganderätt. Det be-
tyder att själva bostadsbeståndets sammansättning i sig innebär en begränsning av de 
möjligheter som står till buds för dem som söker ett alternativ till egnahemsboende.  
 
Göingehem framhåller att man ser positivt på en ökad konkurrens och fler upplåtelse-
former för bostäder i kommunen. Detta kan bidra till att öka omflyttningen i beståndet 
och till att skapa flyttkedjor, vilket bidrar till att bostadsbeståndet utnyttjas mer opti-
malt. Ett större utbud och en högre omsättning i beståndet är nödvändigt för att bola-
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get skall kunna hantera den växande bostadskön och bidra till att uppfylla kommunens 
bostadsförsörjningsansvar. 

9.2.3 Intresset för att bygga bostäder ökar  

Det finns nu tydliga indikationer att byggföretagen nu gör en mer positiv bedömning 
av marknadsförutsättningarna i kommunen än tidigare och att bostadsbyggandet börjar 
komma igång. Kommunens mark- och exploateringsenhet märker tydligt ett ökande 
intresse i form av fler förfrågningar från privata entreprenörer som hör sig för om möj-
ligheten att förvärva mark i attraktiva lägen för att bygga marklägenheter.  
 
Framförallt är intresset av att bygga bostadsrätter särskilt tydligt just nu. Det finns 
även ett visst intresse att uppföra hyresrätter även om det inte är lika stort som när det 
gäller bostadsrätter.  
 
 Kommunens bostadsföretag, Göingehem, har genom ägardirektiv i uppdrag uppföra 
70 bostäder till utgången av 2019. Företaget är redan igång med produktion av en del 
bostäder. 
 
Generellt finns det ett intresse för markförvärv i attraktiva lägen i byarna utefter väg 
19, där kommunikationerna är goda, och kan förväntas bli ännu bättre, genom ytterli-
gare förbättrad kollektivtrafik framöver.  Oavsett om upplåtelseformen är hyresrätt 
eller bostadsrätt avser intresset i första hand lägenheter i markplan.  
 
När det gäller nybyggnad av enskilda småhus/villor märks ett ökat intresse för tomt-
mark i attraktiva lägen i byarna, särskilt i kommunens södra delar. De tomma tomter 
som finns insprängda här och där i befintlig villabebyggelse från 70-talet har emeller-
tid visat sig vara svårsålda. Däremot finns stort intresse för nya tomter i mer samman-
hängande utbyggnadsområden.  Därför har kommunstyrelsen beslutat att tidigarelägga 
utbyggnad av ett villaområde, kvarteret Rosenkvartsen, i Knislinge till 2017. Men 
även om intresset för att bygga villor nu ökar är nyproduktionen fortfarande mycket 
begränsad. En begränsande faktor är prisnivån på begagnade villor i förhållande till 
omvärlden. Priserna på begagnade villor visar emellertid, som ovan redovisats, en 
stigande trend. 

9.2.4 Ökande efterfrågan på begagnade småhus 

Efter samtal med mäklare som är verksamma i kommunen framkommer följande bild 
av läget på småhusmarknaden12:  
 
Efter att småhusmarknaden tidigare stått stilla har det under de senaste två åren, 
märkts en tydligt ökad efterfrågan på villor. Visningarna är välbesökta och budgivning 
är inte ovanligt. Detta har inneburit att priserna på småhus nu stiger i Östra Göinge 
kommun. En bakomliggande orsak är att priserna, i främst Kristianstad, under en 
längre tid, stigit så mycket att ett småhus i Östra Göinge nu framstår som extra pris-
värt, särskilt om det ligger på bekvämt pendlingsavstånd till Kristianstad.  
 

                                                 
12 Intervjuer med Länsmäklaren och Svensk fastighetsförmedling. 
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Det är stor efterfrågan på hus som tillfredsställer barnfamiljens behov avseende, ut-
formning, antal rum, planlösning och närhet till förskola/skola Efterfrågetrycket är 
starkast i de södra delarna av kommunen, särskilt i Hanaskog och Knislinge, som lig-
ger nära Kristianstad. Men det efterfrågas småhus även i Broby, Glimåkra och Sibb-
hult om det är rätt hus som svarar mot främst barnfamiljernas behov. Utbudet av små-
hus är lägre än efterfrågan i dag, vilket driver priserna uppåt.  
 
Även om det oftast är barnfamiljer som efterfrågar småhus/villor är det inte helt ovan-
ligt med äldre spekulanter som vill byta från ett ägt småhus i flera plan till en bekvä-
mare enplansvilla. Det är sannolikt att många äldre på grund av låga boendekostnader, 
när lånen är amorterade, väljer att bo kvar i sin villa så länge som möjligt, eftersom 
kostnaden för en hyreslägenhet är betydligt högre. Intrycket är att många äldre flyttar 
direkt från villan till någon form av service- eller äldreboende, utan någon form av 
annat boende däremellan, när man inte klarar att ta hand om sitt hus längre. Det finns 
sannolikt ett efterfrågeunderlag för fler bostadrätter i kommunen, som ett alternativ till 
villaboende bland äldre som börjar uppleva det som krävande att sköta om hus och 
trädgård på äldre dar, och som skulle vilja hitta en annan boendeform om det fanns bra 
alternativ. Även bristen på tillgängliga hyreslägenheter bidrar till att man bor kvar i 
sin villa längre än vad man kanske skulle gjort annars. 

10 Situationen för särskilda grupper 

10.1  Ungdomar och unga vuxna 

För närvarande är det svårt för ungdomar och unga vuxna, liksom för andra grupper, 
att få en bostad i kommunen. Situationen har uppkommit under de senaste åren på 
grund av den kraftigt ökade inflyttningen och därpå följande allmänna bostadsbristen. 
Kommunen bedömer inte att det finns behov av särskilda ungdomsbostäder. Göinge-
hems bestånd innehåller ett stort inslag av små och billigare lägenheter som passar 
ungdomars behov av en första lägenhet och ett inträde på bostadsmarknaden. Det är 
omöjligt att bygga nya bostäder till de låga hyror som finns i Göingehems nuvarande 
bestånd. Lösningen är istället att genom nyproduktion åstadkomma flyttkedjor som 
frigör billigare bostäder för ungsomar i det befintliga beståndet. 
 
Något särskilt behov av studentbostäder i kommunen bedöms inte finnas. Det är 
mycket vanligt att ungdomar i 20-24 års ålder flyttar från kommunen för att studera 
vid någon högskoleort.  

10.2 Bostäder för äldre 

10.2.1 Vanliga bostäder som möter de äldres krav och behov 

I Östra Göinge kommun bor de äldre kvar i sina egnahem betydligt längre upp i åld-
rarna än i vad som är vanligt i Skåne i övrigt och i Riket. Kommunens bostadsföretag, 
Göingehem, märker samtidigt en stor efterfrågan på tillgängliga lägenheter i mark-
plan, gärna marklägenheter, från äldre som söker alternativ till nuvarande villaboende.  
I Skåne som helhet är bostadsrätt en vanlig boendeform för äldre särskilt bland dem 
som är 70 år eller äldre och alldeles särskilt bland dem som hunnit uppnå minst 80 år. 
Eftersom bostadsrätter nästan saknas i kommunen är hyresrätt i dag i princip enda 
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alternativet för dem som upplever att det är dags att lämna villan för ett bekvämare 
boende med lägre ansvar för underhåll. Samtidigt råder stor brist på hyresrätter i dags-
läget och ännu svårare är det att få tag på en tillgänglig lägenhet i markplan. 
  
Kommunen befolkningsprognos pekar på att antalet äldre över 80 år kommer att öka 
markant fram till år 2025 och åren därefter. Det betyder att behovet av och efterfrågan 
på tillgängliga marklägenheter och lägenheter med hiss kommer att öka ytterligare 
framöver. För att möta detta behov är de bostäder som Göingehem bygger dag till-
gängliga för alla grupper och om det byggs i flera plan så ska det finnas hiss. Även de 
privata aktörerna har en god bild av behovet av marklägenheter och tillgängliga bostä-
der i kommunen. Det sker en löpande dialog mellan kommunen och privata aktörer 
kring nuvarande och framtida beräknat bostadsbehov. Överhuvudtaget har de bostäder 
som byggs i dag hög tillgänglighet och öppna generösa planlösningar. Kommunen har 
även, som en del av arbetet med riktlinjerna för bostadsförsörjning, genomfört en in-
ventering av tillgängligheten i flerbostadshusen i kommunen. 
 
Antalet äldre väntas, enligt befolkningsprognosen, främst öka i de södra delarna av 
kommunen i Knislinge- och Hanaskogsområdet. I övriga delar av kommunen pekar 
prognosen på en måttlig eller obetydlig ökning av antalet personer 80+. 

10.2.2 Särskilda boendeformer 

I kommunen finns i dag tre kommunala äldreboenden; Lindgården i Broby, Skogsbry-
net i Sibbhult och Västanvid i Knislinge med sammanlagt 137 lägenheter. Fastighet-
erna, som är uppförda under 60-, 70-, 80, och 90-talen, är till vissa delar renoverade 
men är sammantaget i stort behov av upprustning och modernisering, både avseende 
boendekvalitéer och möjligheten att bedriva en god och rationell vård- och omsorgs-
verksamhet. 
 
Kommunen genomför just nu den största satsningen någonsin på att rusta upp och 
modernisera beståndet av vård- och omsorgsbostäder. Satsningen görs i samverkan 
med Riksbyggen inom ramen för en nybildad kooperativ hyresrättsförening. Kommu-
nen har tillsammans med Riksbyggen bildat den kooperativa hyresrättsföreningen 
Göingebygdens Trygga Hem och till föreningen överlåtit två av äldreboendena. En 
avsiktsförklaring är tecknad om att överlåta även det tredje äldreboendet till förening-
en. Föreningens uppdrag är att modernisera och rusta upp de tre äldreboende till mo-
derna och ändamålsenliga bostäder för äldre med behov av vård- och omsorgsinsatser. 
Planering och projekteringsarbete pågår och beräknad inflyttning för de två första 
etapperna beräknas till första halvåret 2018 respektive 2019. När alla tre etapper är 
avklarade beräknas Göingebygdens Trygga hem att ha 148 lägenheter för äldrebo-
ende/särskilt boende i de nya upprustade fastigheterna, vilket enligt de beräkningar, av 
befolkningsutveckling och behov av vård- och omsorgsboende som kommunen gjort, 
motsvarar det framtida behovet under prognosperioden. 
 
I kommunen finns även ett äldreboende i privat regi, Solglimman i Glimåkra, med 25 
lägenheter, där kommunen köper platser. 
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10.2.3 Anvisningslägenheter 

Anvisningslägenheter räknas som ett ordinärt boende som man kan ansöka om utan att 
ha behov av andra insatser. I kommunen finns anvisningslägenheter i anslutning till 
vård- och omsorgsboenden; Lindgården i Broby, Skogsbrynet i Sibbhult och Västan-
vid i Knislinge. I Broby finns 11 anvisningslägenheter som ägs av kommunen och i 
Sibbhult finns 18 lägenheter som ägs av Göingebygdens Trygga Hem som också äger 
7 anvisningslägenheter i anslutning till Västanvid i Knislinge. Med anledning av att 
antalet äldre över 80 år ökar markant framöver kommer sannolikt även behovet av 
denna typ av boende, med närhet till olika typer av stöd i anslutning till bostaden, att 
öka. Den kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens Trygga Hem, som kom-
munen grundat tillsammans med Riksbyggen, avser att utveckla denna boendeform 
med utgångspunkt i det behov som uppstår till följd av befolkningsutvecklingen13. 

10.2.4 Trygghetsboende 

Trygghetsboende är en del av den ordinarie bostadsmarkanden på så vis att den - till 
skillnad mot boende i särskilda boendeformer - inte beviljas som bistånd. Åldergrän-
sen för att ställa sig i kö är 60 år. Trygghetsboenden är vanliga lägenheter samlade 
kring en gemensam lokal med tillgång till personal/bovärd på angivna tider. Det finns 
två trygghetsboenden i kommunen, ett på Fridebo i Hanaskog med 16 seniorlägen-
heter och ett i kvarteret Filantropen i Glimåkra med 22 lägenheter. Hyresvärd är 
kommunens bostadsföretag Göingehem och lägenheterna erhålls efter kötidspoäng i 
bolaget bostadskö precis som alla andra bostäder men med skillnaden att man måste 
ha fyllt 60 år. I kvarteret Filantropen i Glimåkra, på Västergårds center, finns också ett 
privat trygghetsboende för äldre med 21 lägenheter. Med anledning av att antalet äldre 
över 80 år ökar markant framöver kommer sannolikt även behovet av denna typ av 
boende, med närhet till olika typer av stöd i anslutning till bostaden, att öka.  

10.3 Bostäder för personer med funktionsnedsättning 

10.3.1 Gruppbostäder  

Gruppbostäder är ett boendealternativ för personer med så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig tillsyn och närvaro av personal är 
nödvändig. I Östra Göinge finns fem gruppboenden; Lärkan i Broby med 5 lägenheter, 
Verkstadsgatan i Broby med 6 lägenheter, P. Antons gata i Broby med 5 lägenheter, 
Källgatan i Sibbhult med 3 lägenheter och Njuravägen i Broby med 6 lägenheter. 
Dessutom finns Drakaberga i Glimåkra med boende för en person. Kommunen anpas-
sar beståndet av denna typ av bostäder löpande efter behovet. 

10.3.2 Serviceboende 

Ett serviceboende består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service 
och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov 
och ligger ofta samlade i ett hus eller i kringliggande hus. I kommunen finns service-
boendena Brobyvägen i Sibbhult och Änglagård i Glimåkra. Lägenheterna ingår i det 
                                                 
13 I föreningens styrelse ingår Östra Göinge kommun, Riksbyggen och de boende. Kommunen har 
ett avgörande inflytande över de beslut som styrelsen fattar. Föreningens syfte är att tillhanda-
hålla vård- och omsorgsbostäder av god kvalité till kommunens invånare. Även anvisnings- eller 
trygghetsboende omfattas av föreningens uppdrag. 
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övriga bostadsbeståndet men gemensamma utrymmen finns i anslutning till dem. 
Kommunen anpassar beståndet av denna typ av bostäder löpande efter behovet. 

10.4 Bostäder inom socialpsykiatrin 

I Östra Göinge kommun finns möjligheter för personer med omfattande psykiskt 
funktionshinder att söka särskilt boende. Nakterhuset i Knislinge är ett sådant boende 
för dem som är psykiskt långtidssjuka och som har behov av ett organiserat boende 
med tillgång till personal dygnet runt. Man hyr sin lägenhet själv och har tillgång till 
personal för stöd och omvårdnad. Även fritidsaktiviteter erbjuds. 
  
Inom socialpsykiatrin finns även boendestöd som är ett socialt och pedagogiskt stöd i 
det egna hemmet. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt. Syftet är att 
förebygga och minska följderna av en psykisk funktionsnedsättning och stärka för-
mågan att leva ett självständigt liv. Kommunens verksamheter bedömer att antalet 
bostäder inom socialpsykiatrin för närvarande och framöver svarar mot behovet. 

10.5 Grupper med bostadssociala behov 

Kommunen hyr två jourlägenheter för personer i särskilt utsatta situationer som hu-
vudsakligen är tänkta att användas för barnfamiljer som hamnat i akut bostadslöshet. 
Det finns också två träningslägenheter i Knislinge för personer som på grund av soci-
ala problem har svårt att få ett eget hyreskontrakt. Tanken är att man där kan få möj-
lighet att visa att man klarar att bo i ett eget boende för att det därefter skall kunna 
vara lättare att få ett eget hyreskontrakt. Jourlägenheter och träningslägenheter har det 
senaste året varit fulla i stort sett hela tiden. Barnfamiljer som hamnat i akut bostads-
löshet har, vid flera tillfällen, fått hänvisas till vandrarhem och hotell.  
 
I Östra Göinge finns ingen kvinnojour utan kommunen använder kvinnojourer i andra 
kommuner för att lösa bostadsbehovet för kvinnor i behov av skyddat boende. Beho-
vet av den här typen av skyddat boende har ökat under senare år. Tiden på skyddat 
boende har också ökat på grund av svårigheter för kvinnorna att hitta en egen bostad. 
 
Kommunen har hittills klarat att lösa behovet för de aktuella grupperna men bedöm-
ningen är att det finns anledning att vara vaksam på hur behovet utvecklas framöver.  

10.6 Asylsökande 

Migrationsverket ansvarar för boende till asylsökande och andra som är inskrivna i 
deras mottagningssystem. Migrationsverket vill i första hand utnyttja lägenheter i det 
vanliga bostadsbeståndet men är också tvunget att använda större anläggningsboen-
den, särskilt när inflödet av nya asylsökande är stort. Den asylsökande har också möj-
lighet att ordna egen bostad. I Östra Göinge finns ett större anläggningsboende på det 
tidigare konferenshotellet i Breanäs.  
 
Migrationsverket har sedan länge ett etablerat samarbete med Göingehem och kan 
enligt avtal hyra högst 85 lägenheter av kommunens bostadsföretag till asylsökande 
som väntar på besked om uppehållstillstånd. För närvarande (november 2016) finns 
det 256 asylsökande i dessa lägenheter. För närvarande utnyttjas 75 lägenheter av de 
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avtalade 85. Inom ramen för avtalet kan lägenheter renoveras och nyttjade lägenheter 
kan skifta över tid, vilket skapar flexibilitet för båda parter. Migrationsverket hyr 
också 10 lägenheter av privata hyresvärdar. Sammanlagt bor idag ca 600 asylsökande 
och andra som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Östra Göinge 
kommun. 
 
Flera av dem som bor i Migrationsverkets lägenheter har beviljats permanent uppe-
hållstillstånd men hittar inte egen bostad. Därmed kan de inte heller påbörja sin etable-
ring via arbetsförmedlingen, eftersom det förutsätter att de har en folkbokföringsa-
dress. Bostadsbristen innebär således att integrationen av nyanlända försenas. 

10.7 Nyanlända 

På grund av ett stort tidigare mottagande har kommunen inte tilldelats några nyan-
lända under 2016 och 2017 14. Men många nyanlända söker sig på egen hand till 
kommunen. De två största grupperna av nyanlända som bosätter sig i Östra Göinge är 
dels de som beviljats uppehållstillstånd och som på egen hand hittar ett boende (EBO) 
dels de som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som 
redan bor i Sverige som har uppehållstillstånd, så kallad anhöriginvandring. Dessa 
grupper utgjorde tillsammans 352 personer 2015 och 202 personer 2016.  
 
Det är i princip enbart inflyttningen från utlandet av nyanlända som är förklaringen till 
att invånarantalet i Östra Göinge kommun nu växer. Denna utveckling är en utmaning 
på flera olika sätt men den rymmer också stora möjligheter för en kommun som tidi-
gare under lång tid tappat invånare genom utflyttning till andra kommuner i landet. 
Kommunens strategi är att ta fasta på de möjligheter som inflyttningen av nyanlända 
innebär. Inte minst har den öppnat helt nya möjligheter för nyproduktion av bostäder 
jämfört med tidigare. Under loppet av några år har situationen på bostadsmarknaden 
förändrats från överskott på bostäder till efterfrågeöverskott i stort sett i hela kommu-
nen. Detta har inneburit att det nu, för första gången på många år, är möjligt att bygga 
bostäder i någon större omfattning. Kommunen har gått före genom ägardirektiv till 
sitt bostadsföretag att bygga ett relativt stort antal bostäder under de närmaste åren och 
nu följer privata aktörer efter, när de ser att kommunens bostadsföretag bygger och att 
efterfrågan verkar hålla i sig. 
 
Kommunens medvetna strategi, för att bidra till integration och sammanhållning i lo-
kalsamhället är att, i största möjliga mån, inte skapa särlösningar för olika grupper på 
bostadsmarknaden.  De nyanlända skall inte betraktas som problemgrupp utan be-
handlas på samma sätt som alla andra grupper med samma rättigheter och skyldighet-
er. Kommunen har tagit emot flyktingar och nyanlända sedan 90-talet och har sedan 
lång tid ett etablerat samarbete med Migrationsverket som hyr bostäder runt om i 
kommunens byar i det ordinarie beståndet med syfte att undvika segregation och åt-
skillnad mellan grupper. Detta har varit en framgångsfaktor när det gäller samman-
hållningen i lokalsamhället och kommunen vill därför inta bygga kategoribostäder, 
eller skapa särlösningar, specifikt för olika grupper. 
 

                                                 
14 Kommunerna är enligt Lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning skyldiga att 
efter anvisning från Migrationsverket ta emot och ordna bostad åt nyanlända. 
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Den viktigaste åtgärden för att lösa bostadsbehovet för nyanlända är i stället att skapa 
goda förutsättningar för egenförsörjning, så att nyanlända kan efterfråga bostad på 
samma villkor som alla andra grupper i kommunen. Med detta syfte har kommunen 
startat ett flertal olika samverkansprojekt tillsammans med andra aktörer. Exempel på 
sådana är arbetsmarknadsprojektet GoingeForward och integrationsprojektet ”Från 

nyinflyttad till Stolt Göing”.  Många olika aktiviteter bedrivs för att underlätta integ-
ration genom språkutveckling och möten mellan människor med olika kulturell bak-
grund. Göingehem bedriver ett särskilt projekt kring vad det innebär att vara hyresgäst 
i Sverige och hos bostadsföretaget. Andra viktiga åtgärder som kommunen arbetar för 
är förbättrade kommunikationer för att vidga arbetsmarknaden och möjliggöra för dem 
som vill bo i och efterfrågar bostäder i kommunen att försörja sig genom arbete också 
utanför kommunens gränser. Dessa satsningar är viktiga delar av kommunens arbete 
med bostadsförsörjningen som skall ses i kombination med en strategisk nyproduktion 
av bostäder som genom så kallade flyttkedjor frigör befintliga bostäder i det befintliga 
beståndet som kan efterfrågas av nyanlända på samma villkor som alla andra grupper. 
 
Kommunen är dock medveten om att den stora inflyttningen av nyanlända innebär 
påtaglig risk för trångboddhet och osäkra boendeförhållanden som inneboende hos 
släktingar eller bekanta, under den tid det tar för Göingehem och andra aktörer att 
färdigställa lägenheter i tillräcklig omfattning för att få till stånd en bättre rotation på 
bostadsmarknaden. Kommunen följer utvecklingen och har möjlighet att hantera så-
dana frågor i en särskild samverkansgrupp för bosättning. Där ingår verksamhetsom-
råde Inflyttning och arbete, verksamhetsområde Samhällsbyggnad och kommunens 
bostadsföretag Göingehem. 

10.8 Ensamkommande barn - HVB hem 

För ensamkommande barn/ungdomar finns i kommunen i dagsläget (januari 2017) 44 
platser fördelat på två HVB-hem och 8 utslussningslägenheter.  Efter att det tidigare 
varit ett hårt tryck på att tillgodose behovet av platser har behovet minskat märkbart 
efter att asylreglerna ändrats och flera ungdomar har skrivits ut från boendena. Det 
finns sammanlagt 44 platser fördelat på 22 i Sibbhult, varav 16 är belagda och14 i 
Broby, varav 12 är belagda. Kommunen avser att behålla de 8 utslussningslägenhet-
erna som alla beräknas vara belagda.  

10.9 Hemlöshet 

Hemlöshet kan definieras på olika sätt. Socialstyrelsen använder en bred definition 
som omfattar fyra olika situationer när myndigheten kartlägger hemlöshet. De olika 
”graderna” av hemlöshet innefattar situationer där den utsatte, i det värsta scenariot, 

saknar tak över huvudet och är uteliggare till personer som bor tillfälligt som innebo-
ende hos bekanta eller andra privatpersoner. 
 
I Östra Göinge finns indikationer på en växande grupp nyanlända som inte lyckats 
hitta egen bostad, utan bor under osäkra förhållanden som inneboende hos släktingar 
eller vänner och bekanta. Bland dessa nyanlända som saknar egen bostad finns också 
barn som går i skolan i kommunen. 
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Som nämnts ovan följer kommunen utvecklingen på bostadsmarknaden och har bered-
skap att hantera sådana frågor bland annat i i en särskild samverkansgrupp för bosätt-
ning. 

11 Framtida bostads- och nybyggnadsbehov 

11.1 Förväntad befolkningsutveckling – olika scenarier 

En bedömning av det framtida bostadsbehovet måste utgå från den förväntade befolk-
ningsutvecklingen. En befolkningsprognos är därför ett viktigt underlag för att be-
döma bostadsbehovet i framtiden. Därutöver måste man försöka omvandla befolk-
ningsprognosen till ett framtida antal hushåll. 
  
Länsstyrelsen har i studien ”Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i 

Skånes kommuner” från 2015 beräknat det framtida byggbehovet i Skåne och i länets 
alla kommuner. Länsstyrelsen kommer fram till att det skulle behöva byggas mellan 
6645 och 7234 bostäder per år, i hela Skåne, till år 2030. Länsstyreslen använder en 
prognos som tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB). Byggbehovet för länet  
redovisas även nedbrutet till kommun. 
 
Kommunen tar varje år, med stöd av KAAB prognos AB, fram en egen befolknings-
prognos. Den nu gällande prognosen är från våren 2016 och den skiljer sig från den 
som länsstyrelsen använt genom att kommunens prognos ger ett högre invånarantal 
fram till år 2022 och därefter ett lägre. År 2022 möts de båda prognoserna med ett 
beräknat invånarantal på 15 000 invånare. 
 
Diagram 18. Tre befolkningsprognoser för Östra Göinge kommun 

 
 
Även region Skåne gör befolkningsprognoser för länets kommuner. Regionens pro-
gnos avser perioden fram till 2024. Den innebär en mycket kraftig befolkningsökning 
under i princip hela perioden; 15 000 invånare uppnås redan år 2018 och 16 000 pass-
eras år 2023. 
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Kommunen gör bedömningen att befolkningsökningen fortsätter i en ganska hög takt 
de närmaste två åren och att den fortsätter att öka även därefter men i en lägre takt än 
tidigare. Länsstyrelsen prognos är en mer linjär framskrivning och innebär att befolk-
ningstillväxten pågår i samma takt ända fram till år 2030. Det skulle i så fall förutsätta 
en lika hög inflyttning från utlandet som de senaste åren under hela prognosperioden, 
eftersom det inte än så länge finns några tecken på att flyttningsöverskottet i förhål-
lande till andra kommuner i riket blivit mer positiv än tidigare15. Visserligen kommer 
födelsetalen att bli högre de närmaste åren, på grund av att de stora kullarna från slutet 
av 80-talet och början av 90 talet nu är i familjebildande åldrar, men det har kommu-
nen vägt in i sin prognosberäkning. 
 
 Det finns all anledning att löpande revidera befolkningsprognosen eftersom de förut-
sättningar den bygger på ganska snabbt kan förändras. Den officiella statistiken för 
2016 visar att kommunens prognos behöver justeras upp något. 
 
Avgörande för den framtida befolkningsutvecklingen är i vilken omfattning de många 
utrikesfödda som nu flyttar till kommunen väljer att bo kvar under de närmaste åren. I 
många av landets kommuner är det vanligt att få av de utrikesfödda finns kvar i kom-
munen några år efter inflyttning. Arena för tillväxt visar i sin rapport ”Sveriges nya 

geografi 2014”, att det generella mönstret är att nyinflyttade utrikesfödda söker sig 

från glesbygds-, landsbygds, - och industrikommuner till kommuner i storstadsområ-
den och till större städer. De vanligaste orsakerna till denna flytt är arbete, social situ-
ation (släkt och vänner) samt lokal attraktionskraft.  Det är alltså viktigt att vara med-
veten om att den kraftiga ökning av antalet invånare som vi nu ser kan leda till en 
kraftig ökning av antalet utflyttare om några år om inte de nyanlända finner sig till-
rätta och blir en del av lokalsamhället. Det är därför mycket viktigt att kommunen 
hittar en strategi för detta så att inte nuvarande utveckling blir till en bumerang om 
några år. Möjligheten att finna ett arbete och en bostad är två av de viktigaste nyck-
larna till en framgångsrik sådan strategi. 

11.2 Befolknings- hushålls och byggbehovsprognos för Östra 
Göinge  

11.2.1 Kommunens befolkningsprognos 

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer invånarantalet att fortsätta öka 
ganska markant under de närmaste åren, särskilt under 2017 och 2018, då ökningen 
förväntas vara nära 200 personer respektive år. Därefter växer invånarantalet något 
långsammare, med knappt 70 per år. År 2025 beräknas invånarantalet vara ca 15 160. 
 
Av tabellen nedan framgår att invånarantalet kommer att öka i alla åldrar utom bland 
ungdomar 19-24 år och yngre pensionärer.  Antalet 19-24 åringar minskar kraftigt till 
år 2020. Därefter växer denna grupp igen under resten av prognosperioden men når 
inte upp till dagens antal. Antalet personer över 80 år kommer att öka kraftigt, särskilt 
efter år 2020. År 2025 väntas de vara nära 200 fler än idag men ökar ytterligare där-
efter. Detta innebär att kommunen i sitt arbete med bostadsförsörjningen särskilt 

                                                 
15 Möjligen kan den ökade aktiviteten på småhusmarknaden vara en indikation på att något håller på att hända.  
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måste överväga på vilka sätt de äldre äldres behov av bostäder skall tillgodoses, vad 
gäller tillgänglighet, läge och upplåtelse/boendeform samt behov av vård- och om-
sorgsinsatser i eller i anslutning till boendet. 
 
Tabell 12: Befolkningsprognos för Östra Göinge kommun 2015-2025 

 
 
Den stora gruppen 25-64 år samt gruppen barn och ungdomar i förskole och skolåld-
rarna väntas också växa markant.  Det betyder att det framöver sannolikt kommer att 
finnas en fortsatt stor och troligen växande efterfrågan på bostäder som passar de 
större hushållen, t.ex. attraktiva småhustomter i byar med bra pendlingsläge och god 
kollektivtrafik, företrädesvis utefter väg 19. Den ökade efterfrågan på begagnade små-
hus som vi sett under de senaste åren kommer sannolikt att hålla i sig och kanske yt-
terligare förstärkas på grund av befolkningsutvecklingen och förbättrade kommuni-
kationer till Kristianstad och södra Småland. Därför blir det extra viktigt att det till-
kommer bättre möjligheter för de äldre hushåll som bor kvar” på övertid” i sina villor 

idag att finna alternativa boendeformer som kan tillfredsställa deras krav på god kvali-
tet till en rimlig kostnad. På så vis ökar utbudet av lediga småhus till försäljning och 
kan bättre än idag möta den ökande efterfrågan på begagnade småhus som vi nu ser 
särskilt i byarna utefter väg 19. 

11.2.2 Bedömning av nybyggnadsbehovet fram till år 2025 

Enlig kommunen befolkningsprognos och med antagandet att hushållbildningen i 
framtiden inte skiljer sig markant från idag skulle det behöva byggas knappt 400 (360) 
nya bostäder till år 2025, vilket innebär knappt 40 bostäder per år. Beräkningen byg-
ger på åldersspecifika antaganden om antal personer per hushåll under prognospe-
rioden. 
I samband med arbetet med de fördjupade översiktplanerna för Broby och Glimåkra 
som nu är på väg för politiskt beslut i kommunfullmäktige har kommunen också gjort 
en beräkning av nybyggnadsbehovet av bostäder i kommunen fram till år 2025 med 
utgångspunkt i Länsstyrelsens befolkningsprognos. Enligt denna beräkning skulle det 
behöva byggas drygt 600 lägenheter till år 2025, d.v.s. cirka 60 per år. 
 

År 0-6 7-15 16-18 19-24 25-64 65-79 80-w Totalt

Antal

2015 1099 1488 485 1060 6772 2373 825 14102

2020 1212 1684 577 787 7284 2375 845 14764

2025 1262 1822 615 870 7336 2224 1013 15142

Procent

2015 7,8 10,6 3,4 7,5 48 16,8 5,9 100

2020 8,2 11,4 3,9 5,3 49,3 16,1 5,7 100

2025 8,3 12 4,1 5,7 48,4 14,7 6,7 100

Förändring

2015

2020 113 196 92 -273 512 2 20 662

2025 163 334 130 -190 564 -149 188 1040
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Enligt kommunens befolknings- och hushållsprognos är nybyggnadsbehovet ca 40 
lägenheter per år under samma period. Det förefaller inte sannolikt att befolkningen 
skulle fortsätta att växa linjärt i samma takt under resten av prognosperioden, vilket 
länsstyrelsen prognos visar. En avmattning efter några år av kraftig befolkningstillväxt 
förefaller vara ett mer sannolikt förlopp, särskilt som de inrikes flyttströmmarna inte 
förändrats jämfört med tidigare år. Ett rimligt antagande är således att behovet av nya 
bostäder fram till år 2025 är någonstans mellan kommunens och länsstyrelsen beräk-
ning, d.v.s. i intervallet 40 - 60 lägenheter per år. 
 
För att hantera denna osäkerhet har kommunen valt att bedöma möjlig framtida ny-
produktion, med utgångspunkt i plan- och markberedskap etc., i förhållande till både 
kommunens och Länsstyrelsens framräknade behov. Kommunen följer löpande ut-
vecklingen och justerar årligen befolkningsprognos och byggbehovsberäkning utifrån 
hur förutsättningarna förändas. 

11.2.3 Var växer befolkningen? – Byggbehov i kommunens byar  

Östra Göinge kommun har också med stöd av KAAB-prognos AB tagit fram befolk-
ningsprognoser för de större byarna i kommunen. Av den framgår att Nära 80 procent 
av befolkningsökningen i kommunen kan förväntas ske i Knislinge, Hanaskog och 
Broby. En viss ökning kan förväntas även i Glimåkra medan invånarantalet i Sibbhult 
inte förändras nämnvärt under perioden fram till år 2025. 
 
Tabell 13: förändring av antalet invånare i de största byarna till år 2025, enligt kommunen be-
folkningsprognos 

 
 
Antalet barn, i åldrarna upp till och med 15 år, förväntas öka markant i Knislinge och 
Hanaskog medan det minskar i Sibbhult och är i princip oförändrat i Glimåkra. Sär-
skilt i Broby och Knislinge förväntas en kraftig ökning i förvärvsarbetande åldrar. 
Antalet äldre, minst 80 år, ökar främst i kommunens södra delar, vilket framgår ännu 
tydligare av en särskild prognosberäkning som kommunen tagit fram för att beräkna 
det framtida behovet av vård- och omsorgsboende, i vilken även byarnas omland in-
går16.  
I de fördjupade översiktsplanerna för Broby och Glimåkra som nu är på väg för beslut 
i kommunfullmäktige redovisas bedömningar av det framtida behovet av bostadsbyg-
gande i kommunens byar. Bedömningarna utgår från länsstyrelsens befolkningspro-
gnos för hela kommunen och från byarnas olika situation vad gäller geografiskt läge, 
kommunikationer, efterfrågan på bostäder och förväntad befolkningsutveckling etc. I 
tabellen nedan redovisas i den vänstra kolumnen den bedömning som gjorts av bo-
stadsbyggnadsbehovet i byarna i det pågående arbetet med fördjupade översiktsplaner. 
I den högra redovisas bostadsbyggnadsbehovet enligt kommunens befolkningsprognos 
                                                 
16  Se ”Utveckling av vård- och omsorgsboenden i Östra Göinge kommun”. 2015-10-27. 

0-6 7-15 16-18 19-24 25-64 65-79 80-W Totalt

Broby 21 40 27 -20 245 -26 -9 278

Glimåkra -4 0 20 -5 65 -16 -3 57

Hanaskog 48 116 12 -38 87 -28 33 230

Knislinge 53 103 43 -63 209 -125 69 289

Sibbhult -5 -12 15 -18 64 -46 18 16
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fördelat proportionellt på samma sätt som i arbetet med de fördjupade översiktspla-
nerna.  
 
 
Tabell 14: Behov av bostadsbyggande i kommunens byar 
 enligt alternativa befolkningsprognoser 

 
 

12 Plan- och markberedskap 

Kommunen har inventerat mark och planberedskap i förhållande till det beräknade 
behovet av bostadsbyggande i kommunens byar.  
 
Inventeringen visar att det sammantaget skulle vara möjligt att bygga bostäder i en 
omfattning som motsvarar det beräknade behovet av 600 bostäder enligt länsstyrelsens 
prognos med utgångspunkt i vad som finns upptaget i planer och i fördjupningar av 
översiktsplanen. Men i många fall äger kommunen inte den mark som finns utpekad 
som lämplig för bostäder eller så saknas det aktuell detaljplan för den mark som be-
döms lämplig för bostäder. Det är inte heller säkert att behovet av att bygga bostäder 
finns i just de byar där det finns mark och planberedskap. Sammantaget är plan- och 
markberedskapen i kommunens byar förhållandevis god med undantag av främst Ha-
naskog men även till viss del Knislinge.  
 
I Broby finns möjlighet att bygga 258 bostäder, varav 198 i flerbostadshus och 60 i 
form av villor. Mark utpekad för framtida bostadsbyggnation möjliggör ytterligare 50 
bostäder i småhus. I Broby finns således goda möjligheter att bygga bostäder i en om-
fattning som möter det beräknade behovet till år 2025. 
 
I Knislinge finns möjlighet att bygga 119 bostäder, varav 89 i flerbostadshus och 30 i 
småhus. Mark utpekad för framtida bostadbyggande möjliggör ytterligare 14 lägen-
heter i flerbostadshus och 35 i småhus. Sammantaget innebär det 168 bostäder, vilket 
är tillräckligt för att möta det beräknade behovet enligt kommunens befolkningspro-
gnos. För att möta det högre beräknade behovet behövs fler privata aktörer samtidigt 
som det är nödvändigt att ytterligare utreda möjligheterna till förtätning för att tillgo-
dose behovet av marklägenheter och bostadsrätter. 
 
I Hanaskog är det möjligt att bygga 65 bostäder, varav 35 i flerbostadshus och 30 i 
småhus. I Hanaskog äger kommunen förhållandevis lite mark som är detaljplanelagd 
för bostäder. För att möta det beräknade behovet behöver kommunen höja både plan-
beredskap och markberedskap. En komplicerande faktor är att möjligheterna till ex-

Länsstyrelsens Kommunens

prognos prognos

Broby 225 145

Knislinge 225 145

Hanaskog 105 68

Övriga 65 42

Totalt till 2025 620 400
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ploatering är relativt begränsade i Hanaskog. Kommunen bör därför särskilt utreda hur 
det beräknade behovet av nybyggnation i Hanaskog skall mötas. 
 
I övriga byar har kommunen en mark- och planberedskap som motsvarar beräknat 
behov. 
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