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Förord

Länsstyrelsen Skåne fick i årets regleringsbrev uppdraget att göra en regional bedömning av 
behovet av nya bostäder i länets kommuner. För de kommuner där Länsstyrelsen bedömer att det 
behöver byggas nya bostäder ska Länsstyrelsen granska respektive kommuns planeringsmässiga 
förutsättningar att förverkliga angivet antal nya bostäder. Behovsbedömningen ska göras utifrån ett 
regionalt perspektiv och utarbetas efter samråd med berörda kommuner, aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar och andra berörda regionala organ. Med utgångspunkt i den regionala 
bedömningen ska länsstyrelserna granska kommunernas planeringsmässiga förutsättningar och 
göra den analys som utredningsmaterialet motiverar. Länsstyrelserna ska också redovisa antalet 
nya bostäder som tillkommit i respektive kommun under vart och ett av åren 2010, 2011, 2012, 
2013 och 2014.

En tidigare version av den här rapporten skickades på samråd till samtliga kommuner, Region 
Skåne, Kommunförbundet Skåne och Hyresgästföreningen Skåne. Den har därefter utvecklats och 
reviderats efter inkomna synpunkter. 

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 30 november 2015.

Länsstyrelsen i Skåne län november 2015

Margareta Pålsson, Landshövding

Titel: Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner

  –Regleringsbrevsuppdrag 48, 2015

Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län

Författare: Moa Paulin Hansson & Hanna Sahlström Negash, planhandläggare

 Gunvor Landqvist, enhetschef social hållbarhet

 Elisabet Weber, länsarkitekt

Copyright: Länsstyrelsen Skåne

Diarienummer: 400-22766-15 

Rapportnummer: 2015:30 

Layout: Hanna Sahlström Negash

Omslagsbild: Mats Runvall





Innehåll
FÖRORD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

SAMMANFATTNING .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

SKÅNES DEMOGRAFI, BOSTADSBESTÅND OCH BOSTADSBYGGANDE  .  . 8
Befolkningen ökar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Ny befolkningsprognos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Prognoserna har skrivits upp förr– uppgifter och ansvar över tid  .  .  .  . 9
Allmännyttan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Bostadsbeståndet idag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

NYA BOSTÄDER ÅREN 2010-2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Hustyper och upplåtelseformer för bostäder byggda 2010-2014 .  .  .  . 17
Nya bostäder 2010  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Nya bostäder 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Nya bostäder 2012  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Nya bostäder 2013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Nya bostäder 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

ATT BERÄKNA BOSTADSBEHOV .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Referensmetod  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Länsstyrelsens utgångspunkter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Bostadsbehovsanalysen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Analysens komponenter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Bostadsbehov 1 (beräknat genom hushållskvoter)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Bostadsbehov 2 (beräknat genom personer per hushåll 2014) .  .  .  .  .  . 35
Kommentarer till bostadsbehovsanalysen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

KOMMUNERNAS PLANERINGSMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR  .  .  .  .  .  .  . 38
Kommunen planerar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Översiktsplaner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Riktlinjer bostadsförsörjning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Planeringsaktivitet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Planberedskap bostäder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

SAMORDNINGSPROBLEM BLAND MÅNGA AKTÖRER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

DET REGIONALA PERSPEKTIVET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Akut bostadsbrist  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Kommunernas utgångslägen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

KOMMUNERNAS BOSTADSBESTÅND, BOSTADSBYGGANDE 

OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ATT MÖTA BOSTADSBEHOVET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Kommunernas utgångslägen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Samråd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Kommunsidorna i korthet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

KOMMUNSIDORNA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

REFERENSER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116





7

Sammanfattning

Det behöver byggas bostäder i alla Skånska kommuner. Bostadsbehovet landar på omkring 
7000 bostäder per år till 2030. Förra året byggdes drygt 4600 bostäder i Skåne och de senaste 
fem åren har det i genomsnitt byggts 3600 bostäder per år. Inte sedan början av 1990-talet har 
det byggts i motsvarande storleksordning.
 
Rapporten redovisar bostadsbyggande i Skåne de senaste fem åren. Bostadsbyggandet ökar och 
flerbostadshusen vinner mark gentemot småhusen. Även det befintliga bostadsbeståndet 
redovisas. Kunskapen om och nyttjandet av det befintliga bostadsbeståndet kan påverka 
bostadsbehovet. I rapportens sista kapitel, Kommunsidorna, presenteras kommunernas 
planeringsmässiga förutsättningar var för sig. Där ställs det beräknade bostadsbehovet mot 
planeringsarbete och den senaste tidens bostadsbyggande. Förutom planeringsmässiga 
förutsättningar har andra viktiga faktorer inkluderats. Ambitionen är att förmedla större 
förståelse för kommunernas utmaningar och möjligheter. 
 
Länsstyrelsen har i den här rapporten redovisat beräknat bostadsbehovet till år 2030 i de 
skånska kommunerna med hjälp av en beräkningsmodell framtagen av Boverket. I modellen 
används befolkningsprognos och statistik över boende och bostadsbestånd för att beräkna 
kvantitativt bostadsbehov. Det vi brukar kalla ackumulerat bostadsbehov; hushåll gömda för 
statistiken och hushåll som idag inte har någon bostad inkluderas inte. vBefolkningsprognosen 
som använts levererades till Länsstyrelsen i augusti 2015. I den beräknas immigrationen till 
Skåne som ett medelvärde av immigrationen de senaste åren. Med tanke på att fler personer 
flyr till Sverige och ackumulerat bostadsbehov till följd av lågt bostadsbyggande under lång tid, 
är det rimligt att anta att det skånska bostadsbehovet är betydligt större än det som här 
beräknats. Behovsbilden förändras utifrån vilken framtid vi förhåller oss till. 
 
En tidigare version av den här rapporten skickades på samråd till kommunerna, Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och Hyresgästföreningen. Kommunerna ombads särskilt se över sin 
kommunsidas innehåll. Rapporten har reviderats och utvecklats efter inkomna yttranden.
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 Figur 1 .1: Bostadsbyggande och befolkningsökning i Skåne 1975 - 2014

skyddsbehövande eller anhörig.
Utöver dessa finns 17 848 personer i 
Migrationsverkets mottagningssystem, varav cirka 
1000 har fått uppehållstillstånd men är kvar på 
anläggningsboende och liknande på grund av 
bostadsbrist. Statistiken är hämtad från 
Migrationsverkets hemsida 9 november 2015. 

I figur 1.1 visas bostadsbyggandet över tid tillsammans 
med befolkningsökningen i Skåne. Den beskriver 
upptakten till den situation vi har idag med lågt 
bostadsbyggande och kraftig befolkningsökning.

Ny befolkningsprognos
SCB:s har tagit fram en specialprognos åt regeringen 
(november 2015) där rådande befolkningsprognos har 
skrivits upp med 305 389 personer till 2019. 

Skånes befolkning utgör idag 13% av Sveriges 
befolkning. Antaget att 13% av befolkningsökningen 
skulle tillfalla Skåne handlar det om 40 423 personer. 
Fördelat över de fyra åren innebär det en årlig 
befolkningsökning på 10 106 personer. Räknat med 
kvoten för personer per hushåll 2014 i Skåne (2,23) 
landar siffran på ett årligt bostadsbehov om cirka 4500 
bostäder. Denna siffra ska alltså läggas till de 

Skånes demografi, bostadsbestånd och bostadsbyggande

Befolkningen ökar
Skånes befolkning ökade med nära 15 000 personer 
2014 och uppgick sista december till nära 1,3 
miljoner. Det innebar en ökning med 1,2 procent, 
vilket är något högre än riksgenomsnittet. Malmö, 
med 5 113 personer, stod för den största ökningen. 
Därefter kom Helsingborg med 2 355 personer och 
Lund med 1 677. Bara Simrishamns kommun hade en 
befolkningsminskning 2014. Enligt den prognos 
Statistiska centralbyråns (SCB) ställde i augusti 2015 
kommer Skånes befolkning öka till cirka 1,5 miljoner 
invånare 2030. I den beräknas den årliga 
immigrationen som medelvärdet av immigrationen 
under åren 2009-2014. Den specialprognos som SCB 
gör åt regeringen i november 2015 överstiger kraftigt 
den tidigare prognosen. Det finns all anledning att 
räkna med att antalet immigrerade fortsätter vara 
förhöjd gentemot det äldre medeltalet flera år 
framöver. Skåne är ankomstregion för många av de 
flyktingar som kommer till Sverige. 

För att ge en ögonblicksbild av den skånska 
verkligheten: 1 november 2015 är siffran för 
kommunmottagna enligt ersättningsförodningen 
totalt 4 369 i Skåne. De är utländska medborgare som 
beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, 
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beräkningar Länsstyrelsen gjort baserade på ordinarie 
befolkningsprognos. Befolkningsökningen beräknas 
vara som störst de närmaste åren.

Länsstyrelsen vill understryka att 
befolkningsprognoserna beror på många faktorer och 
förlorar aktualitet när samhället förändras.

Prognoserna har skrivits upp förr
Länsstyrelsen Skåne har också tittat på SCB:s äldre 
befolkningsprognoser för Sverige för åren 2015 till 
2025. Befolkningsprognoserna har skrivits upp 
årligen. Exempelvis ligger befolkningsprognosen för 
2025 gjord 2015 en halv miljon högre än den som 
gjordes 2011. Kommunerna gör också uppskattningar 
över befolkningsutvecklingen i den egna kommunen. 

Bostadsbyggande 
– uppgifter och ansvar över tid
Bostadsbyggandets förutsättningar har genomgått 
stora förändringar. Statens offentliga utredning En ny 
regional planering –ökad samordning och bättre bostads-
försörjning  beskriver statens och kommunernas 
uppgifter och ansvar över tid. I följande stycke återges 
utvalda delar kortfattat. Utöver den inverkan som 
statliga reformer har vill Länsstyrelsen påpeka att 
även det ekonomiska klimatet och den globala 
konjunkturen har stor inverkan på bostadsbyggande.

På 1930-talet fick kommunerna ansvaret för att uppnå 
tillräcklig och ändamålsenlig bostadsproduktion och 
förvaltning. I riktlinjer för bostadspolitiken 1946-
1948 var det allmänna målet att höja bostads-
standarden. En rimlig kostnad för en familjebostad 
skulle motsvara cirka 20 procent av den genom-
snittliga inkomsten för en industriarbetare. Staten 
skulle ansvara för de finansiella insatser som krävdes 
genom lån till bostadsbyggande och bostadsbidrag till 
behövande hushållsgrupper. I och med statlig 
långivning ställdes krav på produktionskostnader och 

bostadsstandard. Den stora delen nya flerbostadshus 
skulle förvaltas av allmännyttiga företag utan enskilt 
vinstintresse och i samverkan med kommunerna. 
1947 tillkom bostadsförsörjningslagen (1947:523) som 
innehöll befogenheter liksom skyldigheter för 
kommunerna gällande bostadsförsörjning och 
bostadsbyggande.

Statens Bostadslånebyrå, grundad 1933, ersattes av 
Bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna 
inrättades. 1940-talets riktlinjer för bostadspolitiken 
förändrades allt eftersom. Delar av subventionerna 
avvecklades under 1950-talet. I takt med höjningen av 
ränteläget växte statens utgifter för räntebidrag och 
1967 avskaffades subventionerna. Viktiga bostads-
politiska reformer genomfördes åren 1967-1968 bland 
annat rörande lånesystemet, markpolitiken och 
hyreslagstiftningen. Syftet var att med hjälp av statliga 
bostadslån jämna ut kapitalkostnaderna för bostäder 
som tillkom vid olika tidpunkter. På det sättet 
behövde nyproducerade bostäder inte bära hela sin 
kostnad. Riksdagens riktlinjer gällande markpolitik 
uppmuntrade kommunerna att förvärva mark i den 
omfattning att de fick dominerande inflytande över 
samhällsbyggandet. En statlig lånefond upprättades 
för ändamålet. År 1975 kom nästa betydande 
bostadspolitiska reform. Subventionerna till bostads-
sektorn utökades och paritetslånen togs bort. En 
målsättning med förändringen var att uppnå 
kostnadsneutralitet mellan olika besittningsformer. 
För att underlätta belåning på den ordinarie kredit-
marknaden erbjöds låntagarna statliga lån med sämre 
säkerhetsläge än de ordinarie bottenlånen. Staten 
garanterade den totala kapitalkostnaden genom 
räntebidrag, högre för flerbostadshus än för egnahem, 
för att kompensera för värdet av schablon- 
beskattningen av villor. Samtidigt infördes det så 
kallade markvillkoret för flerbostadshus, vilket 
innebar att statliga lån för ny- och ombyggnad inte 
beviljades, om inte kommunen hade upplåtit marken. 
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Detta ledde till att egenregibyggnation av privata 
byggherrar under 1950- och 60-talen i princip 
försvann. 1985 bildades Statens Bostadsfinansierings-
aktiebolag, SBAB, för att finansiera statliga bostadslån 
med bostadobligationer.
1986 avskaffades reglering av bostadsobligationer och 
SBAB fick låna allt kapital i konkurrens på den 
svenska marknaden. 1988 bildades Boverket genom 
sammanslagning av Bostadsstyrelsen och Planverket. 
1989 tog Boverket över förvaltningen av statliga 
bostadslån. Valuta- och kreditmarknadernas 
avregleringen bidrog till ett kraftigt ökat bostads-
byggande i slutet av 1980-talet. 1990 producerades 
drygt 67 000 nya lägenheter samtidigt som cirka 
20 000 lägenheter byggdes om. 1991 kunde SBAB 
lämna bottenlån i konkurrens med andra aktörer och 
följande år började de driva all långivning i egen regi 
och särställningen på kreditmarknaden upphörde. 
1991 beslutade riksdagen om ett nytt förslag om 
bostadsfinansieringssystem men efter höstens 
regeringsskifte aviserades istället en mer långsiktig 
förändring. Det nya systemet för räntebidrag innebar 
att låntagarna skulle bära ränterisken i större 
omfattning. Ett av syftena var ökad räntekänslighet. 
Detta gjordes i reaktion på det tidigare finansierings-
systemet där staten stått för ränterisken. Istället skulle 
statliga kreditgarantier bidra till ökat bostads-
byggande. 1992–93 genomfördes stora förändringar 
av det statliga stödet till bostadsbyggande i 
avreglerande syfte. Den som investerade i bostäder 
förutsattes bidra med eget kapital i större ut-
sträckning. Detaljerade föreskrifter om bostadens 
utformning och utrustning ersattes av krav på 
bostadens funktioner. Länsbostadsnämnderna 
upphörde som självständiga myndigheter och 
verksamheten inordnades i länsstyrelserna. 

Allmännyttan 
I dessa tider av akut och eskalerande bostadsbehov vill 
Länsstyrelsen, genom att referera till nyligen 
publicerad forskning, lyfta fram betydelsen av de 
allmännyttiga bostadsbolagen för att klara 
bostadsförsörjningsansvaret och deras 
handlingsutrymme som bostadspolitiska aktörer.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO) har 
initierat och finansierat forskningsprojektet Nyttan 
med allmännyttan som undersöker allmännyttan med 
anledning av lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolad som kom 2011. Länsstyrelsen har 
sammanfattat en del av projektets slutsatser nedan. 

I propositionen som föregick den nya lagstiftningen 
gjordes försök att tydliggöra vad som avsågs med 
affärsmässiga principer och marknadsmässiga 
avkastningskrav. Där framgick att allmännyttan ska 
verka för att långsiktigt uppnå bästa resultat. Hur 
avkastningen ska mätas definieras inte. Sammantaget 
konstateras att det inte finns absoluta mått på 
avkastning som anger om bolagen drivs affärsmässigt 
eller inte. Det finns inte heller en absolut definition på 
vilka former av samhällsansvar som kan motiveras 
utifrån ett affärsmässigt förhållningsätt. Det innebär 
att de allmännyttiga bostadsbolagen har 
handlingsfrihet att tolka på vilket sätt de bör agera 
samhällsnyttigt och vad det innebär att agera enligt 
affärsmässiga principer.

Under slutet av 1930-talet växte det privata byggandet 
kraftigt. Den bostadssociala utredningen från 1946 
påpekade att privata aktörer inte bygger så mycket att 
hyror och priser pressas ner eftersom deras vinster 
skulle minska. Vidare påpekades att det för varje 
projekt som byggdes blev mer riskfyllt att bygga nästa. 
Detta framförallt om de nybyggda bostäderna vände 
sig till hushåll med lägre inkomster. Utredningen 
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drog slutsatsen att bara staten kunde ta de stora risker 
som var nödvändiga för att möta bostadsbehovet. För 
att få anpassning till lokala förhållanden gällande 
lokalisering och utformning skulle kommunala 
bostadsföretags startas för att genomföra den statliga 
ambitionen. Redan från början betonades att de 
kommunala bostadsföretagen skulle vara en 
affärsmässig verksamhet fristående från 
socialförvaltningen. I forskningsprojektet Nyttan med 
allmännyttan beskrivs hur uppbyggnaden av 
allmännyttan inte var föremål för politisk oenighet 
men att kommunernas olika utveckling sedan 
1990-talet skulle kunna tolkas som att synen på 
allmännyttan har politiserats under de senaste 
decennierna. Vidare kommenteras att några 
kommuner under senare år valt att sälja ut hela sin 
allmännyttiga bostadsstock och att det tyder på att 
allmännyttan inte är ett självklart bostadspolitiskt 
instrument i dagens lokala bostadspolitik och 
bostadsförsörjning. Motiven till utförsäljningen 
beskrivs som ekonomiska, men att det förefaller som 
att det även finns ideologiska motiv. 

Kommunerna tolkar affärsmässiga principer på olika 
sätt. I en del kommuner tolkas de som en begränsning 
av vad man kan göra, i andra hävdar att långsiktig 
affärsmässighet som är viktigast och i andra 
kommuner motsätter sig politiker öppet 
lagstiftningen. De allmännyttiga bostadsbolagen har 
två viktiga uppgifter, att producera på marknadens 
villkor när andra avvaktar och som bostadspolitiskt 
verktyg för att uppfylla kommunens 
bostadsförsörjningsansvar. Allmännyttan ses ofta mer 
som en självständig aktör än som ett kommunalt 
bostadspolitiskt verktyg. Skillnaden mot andra aktörer 
på bostadsmarknaden är att de allmännyttiga 
bostadsbolagen inte ska agera efter vinstmaximering 
och att vinstkravet är långsiktigt. Detta ger utrymme 

för andra prioriteringar och bedömningar än vad 
privata företag anser vara lönsamma. Ett betonat 
vinstkrav gör dock allmännyttan mindre riskvillig 
vilket ställer högre krav på ägaren (kommunen) att 
vara aktiv. Politiska beslut kan också påverka de krav 
(inkomstkrav och vad som räknas som inkomst) som 
ställs på hyresgäster vid inflyttning.
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Figur 1 .4: Antal bostäder per 1000 invånare 2014 

Figur 1 .2: Antal bostäder 2014 
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Figur 1 .3: Bostadsbeståndets tillkomstperioder 2014
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I Skåne finns nära 600 000 bostäder. Hur 
många vi bor per hushåll varierar bland 
kommunerna. Sydvästra Skåne har flest 
personer per hushåll, vilket också speglar 
demografin. Generellt kan sägas att den äldre 
befolkningen lever i mindre hushåll, liksom 
studenter. Idag råder generell bostadsbrist i 
Skåne. 22 av Skånes 33 kommuner uppger i 
Bostadsmarknadsenkäten 2015 underskott av 
bostäder. I stapeldiagrammet längst ner på 
sidan visas under vilka byggnadsperioder som 
bostadsbeståndet har tillkommit. 

Antal bostäder
2014

Antal bostäder/
1000 invånare 2014
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Figur 1 .6: Hustypers fördelning i 2014

Figur 1 .8: Upplåtelseformers fördelning 2014

Figur 1 .5: Hustypers fördelning i Skåne 2014

Figur 1 .7: Upplåtelseformers fördelning i  Skåne 2014
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Andelen bostäder i allmännyttan  i dagens bostadsbestånd

Figur 1 .11: Fördelningen mellan bostäder i allmännyttan och 
övriga bostäder i Skånes kommuner .

Figur 1 .12: Fördelningen mellan hyresrätter i allmännyttan och 
övriga hyresrätter i Skånes kommuner .

Figur 1 .9: Fördelningen mellan bostäder i allmännyttan
 och övriga bostäder i Skåne

Figur 1 .10: Fördelningen mellan hyresrätter i allmännyttan 
och övriga hyresrätter i Skåne .
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De allmännyttiga bostadsbolagen i Skåne är 
av olika storlek och innehar olika stora 
andelar av bostadsbeståndet. Andelen 
allmännyttiga bostäder finns redovisat per 
kommun på kommunsidorna i kapitlet 
Kommunernas bostadsbestånd, bostadsbyggande 
och förutsättningar att möta bostadsbehovet. 40 
% av hyresrättsbeståndet i Skåne ägs av de 
allmännyttiga bostadsbolagen. Enligt 
Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 
saknar Lomma, Staffanstorp och Sjöbo 
kommunala bostadsbolag. I Staffanstorp är 
det kommunala bostadsbolaget vilande. 
Allmännyttans bestånd i Sjöbo övergick 2013 
till att i huvudsak bestå av lokaler.
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Figur 2 .1: Totalt antal nybyggda bostäder 2010-2014

Figur 2 .3: Totalt antal nybyggda bostäder per nytillkommen 
kommuninvånare 2010-2014

Figur 2 .2: Totalt antal nybyggda bostäder per 1000 invånare 
2010-2014

Mellan 2010 och 2014 tillkom totalt 17 983 
bostäder i småhus och flerbostadshus. Det 
innebär ett genomsnittlig bostadsbyggande 
på cirka 3 600 bostäder årligen. Bostads-
byggandet har ökat under dessa år. År 2014 
byggdes 4 613 bostäder, att jämföra med 2 
518 år 2010. Utöver detta har 732 nya 
bostäder tillkommit genom ombyggnation. 
I föregående kapitel, Bostadsbeståndet idag, 
redovisas kategorin specialbostad som 
hustyp (exempelvis bostäder för äldre, 
funktionsnedsatta eller studenter). I 
redogörelsen för nya bostäder 2010-2014 
uppgår kategorin i flerbostadhus.
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Figur 2.5: Andelen bostäder som tillkommit i flerbostadshus,
småhus och genom ombyggnad under 2010-2014

Figur 2 .4: Andelen nybyggda bostäder 2010-2014 
utgör av bostadsbeståndet totalt .

Figur 2 .6: Antal, hustyp och upplåtelseform av nybyggda bostäder 2010-2014

På följande sidor presenteras antalet nya bostäder i 
länet under åren 2010 - 2014 totalt sett och per 
kommun följt av fördelningen mellan upplåtelse-
former och i vilken hustyp de återfinns. Nedan visas 
en sammanfattning av uppdelningen i antal, hustyper 
och upplåtelseformer. Här framgår att 
bostadsbyggandet ökar och att andelen bostäder som 
byggs i flerbostadshus har ökat markant.
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Figur 2.7: Antal nybyggda bostäder i flerbostadshus och småhus totalt och per 1000 invånare år 2010

Nya bostäder 2010

Det byggdes 2 518 nya bostäder i Skåne 2010. Utöver 
de bostäder som byggdes i flerbostadshus och småhus 
tillkom även 180 bostäder i flerbostadshus genom 
ombyggnation. De tillkom exempelvis genom vinds-
omvandlingar eller när större lägenheter byggts om 
till mindre. Ombyggnation kan också resultera i färre 
antal bostäder. Som när mindre lägenheter slås ihop 
till större. I Svedala och Bromölla byggdes inga 
bostäder under 2010. 

På motstående sida finns kartor med diagram över 
hustyper och upplåtelseformer för de bostäder som 
byggdes i Skåne 2010. 
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Figur 2 .10 och 2 .11: Fördelningen av upplåtelseformer i 
Skåne totalt och per kommun 2010
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Figur 2 .8 och 2 .9: Fördelningen av hustyper i Skåne 
totalt och per kommun 2010   
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Det byggdes 2 849 nya bostäder i Skåne 2011. Utöver 
de bostäder som byggdes i flerbostadshus och småhus 
tillkom 167 bostäder i flerbostadshus genom om-
byggnation. De tillkom exempelvis genom vinds-
omvandlingar eller när större lägenheter byggts om 
till mindre. Ombyggnation kan också resultera i färre 
antal bostäder. Som när mindre lägenheter slås ihop 
till större.

Nya bostäder 2011

På motstående sida finns kartor med diagram över 
hustyper och upplåtelseformer för de bostäder som 
byggdes i Skåne 2011.

Figur 2.12: Antal nybyggda bostäder i flerbostadshus och småhus totalt och per 1000 invånare år 2011
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Figur 2 .15 och 2 .16: Fördelningen av upplåtelseformer i 
Skåne totalt och per kommun 2011

Figur 2 .13 och 2 .14 : Fördelningen av hustyper i Skåne 
totalt och per kommun 2011
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Nya bostäder 2012

Det byggdes 4 072 nya bostäder i Skåne 2012. Utöver 
de bostäder som byggdes i flerbostadshus och småhus 
tillkom 27 bostäder i flerbostadshus genom om-
byggnation. De tillkom exempelvis genom vinds-
omvandlingar eller när större lägenheter byggts om 
till mindre. Ombyggnation kan också resultera i färre 
antal bostäder. Som när mindre lägenheter slås ihop 
till större. 

På motstående sida finns kartor med diagram över 
hustyper och upplåtelseformer för de bostäder som 
byggdes i Skåne 2012.

Figur 2.17: Antal nybyggda bostäder i flerbostadshus och småhus per 1000 invånare år 2012
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Figur 2 .18 och 2 .19 : Fördelningen av hustyper i Skåne 
totalt och per kommun 2012  
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Nya bostäder 2013

hustyper och upplåtelseformer för de bostäder som 
byggdes i Skåne 2013.

Det byggdes 3 913 nya bostäder i Skåne 2013. Utöver 
de bostäder som byggdes i flerbostadshus och småhus 
tillkom 78 bostäder i flerbostadshus genom om-
byggnation. De tillkom exempelvis genom vinds-
omvandlingar eller när större lägenheter byggts om 
till mindre. Ombyggnation kan också resultera i färre 
antal bostäder. Som när mindre lägenheter slås ihop 
till större. Det byggdes inga bostäder i Svalöv 2013.
På motstående sida finns kartor med diagram över 

Figur 2.22: Antal nybyggda bostäder i flerbostadshus och småhus per 1000 invånare år 2013

Kristianstad

Osby

Hässleholm

Lund Sjöbo

Eslöv Hörby

Höör

Ystad

Svalöv

Klippan

Tomelilla

Ängelholm

Trelleborg

Östra Göinge

Simrishamn

Båstad

Örkelljunga

Helsingborg

Svedala

Skurup

Bjuv

Malmö

Bromölla

Perstorp

Vellinge

Kävlinge

Höganäs

Åstorp

Landskrona

Staffanstorp

Lomma

Burlöv

47

3

4

159

5

0

3

2

15

10

57

10

6

17

20

566

142

162

590

73

52

20

86

118

20

10

62

143

179

27

1034

181

90

0-2
2-4
4-6

6-8
8-10

Antal nybyggda bostäder 2013

Antal nybyggda bostäder 
per 1000 invånare 2013 .

00



25

Småhus
1348

Flerbostadshus
2565

Hyresrätt
1817

Bostadsrätt
978

Äganderätt
1118

Flerbostadshus
Småhus

Figur 2 .23 och 2 .24: Fördelningen av hustyper i Skåne 
totalt och per kommun 2013   
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Nya bostäder 2014

Det byggdes 4 631 bostäder i Skåne 2014. Utöver de 
bostäder som byggdes i flerbostadshus och småhus 
tillkom 280 bostäder i flerbostadshus genom om-
byggnation. De tillkommer exempelvis genom 
vindsomvandlingar eller när större lägenheter byggts 
om till mindre. Ombyggnation kan också resultera i 
färre antal bostäder när mindre lägenheter slås ihop 
till större. Det byggdes inga bostäder i Perstorp 2014.

På motstående sida finns kartor med diagram över 
hustyper och upplåtelseformer för de bostäder som 
byggdes i Skåne 2014

Figur 2.27: Antal nybyggda bostäder i flerbostadshus och småhus per 1000 invånare år 2014
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Flerbostadshus
Småhus

Figur 2 .28 och 2 .29 : Fördelningen av hustyper i Skåne 
totalt och per kommun 2014 
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Figur 2 .30 och 2 .31: Fördelningen av upplåtelseformer i 
Skåne totalt och per kommun 2014
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Att beräkna bostadsbehov

Referensmetod
Länsstyrelsen Skåne har utgått från metoden 
presenterad i Boverkets rapport Behov av bostads-
byggande –teori och metod samt analys av behovet av 
bostäder till 2025. Rapporten presenterar en beräkning 
av det kvantitativa byggbehovet av nya bostäder i 
landet fram till år 2025 samt hur behovet fördelar sig 
över landets olika regioner. Där definieras det 
kvantitativa bostadsbehovet som förändringen av 
antalet hushåll med hänsyn till förändringar i det 
befintliga bostadsbeståndet.

Utifrån prognoser för befolkningsförändringar och 
åldersstrukturer har Boverket beräknat ökningen i 
antalet hushåll med hjälp av åldersspecifika hushålls-
kvoter. Bostadsbehovet kan mötas av nybyggnation 
och/eller ombyggnation. Med den här metoden 
jämställs alla bostäder enligt devisen en bostad är en 
bostad. Det betyder att utfallet, bostadsbehovet, inte 
behöver motsvara bostadsefterfrågan. Metoden 
behandlar överhuvudtaget inte bostadens läge, 
upplåtelseform, utformning, boendekostnad eller 
andra faktorer som påverkar efterfrågan. Efterfrågan 
kan variera även när det kvantitativa bostadsbehovet 
är uppfyllt. Människor kan ändå behöva eller vilja bo 
annorlunda än de gör. Omvänt kan höga bostadspriser 
leda till låg efterfrågan trots att det kvantitativa 
behovet inte är uppfyllt. 

Länsstyrelsens utgångspunkter
Då uppdraget inte preciserar tidsavgränsning har 
Länsstyrelsen valt år 2030 som horisontår och beställt 
en befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån 
(SCB) som beräkningsunderlag. Region Skåne tar 
årligen fram en befolkningsprognos för Skåne. Den 
nuvarande sträcker sig till 2023 varför Länsstyrelsen 
istället valde att beställa en prognos med längre 
tidsspann.

HUSHÅLLSKVOTER

+

+

-

+

=

=

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

HUSHÅLLSFÖRÄNDRING

RIVNING AV BEFINTLIGT BESTÅND

LEDIGA LÄGENHETER

BOSTADSRESERV

BOSTADSBEHOV

PERSONER PER HUSHÅLL2014

PERSONER/HUSHÅLL 

Figur 3 .1: Bostadsehovsanalysens delar
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Kortfattat gör Länsstyrelsen en beräkning av 
bostadsbehovet utifrån de befolkningsförändringar som 
prognoserna anger. För att beräkna förändringen av 
antalet hushåll har vi använt två olika metoder, personer 
per hushåll 2014 och hushållskvoter. (Boverket har i sin 
rapport enbart använt sig av hushållskvoter för att 
beräkna hushållsförändring.) Utöver hushållsförändringar 
läggs antaganden om rivningar av befintligt bestånd, 
antalet lediga lägenheter och en bostadsreserv. Nedan följer 
en mer ingående redogörelse för bostadsbehovs- 
analysens komponenter.

Bostadsbehovsanalysens delar
Befolkningsförändring
Som utgångspunkt för bostadsbehovsanalysen ligger 
SCB:s befolkningsprognos för åren 2014-2030. 
Befolkningsförändringen är skillnaden mellan 
folkmängden 2014 och 2030.

Personer/hushåll
Länsstyrelsen har använt sig av två olika metoder för 
att beräkna antal personer per hushåll: genom 
hushållskvoter och personer per hushåll 2014. Värt att 
notera är att detta alltså innebär olika siffror för antal 
hushåll 2014. 

Personer per hushåll 2014. SCB redovisar antal personer 
per hushåll per kommun 2014. Beräkningen är gjord 
med de personer för vilka det finns uppgifter om 
hushåll i folkbokföringsregistret.1 Antaget att det bor 
lika många per bostad 2030 kan vi beräkna antalet 
hushåll utifrån denna kvot. Denna metod tar inte 
hänsyn till olika åldrars benägenhet till sammanboende 
utan beräknas endast utifrån slutårets prognostiserade 
folkmängd. Kvoten för personer per hushåll 2014 finns 
presenterade i figur 3.1 på följande uppslag.

1 För de personer som saknar uppgift om bostad/lägenhet i 
folkbokföringsregistret kan inte hushåll skapas. I Skåne finns uppgifter 
om hushåll för 97, 2% av befolkningen .

Hushållskvoter beskriver benägenheten för vuxna att bo 
tillsammans och dela hushåll. Värdet anger andelen 
hushåll per person. Kvoten är presenterad som 
genomsnitt per ålderskategori. Högt värde innebär 
hög förekomst av singelhushåll. Är alla hushåll i en 
kategori singelhushåll blir hushållskvoten 1. 
I en ålderskategori där alla är samboende (2 vuxna) 
blir hushållskvoten 0,52. För de yngre hushållen ska 
benägenheten att dela hushåll också läggas till 
benägenheten att bo kvar i barndomshemmet som i sin 
tur påverkas av möjligheterna att skaffa en egen bostad. 
Boverket har använt variabler från undersökningen 
Hushållens Ekonomi (HEK) som antal hushåll uppdelat 
per åldersgrupp och region. Dessa har de sedan, 
tillsammans med befolkningsstatistik från SCB, använt 
för att beräkna hushållskvoterna. Länsstyrelsen har fått 
hushållskvoterna beräknade för Skåne av Boverket. 
Eftersom hushållkvoterna skiljer sig mellan de olika 
ålderskategorierna följer detta sätt att räkna 
förändringar i befolkningens åldersammanssättning. 
Hushållskvoterna finns presenterade i figur 3.2 på 
följande uppslag.

2 Förenklat på så sätt att det givetvis är möjligt att fler än två vuxna delar 
hushåll .

HEK 
Hushållens ekonomi är en årlig urvalsundersökning 
av rikets hushåll som görs av SCB. Individen är 
urvalsobjekt och hushållet skapas genom att lägga 
till de individer som ingår i urvalspersonens 
hushåll. Syftet är att studera hushållens disponibla 
inkomster, belysa inkomststrukturen och att 
beskriva boende och boendeutgifter för hushåll i 
olika upplåtelseformer. Insamling av data sker dels 
genom telefonintervjuer och dels genom insamling 
av registeruppgifter från olika myndigheter. 
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Hushållsförändringar
Hushållsförändringar är skillnaden mellan antal hushåll 
2014 och beräknat antal hushåll för 2030 enligt de två 
beräkningsmetoderna för personer/hushåll. 
De ger alltså olika siffror även för antal hushåll 2014.

Rivning av befintligt bestånd
Boverket har i sin modell tittat tio år tillbaka i tiden 
och beräknat ett årligt genomsnitt för antalet 
rivningar av lägenheter i flerbostadshus, utifrån 
uppgifter från SCB. Det genomsnittet har sedan 
uppskattats gälla över prognostiden. Länsstyrelsen har 
tittat på åren 2005-2014 på länsnivå och, liksom 
Boverket, beräknat det årliga genomsnittet. Det ger 
oss ett värde på knappt 30 rivna lägenheter i fler-
bostadshus årligen i Skåne. Boverket nämner brister 
och begränsningar i statistiken och att det därmed 
finns en risk att de underskattat det historiska och 
därmed framtida antalet rivningar. Bortsett från 
brister och risker i statistiken vill Länsstyrelsen 
framhålla att historiska rivningar inte nödvändigtvis 
ger indikation på framtida rivningar. 

Lediga lägenheter
SCB publicerar vartannat år statistik över lediga 
hyreslägenheter i allmännyttans bestånd. 
Specialbostäder, så kallade kategoriboende, som 
pensionärs-, service-, personal- och studentbostäder 
ingår inte i statistiken. Boverket har utgått från 
statistik över det privata hyresbeståndet som 
presenteras uppdelat på Storstockholm, Storgöteborg, 
kommuner med fler än 75 000 invånare och övriga 
kommuner. Sedan har de gjort en approximation 
genom att ta andelen lediga lägenheter som SCB 
redovisar för respektive grupp och multiplicera 
andelen med den totala andelen hyresrätter i varje 
kommun. Med denna metod beräknade Boverket 
antalet lediga lägenheter till knappt 3000 (för 
Funktionella analysregionerna Malmö och 

Kristianstad3). I denna siffra ingår även lediga 
lägenheter under reparation. Statistik över lediga 
lägenheter i bostadsrättsbeståndet och egnahem finns 
inte. 

Länsstyrelsen har valt att beräkna antalet lediga 
lägenheter genom att titta på SCBs statisk över lediga 
hyreslägenheter i allmännyttan.4 Länsstyrelsen har 
antagit att samma andel lediga lägenheter finns inom 
det privata hyresbeståndet. Siffran blir betydligt lägre 
än Boverkets.       

Bostadsreserv 
Bostadsreserven, en viss andel lediga bostäder för att 
tillåta rörlighet på bostadsmarknaden, har Boverket 
beräknat till en procent av det beräknade 
bostadsbehovet 2025. Länsstyrelsen ser ingen 
anledning att göra ett annat antagande. Den beräknas 
alltså till en procent av beräknat bostadsbehov 2030.

3 Här ingår även Sölvesborg . Osby ingår däremot inte .
4 SCBs senaste nedslag är september 2013 .
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Figur 3 .3: Hushållskvoter per ålderskategori beräknade för 
Skåne av Boverket

Figur 3 .2: Antal personer per hushåll 2014 från SCB
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Beräknat bostadsbehov

Länsstyrelsen Skåne har som tidigare nämnts använt två 
olika sätt för att beräkna antalet hushåll. 

Bostadsbehov 1
är beräknat genom hushållskvoter (hushållsförändringen 
2014-2030 beräknad med hushållskvoter)

Bostadsbehov 2
är beräknat genom personer per hushåll 2014 
(hushållsförändringen beräknat genom personer per 
hushåll 2014)

I stapeldiagreammet nedan visas hur mycket som 
byggts de senaste fem åren i Skåne och vad de 
beräknade behoven till 2030 anger. Det har inte 
byggts i den här storleksordningen sedan i början på 
1990-talet.

Totalt 115 749 bostäder
7 234 bostäder per år

Totalt 106 325 bostäder
6 645  bostäder per år

BOSTADSBEHOV 
2015-2030

Observera att värdet för rivningar inte finns 
tillgängligt på kommunnivå vilket betyder att 
byggbehoven för varje kommun på följande uppslag 
ger en högre siffra (+475 totalt och +30 per år) än de 
som anges för länet på denna sida. 

Figur 4 .1: Antal byggda bostäder 2011-2014 och beräknat bostadsbehov 2015-2030
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Hushåll
 2014

Bostadsbehov
totalt

Bostadsbehov
 per år

Bjuv

Bromölla

Burlöv

Båstad

Eslöv

Helsingborg

Hässleholm

Höganäs

Hörby

Höör

Klippan

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Lomma

Lund

Malmö

Osby

Perstorp

Simrishamn

Sjöbo

Skurup

Staffanstorp

Svalöv

Svedala

Tomelilla

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga

Östra Göinge

TOTALT*

Bostadsbehov 1 (beräknat genom hushållskvoter)

Bostadsbehov
per år per 1000 invånare

Hushåll
 2030

7054

6105

8066

7490

15301

65850

25057

12449

7398

7561

8250

39775

13714

21022

10497

55588

153612

6350

3502

10026

9183

7266

10552

6427

9292

6461

21049

16155

14761

7023

20031

4846

6787

624500

7737

6816

9516

8505

17515

76494

27052

14626

8247

8712

9121

45170

15660

24394

12997

65897

187135

6978

3921

10609

10110

8061

12083

7418

10445

7076

23722

18426

16788

7919

22595

5380

7798

724923

760

771

1539

1095

2352

11408

2235

2318

846

1207

960

5822

2103

3596

2630

10968

34900

688

454

675

1024

865

1652

1062

1254

672

2910

2456

2187

963

2790

587

1050

106800

48

48

96

68

147

713

140

145

53

75

60

364

131

225

164

686

2181

43

28

42

64

54

103

66

78

42

182

153

137

60

174

37

66

6675

3,2

3,9

5,6

4,7

4,6

5,3

2,8

5,7

3,5

4,8

3,6

4,4

4,4

5,2

7,2

5,9

6,9

3,4

4,0

2,2

3,5

3,6

4,5

4,9

3,9

3,2

4,2

4,5

4,8

4,0

4,3

3,8

4,7

5,2

*Summeringen har gjorts y kalkylblad och inbegriper decimaler som inte visas i den här tabellen- det betyder att totalen är något högre än summan av 
de siffror som visas här. 
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Hushåll
 2014

Bostadsbehov
totalt

Bostadsbehov
 per år

Bjuv

Bromölla

Burlöv

Båstad

Eslöv

Helsingborg

Hässleholm

Höganäs

Hörby

Höör

Klippan

Kristianstad

Kävlinge

Landskrona

Lomma

Lund

Malmö

Osby

Perstorp

Simrishamn

Sjöbo

Skurup

Staffanstorp

Svalöv

Svedala

Tomelilla

Trelleborg

Vellinge

Ystad

Åstorp

Ängelholm

Örkelljunga

Östra Göinge

TOTALT*

Bostadsbehov 2 (beräknat genom personer per hushåll 2014)

Bostadsbehov
per år per 1000 invånare

Hushåll
 2030

6109

5462

6841

6577

13454

59882

22574

10708

6728

6608

7563

35780

11890

18838

8685

52321

140894

5723

3256

8990

8203

6302

8833

5526

7688

5781

18440

13131

13279

6167

17977

4358

6049

560617

6769

6171

8252

7536

15660

71772

24717

12690

7579

7734

8545

41537

13465

22848

10990

64569

180278

6465

3700

9528

9175

7174

10204

6652

8961

6521

21392

14920

15528

7028

20521

4940

7181

671003

728

763

1488

1029

2325

12608

2358

2103

841

1172

1066

6147

1709

4219

2415

12894

40692

797

478

618

1061

934

1473

1190

1360

791

3166

1938

2397

919

2749

631

1165

116224

45

48

93

64

145

788

147

131

53

73

67

384

107

264

151

806

2543

50

30

39

66

58

92

74

85

49

198

121

150

57

172

39

73

7264

3,1

3,8

5,4

4,5

4,5

5,8

2,9

5,2

3,5

4,6

4,0

4,7

3,6

6,1

6,6

6,9

8,0

3,9

4,2

2,0

3,6

3,8

4,0

5,5

4,2

3,8

4,6

3,6

5,2

3,8

4,3

4,1

5,3

5,6

*Summeringen har gjorts y kalkylblad och inbegriper decimaler som inte visas i den här tabellen- det betyder att totalen är något högre än summan av 
de siffror som visas här. 
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Kommentarer till bostadsbehovsanalysen

Länsstyrelsen vill poängtera att de bostadsbehov vi kan 
räkna fram är resultat av tillgänglig statistik och 
prognoser i vilka det finns brister och antaganden. 
Kommunernas inrapportering är av största betydelse 
för kvalitén på det statistiska underlaget och påverkar 
således resultaten av analyser gjorda utifrån underlaget.

Bostadsbehovsanalysens resultat bör ses som en 
fingervisning och kan användas som temperaturmätare 
på bostadssituationen i Skåne och vara behjälplig i 
fortsatta analyser. 

Bostadsbehov
Beroende på vilket sätt vi beräknar personer/hushåll får 
vi olika resultat. Det lägre resultat, som utgår från 
hushållskvoter, anger ett behov på 6 645 nya bostäder i 
Skåne årligen till 2030. Det högre värdet, beräknat 
utifrån personer per hushåll 2014, visar på ett årligt 
bostadsbehov på 7 234 nya bostäder till 2030. 
Bostadsbehov per år per 1000 invånare är beräknat mot 
antal invånare år 2014. 

Skåne har idag cirka 600 000 bostäder och befolknings-
ökningen ligger på cirka 1 procent. Enligt Regional 
utvecklingsstrategi  –Det öppna Skåne 2030 behöver det 
byggas 6 000 bostäder årligen för att matcha en årlig 
befolkningstillväxt på 1 procent. Med den bostads-
bygggnadstakten tar det 100 år att förnya det befintliga 
beståndet.5 Dagens bostadsbestånd består av hus som 
har stått betydligt längre än ett sekel liksom av ny- 
byggda hus med en beräknad livslängd på 50 år. Den 
stora andelen av framtidens bostäder är redan byggda. 
Deras livslängd är därmed helt avgörande för vilket 
bostadsbehovet blir. Givet är också att byggnader står 
längre om de tas väl om hand. Kunskap om det 
befintliga bostadsbeståndet är avgörande för förståelsen 
av bostadsbyggnadsbehovet. 

5 Förutsatt att husen generellt står i 100 år

Rivningar och lediga lägenheter
I bostadsbehovsanalysen har Länsstyrelsen gjort 
uppskattningar utifrån befintlig statistik. Statistik över 
lediga bostäder i bostadsrätter och egnahem finns inte. 
Antalet rivningar i Skåne har de senaste åren varit 
väldigt lågt och det är svårt att uppskatta framtida 
rivningar. Antalet rivningar finns bara redovisade för 
länet och inte per kommun. Länsstyrelsen har dragit av 
summan för rivningar för länets bostadsbehov. 
Bostadsbehov presenterat för kommunerna inbegriper 
inte posten rivningar av befintligt bestånd. Sammantaget 
spelar dessa poster liten roll för det resultat som 
presenteras här. På kommunal nivå finns möjligheter att 
göra bättre bedömningar gällande dessa poster och på 
så sätt precisera bostadsbehovet.

Gömda hushåll 
Hushållskvoterna, och personer per hushåll 2014, är 
beräknade utifrån hur vi bor idag. Inte hur vi skulle 
vilja eller behöva bo. Därför finns det anledning till 
vidare undersökningar av de gömda hushållen. I 
Hyresgästföreningens undersökning Hur bor unga 
vuxna? Hur vill de bo? beskrivs hur 19 800 unga vuxna 
(20-27 år) i Malmö och Lund vill ha, men saknar egen 
bostad. Enligt den undersökningen behövs 13 300 
bostäder för att täcka bara deras bostadsbehov. Vidare 
visar undersökningen att unga vuxna föredrar 
hyresrätten framför andra boendeformer. Där 
hyresrätten är svår att få kan Hyresgästföreningen se 
ökade önskemål om andra upplåtelseformer. 
Hyresgästföreningen menar att det är troligt att unga 
vuxna anpassar sina önskemål efter vad som är 
möjligt. Unga vuxna utan eget boende är liksom 
familjer och individer som sammanbor utav nöd, 
hemlösa och papperslösa exempel på gömda hushåll. 
De syns inte i statistiken. Här ingår också den svarta 
andrahandsuthyrningen i de fall boende inte är 
folkbokförda på adressen.
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Framtida hushåll
Kvoterna som vi har använt för att beräkna antalet 
hushåll i framtiden utgår från hur vi bor idag, alltså 
inberäknat andelen gömda hushåll. Om studier över 
unga vuxnas svårigheter att hitta permanenta boende-
lösningar, trångboddhet, hemlöshet, papperslösas 
situation togs i beaktande skulle behovsbilden se 
annorlunda ut. I Boverkets rapport Behov av 
bostadsbyggande nämns utöver ekonomiska faktorer 
individuella preferenser, trender och framtida 
bostadspolitik som möjliga orsaker till förändring av 
hur vi bildar hushåll i framtiden. Det innebär att
hushållskvoter/personer per hushåll kan förändras över 
prognostiden. 
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Kommunernas planeringsmässiga förutsättningar 

Kommunen planerar
Enligt plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) ska varje 
kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunen och anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och 
upprätta detaljplaner. Enligt Lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun 
planera så att förutsättningar skapas för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och främja 
ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Här ingår riktlinjer för 
bostadsförsörjning. De allmännyttiga bostadsbolagen har 
också ägardirektiv där kommunen har möjlighet att 
formulera hur bolaget ska verka för 
bostadsförsörjning.

Översiktsplaner
I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- 
och vattenområden bör användas i framtiden, hur man 
visar hänsyn till allmänna intressen och hur riks-
intressen och miljökvalitetsnormer kommer att 
tillgodoses. Vidare ska det framgå hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur den 
fysiska planeringen ska samordnas med nationella och 
regionala mål. Det ska också framgå i vilka områden i 
strandnära lägen där dispens från strandskyddet bör 
kunna ges för en byggnad, verksamhet, anläggning 
eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av lands-
bygden. Översiktsplanerna i Skåne är antagna relativt 
nyligen. Vissa kommuner med en äldre översiktsplan 
har aktualitetsförklarat sin översiktsplan efter att den 
antogs. Flera kommuner har påbörjat arbetet med att 
ta fram nya översiktplaner

2013-2014

2011-2012

2006 - 2010

2000 - 2005

Pågående översiktsplanearbete

Översiktplaner
Årtal för antagande

Figur 5 .1: Översiktsplaner 
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Figur 5 .2: Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. 
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning (Lag 
2000:1383) förtydligades genom lagändring från den 
1 januari 2014 (Lag 2013:866). I korthet bör riktlinjer 
för bostadsförsörjning visa hur kommunen vill nyttja 
det befintliga bostadsbeståndet och planeringen av 
bostäder. Varje kommun ska i riktlinjer antagna från 
och med 2014 redovisa vilken hänsyn de har tagit till 
nationella och regionala mål och till andra planer och 
program som har betydelse för bostadsförsörjningen. 
Det regionala perspektivet ska finnas med i rikt-
linjerna. Länsstyrelsen och andra regionala organ ska 
ges möjlighet att yttra sig över riktlinjerna. Om 

riktlinjerna inte motsvarar kraven kan regeringen 
förelägga kommunen att arbeta fram nya. 
Riktlinjer antagna efter 2011 faller inom tidsramen 
för förra mandatperioden. Eftersom lagstiftningen 
förändrades 2014 har de kommuner med riktlinjer 
antagna därefter särskilt markerats på kartan. På 
kartan har också de kommuner markerats som har 
påbörjat arbetet med att ta fram nya riktlinjer. Detta 
enligt uppgifter framkomna vid Länsstyrelsens 
kommunbesök under våren 2015.
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Planeringsaktivitet
Länsstyrelsen har sammanställt antalet detaljplaner 
som antagits av kommunerna mellan 1 januari 2012 
och den 19 november 2015. Sammanställningen tar 
inte hänsyn till detaljplanernas ändamål utan ger en 
bild av den övergripande planeringsaktiviten.
Sammanlagt har det antagits 1006 detaljplaner. 
Kommunernas planeringskapacitet däremot är 
beroende av politiska beslut och de uppdrag som ges. 

Länsstyrelsen har även gjort ett nedslag (2015-08-26) 
på kommunernas hemsidor där antal detaljplaner och 
planprogram innehållande bostäder räknades. Många 
kommuner har i samrådet inkommit med 
kompletterande uppgifter. Det fanns sammanlagt 342 
pågående detaljplaner och 31 planprogram i Skåne 
under september-oktober 2015. 

Planberedskap bostäder
Försommaren 2014 tog Länsstyrelsen fram rapporten 
Planberedskap i Skåne där icke ianspråktagen 
detaljplanelagd mark för bostäder i orter med fler än 
900 invånare redovisas. Länsstyrelsen tog fram kartor 
baserade på Lantmäteriets Fastighetsdatasystem. 
Eftersom det finns felkällor i form av felkodade 
fastigheter eller fastigheter som inte har styckats av 
från redan bebyggda skickade Länsstyrelsen kartorna 
till kommunerna för kvalitetsgranskning. 29 av 
Skånes 33 kommuner svarade i den omgången. Nu har 
samtliga kommuner svarat och därför har rapporten 
reviderats och åter publicerats. I den presenteras att 
det fanns en sammanlagd planberedskap på ungefär 
26 000 bostäder i Skåne försommaren 2014. Av dessa 
fanns cirka 14 500 i byggrätter för flerbostadshus. 
Värt att notera är att kommunerna har svarat olika om 
planberedskapen. Vissa kommuner har angett antal 
för hela kommunen medan andra har angett antal för 
orter med fler än 900 invånare. Kartläggningen tog 
inte hänsyn till eventuella skyddsavstånd eller 
outbyggd kommunal infrastruktur som kan försvåra 
ett genomförande. Sedan dess kan även bostäder ha 
byggts inom redovisade detaljplaner och nya 
detaljplaner har vunnit laga kraft. 
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Figur 5 .3: Antagna detaljplaner i Skåne 
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Samordningsproblem bland många aktörer

En primär uppgift för PBL och övrig lagstiftning på 
området är att klargöra de olika intressenternas 
rättigheter och skyldigheter vid planering och 
plangenomförande. Det gäller vad byggherren får 
besluta om, vad som ligger inom ramen för den 
offentliga regleringen hos kommunerna respektive 
staten och vilket inflytande allmänheten och grannar 
ska ha på plan- och byggprojekt. Det gäller också vem 
som ska ansvara för byggande, drift och finansiering av 

infrastruktur. Regleringen är av största betydelse för 
hur plan- och byggprocessen bedrivs. 
Lagstiftningen som styrmedel har samtidigt 
begränsningar då den endast anger formen för hur 
plan- och byggprocessens aktörer ska samordnas. Hur 
det praktiska arbetet inom exempelvis en kommun ska 
organiseras och samordnas med andra aktörer omfattas 
många gånger inte av lagen.

Figur 5 .4: Aktörspusslet
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Akut bostadsbrist
Den här rapporten inleds med att beskriva Skånes 
bostadsbestånd och bostadsbyggande. Det framgår 
tydligt att den situation med bostadsbrist vi nu 
befinner oss i till stor del beror på för lågt bostads-
byggande under längre tid. Bostadsbyggandet har inte 
följt befolkningsökningen och det är en utmaning för 
regionen att bygga ikapp glappet som uppstått. 
Bostadsbristen hindrar i förlängningen Skånes 
möjligheter till utveckling och tillväxt men begränsar 
också individens möjligheter att påverka sin 
livssituation. Vi har beskrivit hur ungas önskemål 
verkar förändras utifrån realiteten på bostads-
marknaden och hur bristen i sig skapar ytterligare 
brist när det saknas rörlighet på bostadsmarknaden. 

Länsstyrelsen vill dock påpeka att det generellt i 
Skåne finns gott om byggrätter för den som kan och 
vill bygga och att tillgången till nybyggda lägenheter 
är relativt god för de med ekonomiska möjligheter.

Den flerkärniga ortstrukturen
Skåne består av flera kommuner som är små till ytan. 
Orternas historia skiljer dem åt och skapar olika 
planeringsmässiga förutsättningar trots att avstånden 
dem emellan är relativt korta. Bostadsbestånden som 
har vuxit fram med tiden är också väldigt olika i 
kommunerna. I rapporten En bostadsmarknad för alla? 
beskriver Region Skåne den flerkärniga ortstrukturen 
och hur de åtta regionala kärnorna och deras omland 
alla har en viktig roll för utvecklingen. Strukturen 
skapar flera levnads- och resemönster som till hög 
grad möjliggörs av väl utbyggd och väl fungerande 
kollektivtrafik. De skånska kommunerna samarbetar i 
flera olika konstellationer. Se figur 6.1.

Det regionala perspektivet
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Figur 6 .1: Kommunsamarbeten
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Lokala bostadsmarknader
Bostadsmarknader och arbetsmarknader är nära 
sammankopplade. Region Skåne har i Flyttstudie Skåne 
2015 gjort en ansats till att benämna och definiera 
bostadsmarknadsområden inspirerade av de mer 
vedertagna arbetsmarknadsområden som tagits fram 
av SCB. Som resultat av sin modell presenterar de tre 
lokala bostadsmarknader. Se figur 6.2. Region Skåne 
har i sina kartbilder i Flyttstudie Skåne 2015 även pilar 
som visar flyttströmmarna och deras storlekar. 
Kommungränserna är av mindre betydelse för 
bostads- och arbetsmarknaderna. 
I flyttstudien kan vi också se att skåningarna, mer än 
svenskarna i allmänhet, flyttar inom regionen och att 
en del riktningar går att utläsa. Skåne är också 
gränsregion och den danska arbets- och 
bostadsmarknaden är del av den skånska verkligheten. 
Sedan 2010 flyttar fler svenskar över sundet än 
danskar till Sverige. 

Svårigheter att komma in på 
bostadsmarknaden
Bristen på hyresrättslägenheter är fortfarande akut i 
Skåne. Gapet mellan utbud och efterfrågan ser ut att 
fortsätta öka, främst på grund av oväntat stor 
befolkningsökning och ett byggande som inte 
motsvarat befolkningsökningen över tid. Bostads-
bristen förhindrar rörlighet, det är svårt att flytta även 
för den som vill flytta från större bostad till mindre. 
En sådan flytt skulle frigöra bostad för fler. Bristen 
leder till ökad brist när bostadsbeståndet inte kan 
utnyttjas optimalt. Bristen på bostäder leder också till 
avarter på bostadsmarknaden; såväl en svart 
uthyrningsmarknad, handel med hyreskontrakt, 
ockerhyror som uthyrning av undermåliga bostäder. 
Allmännyttiga som privata hyresvärdar har ofta höga 
trösklar för att komma in på bostadsmarknaden. 
Exempelvis höga inkomstkrav eller krav på att 
sökanden har tillsvidaretjänst. I många kommuner 
finns en förväntan om att flyttkedjor ska startas 

genom att äldre lämnar sina stora bostäder för att 
flytta till nya, mindre och mer tillgängliga. Men 
många äldre har svag ekonomi och har därför svårt att 
flytta till en nybyggd bostad motsvarande deras behov. 
I länsstyrelsernas rapport Hemlöshet – En fråga om 
bostäder beskrivs hur andelen hushåll med relativt 
låga inkomster ökar. Ungdomar, unga vuxna, ny-
anlända flyktingar och andra som saknar kontaktnät 
har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det 
samma gäller barnfamiljer med låga inkomster, 
framförallt för ensamstående kvinnor med barn.

Boendesegregation
Region Skånes rapport Boendesegregationen i Skåne 
beskriver ökade inkomstskillnader. Genom att 
jämföra olika inkomstmått konstaterar de att den 
rumsliga uppdelningen och isoleringen av både fattiga 
och rika har ökat väsentligt över tid. Fattiga och rika 
individer separeras också allt mer från varandra. 
Rikedomen är koncentrerad till Skånes kuststäder.

Figur 6 .2: Lokala bostadsmarknadsområden 
(enligt förslag till modell - Region Skåne)
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Prisläge
Huspriserna skiljer sig mellan kommunerna och är 
helt avgörande för lönsamhet i nyproduktion. För att 
få banklån till nyproduktion är det viktigt att 
nybyggda hus värderas högre än sin produktions-
kostnad. Boverket har beräknat Tobins q för småhus 
för varje kommun i länet. Tobins q är en investerings-
teori där marknadsvärdet för småhus i en kommun 
divideras med produktionskostnaden i samma 
område. Ett tal över 1 visar att det är lönsamt att 
bygga. Tobins q är beräknat som ett genomsnitts-
värde. I flera skånska kommuner är variationen i 
huspriser påtaglig beroende på geografiskt läge. 
Kartbilden visar att lönsamhet är svårast att uppnå i 
nordöstra Skåne. Prisläget påverkar möjligheterna till 
finansiering. Länsstyrelsen vill påpeka att det även i 
kommuner med lågt tobins q-värde finns variationer i 
prisläget som tillåter lönsamhet.

Kollektivtrafik
Det finns många attraktiva lägen i Skåne i nära 
anslutning till kollektivtrafik och starka stråk. Region
Skåne skriver i En bostadsmarknad för alla? att den redan 
underdimensionerade spårbundna kollektivtrafiken i 
Skåne utan ytterligare investeringar riskerar att bli 
sämre trots ökade behov. Arbetspendlingen mellan de 
skånska kommunerna är hög. Det är också många 
skåningar som arbetspendlar till Köpenhamns-
regionen. De skriver dock att potentialen i gräns-
regionen inte utnyttjas fullt ut.

Att bygga tätt
I Länsstyrelsen Skånes rapport Markhushållning i 
planeringen – Jordbruksmark i Skåne påtalas att högre 
bebyggelsetäthet men även högre självförsörjnings-
grad och större serviceutbud ger ett minskat resande. 
Det finns ett tydligt samband mellan bebyggelse-
struktur och val av färdmedel. I en tät stad görs en 
större andel av resorna med gång, cykel och 

kollektivtrafik. Ändliga resurser kan optimeras när vi 
bor tätare. Enligt rapporten Stationsnära läge skulle det 
kunna byggas bostäder för dubbelt så många som idag 
bor i Skåne genom att bebygga tillgängliga ytor nära 
pågatågstationerna.

Jordbruksmarken
Markhushållning är av yttersta vikt även när det 
kommer till bostadförsörjning. När jordbruksmark 
bebyggs lite i taget blir resultatet på sikt att stora 
arealer försvinner. Besluten kring hushållning med 
jordbruksmarken är en fråga för den enskilda 
kommunen. Samtidigt får de enskilda kommunala 
besluten betydelse mellankommunalt, regionalt och 
nationellt. För ytterligare information hänvisar vi till 
Länsstyrelsen Skånes rapport Markhushållning i 
planeringen -Jordbruksmark i Skåne.

Hinder för bostadbyggande
I rapporten Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i 
Skåne – Exempel från åtta kommuner har Länsstyrelsen 
Skåne tittat närmare på orsakerna till att 

1,2 - 1,4

0,9 - 1,1

0,6 - 0,8

0,4 - 0,5

Figur 6 .3: Tobins q-värden för de skånska kommunerna 2012
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Figur 6 .4: Här bygger JM, NCC, PEAB och SKANSKA

detaljplanelagd mark inte har blivit bebyggd. Den är 
baserad på intervjuer med tjänstemän och 
representanter från byggherrar. Här framgår att den 
ekonomiska konjunkturen och svikande kundbas är de 
enskilt viktigaste orsakerna. En annan slutsats är att 
både byggherrar och kommuner anser att de har gjort 
vad de har kunnat för att underlätta byggnation. En 
tredje slutsats är att detaljerade detaljplaner kan göra 
det svårt att anpassa bebyggelsen efter förändrad 
efterfrågan. Detaljerade detaljplaner är dock av 
mindre betydelse för projekts genomförande än 
otillräcklig efterfrågan. Länsstyrelsen påpekar också i 
rapporten att drivkraften för byggherrarna inte är att 
förse alla medborgare med bostäder.

Här bygger de stora
Figur 6.4 visar var de större nationella byggföretagen, 
JM, NCC, PEAB, och SKANSKA, bygger i Skåne. 
Detta enligt uppgifter framkomna vid Länsstyrelsens 
kommunbesök under våren 2015.De lokala 
byggföretagen har en viktig roll för regionens 
möjligheter att tillgodose behovet av nya bostäder.

Fritidshus
Det finns drygt 40 000 fritidshus i Skåne. 
Antalet varierar kraftigt mellan kommunerna. Under 
kommundialogerna har det framkommit att 
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Figur 6 .5: Fritidshus i skånes kommuner per 1000 
invånare och totalt per kommun

1,8 - 5 per 1000 invånare

5,1 - 15 per 1000 invånare

15 - 55 per 1000 invånare

55, 1 - 320 per 1000 invånare 

antal fritidshus totalt

Fritidshus i Skåne per 1000 invånare
och totalt per kommun

0,0

fritidshusen i någon mån betraktas som 
bostadsreserv. Omvandlingen sker från 
fritidshus till permanentboenden och vice 
versa. Förändringar sker främst beroende av 
fastighetens geografiska läge och ägarnas 
livssituation.  Antal fritidshus är beräknade 
utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). 
Fritidshus definieras som värderingsenheter/
taxeringsenheter som saknar folkbokförd 
befolkning och är taxerade som Småhus. Bara 
fritidshus som ägs av fysiska personer eller 
dödsbon ingår. Alltså inte fritishus som ägs av 
föreningar, kyrkor eller liknande. 
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Kommunernas bostadsbestånd, bostadsbyggande och 
förutsättningar att möta bostadsbehovet

Kommunernas utgångslägen
Kommundialog
Under våren 2015 gjorde Länsstyrelsen kommun- 
besök i Skånes samtliga kommuner för att diskutera 
bostadsfrågor. Samtalens upplägg var lika men fokus 
varierade utifrån respektive kommunens behov och 
intresse. Politiker och tjänstemän medverkade i 
varierande omfattning. Antalet deltagande från 
kommunerna spände mellan tre till drygt 20 
personer. Från Länsstyrelsen medverkade länsarkitekt 
och enhetschef för social hållbarhet samt 
medarbetare. Kommundialogen ligger till grund för 
Länsstyrelsens uppfattning avseende kommunernas 
utgångslägen där beskrivningarna går utöver det 
objektivt mätbara. 

Kommunsidorna
I följande kapitel redovisas kommunernas 
utgångslägen var för sig. Inledningsvis redovisas 
storleken på bostadsbeståndet, antal bostäder i 
allmännyttan, fördelningen av hustyper, 
upplåtelseformer och tillkomstperioder liksom 
bostadsbyggande 2010-2014 och antalet tillkomna 
bostäder genom ombyggnation. Därefter redovisas 
planberedskap som antal möjliga bostäder enligt 
Planberedskap i Skåne 2014 -uppdaterad version. Här 
redovisas också hur många detaljplaner som har 
antagits sedan 2012. Hänsyn har inte tagits till 
detaljplanernas ändamål utan ger en bild av den 
övergripande planeringsaktiviten. Vidare redovisas 
också antalet pågående detaljplaner och planprogram 
innehållandes bostäder (enligt nedslag på kommunernas 
hemsidor 2015-08-26) En del kommuner har 
kommenterat siffran för sagda datum i samrådet 
medan andra har angett antalet pågående detaljplaner 
vid tidpunkten för samråd. I dessa fall har 
Länsstyrelsen korrigerat antalet. 

Planeringsmässiga förutsättningar
I uppdraget ingår att granska respektive kommuns 

planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga det 
beräknade bostadsbehovet. Granskningen ska ske med 
utgångspunkt i respektive kommuns översiktplan, 
detaljplaneläge, planberedskap och planerings-
aktivitet. Länsstyrelsen har valt att även inkludera 
riktlinjer för bostadsförsörjning, kompetens/resurser, 
markinnehav och strategi för markförvärv. Riktlinjer för 
bostadsförsörjning ska visa vad kommunen vill med 
det befintliga bostadsbeståndet och planeringen av nya 
bostäder. Hur mycket mark kommunen äger och hur 
stor andel som är möjlig att exploatera har betydelse 
för kommunens möjlighet att påverka 
bostadsbyggandet. För att se om beräknat 
bostadsbehov stämmer överens med ambitionen i 
översiktsplan (antal nya bostäder) jämförs dessa. 
Översiktsplanerna har olika antagandeår och spänner 
därför inte nödvändigtvis över den tidrymd för vilken 
bostadsbehovet är beräknat. Men ger möjligen en 
indikation på kommunens planeringsberedskap att 
möta bostadsbehov. För att relativisera antalet möjliga 
bostäder i planberedskap ställs antalet mot beräknat 
bostadsbehov. 

Andra förutsättningar
För att nyansera bilden och uppmärksamma några 
faktorer som står utanför kommunens inflytande men 
som i hög grad påverkar bostadsbyggandet har 
Länsstyrelsen har även lagt till kriterier utöver de 
planeringsmässiga. Kontakt med byggherre/förvaltare/
bank, Intresserad byggherre/förvaltare, allmännytta, 
kollektivtrafikförsörjning, tobins q och variation småhus-
priser för tobins q-värden ≤ 1. För att relativisera det 
beräknade bostadsbehovet har det listats tillsammans 
med årliga genomsnittet för nya bostäder 2010-2014.
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Samråd
En version av den här rapporten skickades på samråd 
till samtliga kommuner, Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och Hyresgästföreningen 
Skåne. Region Skåne, Hyresgästföreningen och 27 av 
Skånes 33 kommuner har svarat. Rapporten har 
därefter utvecklats och reviderats. De synpunkter 
som direkt rör kommunernas utgångslägen har 
reviderats utifrån kommunernas yttranden. 
Kommentarer av övergripande karaktär tar 
Länsstyrelsen med sig i sitt fortsatta arbete.

Många kommuner påpekar att SCB:s statistik över 
bostadsbyggande inte överensstämmer med 
kommunernas uppgifter. Länsstyrelsen vill göra 
Näringsdepartementet uppmärksamma på behovet av 
tillförlitlig statistik för att kunna dra användbara 
slutsatser avseende byggande och boende.

I samrådsversionen fanns organisation som ett av 
kriterierna för kommunernas utgångslägen. En del 
kommuner har ställt sig frågande till bedömningarna. 
Länsstyrelsen har lyft bort kriteriet. Länsstyrelsen vill 
ändå understryka vikten av en välfungerande 
organisation då kommunen fungerar samordnande i den 
komplicerade bostadsbyggnadsprocessen.

Kommunsidorna i korthet
Översiktsplan och riktlinjer för 
bostadsförsörjning
Länsstyrelsen har avgivet vilket år översiktsplan och 
riktlinjer för bostadsförsörjning är antagna. För 
översiktsplaner är år 2011 en vattendelare då bostads-
försörjning, bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet blev allmänt intresse. För riktlinjer 
för bostadsförsörjningen är år 2014 av liknande 
betydelse då kommunernas ansvar för bostadsförsörj-
ningen förtydligades. 

Åtta av de skånska kommunerna har en översiktplan 
som antagits efter 2011. Av övriga kommuner är tolv 
igång med att ta fram ny översiktplan. 

Sex kommuner har riktlinjer antagna efter 2014. 
Sexton kommuner är på gång med att fram riktlinjer, 
åtta av dem för första gången. Tre kommuner saknar 
riktlinjer och har ännu inte påbörjat arbete med att ta 
fram dem.

Planberedskap
Det fanns planberedskap i Skåne 2014 för ungefär 
26 000 bostäder. Mer utförlig redovisning finns att 
hitta i Länsstyrelsens rapport Planberedskap i Skåne 
2014 uppdaterad version.

Tillräcklig kompetens resurser
Det är Länsstyrelsens uppfattning att de flesta skånska 
kommuner har tillräckliga resurser och kompetenta 
medarbetare till sitt förfogande i planeringsarbetet.
En handfull kommuner upplevs ha delvis tillräcklig 
kompetens/resurser. 

Markinnehav
Hur mycket mark kommunen äger och hur stor andel 
som är möjlig att exploatera har betydelse för 
kommunens möjlighet att påverka bostadsbyggandet. 
Det kommunala markägandet i Skåne varierar.  
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Knappt två tredjedelar av kommunerna upplevs äga 
mark i bra lägen för nya bostäder. Endast ett fåtal 
uppger att de äger lite mark.

Strategi för markförvärv
Nästan alla kommuner har eller har delvis strategi för 
markförvärv. Några få saknar strategi.

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
Nästan alla skånska komuner samarbetar med eller är 
i aktiv kontakt med byggherre, förvaltare och/eller 
bank för att främja bostadsbyggande. Bara fyra 
kommuner har lite kontakt med ovanstående aktörer.

Intresserad byggherre och/eller förvaltare
Bara tre komuner upplever lite intresse från dessa 
aktörer. Resterande beskriver en verklighet där 
intresserade byggherrar och förvaltare är aktiva eller 
delvis aktiva.

Allmännyta
Det allmännyttiga bostadsbolaget beskrivs som aktivt 
i 26 av de skånska kommunerna. I fyra beskrivs det 
som mindre aktivt och två skånska kommuner har 
ingen allmännytta. 

Kollektivtrafikförsörjning
I studien som Länsstyrelsen använder som underlag är 
analysen gjord på så sätt att varje person är 
representerad som en punkt på kartan enligt 
folkbokförningsadress 2014. I det fall flera personer 
sammanbor är punkterna överlagrade. Närområdet 
definieras som en cirkel runt en hållplats. 
Närområdets radie beror på vilket trafikslag som 
trafikerar hållplatsen. Radien för tåg är 2400 meter, 
för regionbuss 1600 meter och för stadsbuss 800 
meter. Nya pågatågförbindelser under 2015 har lett 
till indragna busslinjer. Detta har i sin tur påverkat 
kolllektivtrafikförsörjningen. Studien är 2014 och kan 
därför i något fall vara inaktuell. Studien visar att 
90,2% av Skånes befolkning kan ta sig till minst ett 

delregionalt centrum på 60 minuter. 
I 25 av de skånska kommunerna har 80-100% av 
invånarna högst 60 minuters resväg till minst ett 
delregionalt centrum. 

Tobins q-värde
Tobins q är en investerings-teori där marknadsvärdet 
för småhus i en kommun divideras med 
produktionskostnaden i samma område. Ett tal över 1 
visar att det är lönsamt att bygga. Tobins q är beräknat 
som ett genomsnitts-värde. Tobins q-värdena för 
Skåne är beräknade av Boverket och är från 2012. 
Enligt dessa är tobins q-värdet 1 eller högre i elva av 
de skånska kommunerna. I flera skånska kommuner 
är variationen i huspriser påtaglig beroende på 
geografiskt läge. Det är av avgörande betydelse 
framförallt för de kommuner med lägre tobins 
q-värden. 

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktsplan
De skånska kommunerna har varierande 
planberedskap. De sträcker sig från att räcka 1,5 år till 
12 år sett till det beräknade bostadsbehovet. De allra 
flesta kommuner tar höjd det beräknade behovet i sina 
översiktplaner.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov
Det beräknade bostadsbehovet har det listats 
tillsammans med det årliga genomsnittet för nya 
bostäder 2010-2014. Det beräknade bostadsbehovet är 
för de flesta kommuner långt högre än 
bostadsbyggandet den sista tiden.
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Kommunsidorna

xxxx        xxxx            xxx                       xx                           x,x

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

xxxx        xxxx            xxx                       xx               x,x

Översiktsplan antagen år 
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi 

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20 % av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,6

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Planberedskap och översiktplan i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka x år. Ambitionen i översiktplanen 
jämfört med beräknat bostadsbehov 2015-2030.

Nya bostäder 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder per år:   xx 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1:  xx
Beräknat bostadsbehov 2:  xx

en granskning av kommunernas förutsättningar att möta beräknat bostadsbehov
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 6312 bostäder i Bjuv varav 1061 återfinns i 
allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias i diagramen till höger.

BJUV Folkmängd 2014: 14 894

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Planeringsaktivitet
Bjuvs kommun har antagit sammanlagt tio 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26: 2 detaljplaner och 3 
planprogram.

Planberedskap
I Bjuv fanns under försommaren 2014 planberedskap 
för 244 bostäder i orter med med är 900 invånare. Av 
dessa cirka 194 i småhus och 150 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 91 bostäder i Bjuv under åren 2010-2014 
vilket innebär ett genomsnitt på 18 bostäder om året.

Prognostiserad folkmängd 2030: 16 170

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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Antal 
hushåll 
2014

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

7054        7737            760                       48                            3,2

6109        6769            728                       45                            3,1

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark 
 
Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,6

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

* Enligt PM –Trafikförsörjningprogram för Skånetrafiken 2014/2015. 
 Regionala centrum: Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

Planberedskap och översiktplan i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 5 år. Ambitionen i översiktplanen 
överensstämmer med beräknat bostadsbehov 
2015-2030.

Nya bostäder 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder per år:   18 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1:  48
Beräknat bostadsbehov 2:  45
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 5652 bostäder i Bromölla varav 798 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Bromölla fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 480 bostäder i orter med med är 
900 invånare. Av dessa cirka 280 i småhus och 200 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014*
Det byggdes 87 bostäder i Bromölla under åren 
2010-2014. Utöver dessa tillkom 12 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 20 nya bostäder om året.

BROMÖLLA Folkmängd 2014: 12 400

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Planeringsaktivitet
Bromölla kommun har antagit sammanlagt 18 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
2 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 13 827

*Bromölla kommun ställer sig frågande om antalet bostäder för år 2011 stämmer.

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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6105        6816            771                       48                            3,9

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

5462        6171            763                       48                            3,8

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011  

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar   

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark 
 
Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse 
 
Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,6

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 
 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken (här enligt kommunens svar till 
Bostadsmarknadsenkäten 2015) räcka cirka 5 år. I 
kommunens översiktsplan är prognostiserad 
befolkningsökning 1000 personer fram till 2030 vilket 
motsvarar ett behov på 25 nya bostäder per år. Halva 
det bostadsbehov som här finns beräknat.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder per år:   20
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1:  48
Beräknat bostadsbehov 2:  48
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 7155 bostäder i Burlöv varav 2371 återfinns 
i allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 227 bostäder i Burlöv under åren 2010-
2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 26 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 51 nya bostäder om året.

Planberedskap
I Burlöv fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 215 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 95 i småhus och 120 i 
flerbostadshus.  

BURLÖV Folkmängd 2014: 17 211   

Planeringsaktivitet
Burlöv kommun har antagit sammanlagt 15 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
2 detaljplaner och 2 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 20329

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder



55

8066        9516            1539                       96                          5,6

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

6841        8252            1488                       93                          5,4

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011  

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar   

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi 

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20 % av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,0

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Om man ser till beräknat bostadsbehov skulle den 
planlagda marken räcka cirka 2 år. I översiktsplanen 
anges bostadsbehovet vara svårbedömt för att det beror 
på omständigheter som kommunen inte råder över.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder per år:   51
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1:  96
Beräknat bostadsbehov 2:  93 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 7006 bostäder i Båstad varav 824 återfinns i 
allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Båstad fanns under försommaren 2014 
planberedskap för cirka 500 bostäder.

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 407 bostäder i Båstad under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus bortföll 1 bostad i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär 
ett genomsnitt på 81 nya bostäder om året. 

BÅSTAD Folkmängd 2014: 14 419

Planeringsaktivitet
Båstad kommun har antagit sammanlagt 26 
detaljplaner sedan 2012.

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
13 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 16 187

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder

Båstads kommun har påpekat att antalet bostäder i allmännyttan uppgår till 977. 
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7490        8505            1095                    68                            4,7

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

6577        7536            1029                    64                            4,5

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktsplan
Om man ser till beräknat bostadsbehov skulle den 
planlagda marken räcka cirka 7,5 år. Ambitionen i 
översiktsplanen är att möta efterfrågan.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov
Nya bostäder per år:   81
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1:   68
Beräknat bostadsbehov 2:   64

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella   

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi 

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,3

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 14 039 bostäder i Eslöv varav 2403 återfinns 
i allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Eslöv fanns under försommaren 2014 planberedskap 
för 300 bostäder i orter med mer än 900 invånare. Av 
dessa 180 i småhus och 120 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014*
Det byggdes 275 bostäder i Eslöv under åren 2010-
2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 41 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 63 nya bostäder om året.  

ESLÖV Folkmängd 2014: 32 179

Planeringsaktivitet
Eslöv kommun har antagit sammanlagt 30 detaljplaner 
sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
9 detaljplaner och 3 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 36 636

*Eslövs kommun har påpekat att redovisat antalet bostäder är lägre än det faktiska och att detta beror på eftersläpning i inrapporteringen.

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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15 301        17 515       2352                    147                           4,6

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

13 454       15 660       2325                    145                           4,5

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,8

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktsplan
Om man ser till beräknat bostadsbehov skulle den 
planlagda marken räcka cirka 2 år. Översiktplanen 
redovisar tre olika scenarier kring bostadsbehov. Den 
högsta siffran ligger i linje med beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov
Nya bostäder:   63 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1:  147
Beräknat bostadsbehov 2:   145 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 64 709 bostäder i Helsingborg varav 11 668 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Helsongborg fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 3400 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 900 i småhus och 2500 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 2 358 bostäder i Helsingborg under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 52 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 482 nya bostäder om året. 

HELSINGBORG Folkmängd 2014: 135 344

Planeringsaktivitet
Helsingborg kommun har antagit sammanlagt 75 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
27 detaljplaner och 1 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 157 527

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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65 850     76 494        11 408 713 5,3

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

59 882     71 772        12 608 788 5,8

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktsplan
Om man ser till beräknat bostadsbehov skulle den 
planlagda marken räcka cirka 5 år.  Angivet 
bostadsbehov i översiktplanen överrensstämmer med 
beräknat bostadsbehov. Enligt kommunens 
samrådsyttrande uppgår bostadsbehovet till 1000 
bostäder årligen. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov
Nya bostäder:  482
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1:   713
Beräknat bostadsbehov 2:   788 

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,3

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 23 909 bostäder i Hässleholm varav 1845 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Hässleholm fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 600 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 448 i småhus och 152 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 205 bostäder i Hässleholm under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 3 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 42 nya bostäder om året. 

HÄSSLEHOLM Folkmängd 2014: 50 565

Planeringsaktivitet
Hässleholm kommun har antagit sammanlagt 46 
detaljplaner sedan 2012.

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
3 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 54 182

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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25 057     27 052         2235 140 2,8

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

22 574     24 717         2358 147 2,9

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktsplan
Sett till beräknat bostadsbehov 2015-2030 skulle den 
planlagda marken räcka cirka 4,5 år. I översiktplanen 
finns inte mål om antal nya bostäder angivet. Riktlinjer 
för bostadsförsörjning är under framtagande.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov
Nya bostäder: 42 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 140
Beräknat bostadsbehov 2: 147 

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi 

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse 

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60  
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,5

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 11 131 bostäder i Höganäs varav 1406 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
Höganäs uppskttar under försommaren 2014 
planberedskap för 750 bostäder i hela kommunen.

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 522 bostäder i Höganäs under åren 
2010-2014 vilket innebär ett genomsnitt på 110 
bostäder om året. 

HÖGANÄS Folkmängd 2014: 25 298

Planeringsaktivitet
Höganäs kommun har antagit sammanlagt 31 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
9 detaljplaner och 2 planprogram

Prognostiserad folkmängd 2030: 29 123

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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12 449     14 626         2318 145 5,7

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

10 708     12 690         2103 131 5,2

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktsplan
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 5 år. I översiktplanen finns 
ambitionen om att möta efterfrågan. Det bostadsbehov 
som anges i riktlinjer för bostadsförsörjning 
överensstämmer med beräknat bostadsbehov.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov
Nya bostäder: 110
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1: 145
Beräknat bostadsbehov 2: 131 

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi 

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse 

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,2

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 6 947 bostäder i Hörby varav 378 återfinns i 
allmännyttans bestånd. 
Hustyper, upplåtelseformer samt under vilka år 
bostäderna har tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Hörby fanns under försommaren 2014 planberedskap 
för 103 bostäder i orter med mer än 900 invånare. 
Samtliga i småhus.

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 144 bostäder i Hörby under åren 2010-
2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 7 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 30 nya bostäder om året. 

HÖRBY Folkmängd 2014: 14 927

Planeringsaktivitet
Hörby kommun har antagit sammanlagt 6 detaljplaner 
sedan 2012.

 Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder 
enligt kommunens uppgift vid tillfället för samråd:
2 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 16 466

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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7398        8247            846 53 3,5

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

6728        7579            841 53 3,5

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktsplan
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 2 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen ligger strax under beräknat 
bostadsbehov.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder : 30
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1: 53
Beräknat bostadsbehov 2: 53 

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi 

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse 

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,7

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 6 901 bostäder i Höör varav 482 återfinns i 
allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I 316 fanns under försommaren 2014 planberedskap 
för xxx bostäder i orter med mer än 900 invånare. Av 
dessa 296 i småhus och 19 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014*
Det byggdes 201 bostäder i Höör under åren 2010-
2014 vilket innebär ett genomsnitt på 40 bostäder om 
året. 

HÖÖR Folkmängd 2014: 15 770

Planeringsaktivitet
Höör kommun har antagit sammanlagt 20 detaljplaner 
sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
2 detaljplaner och 2 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 18 005

*Fel i statistiken har uppmärksammats. SCB:s siffror (här redovisade) skiljer sig från kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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7561        8712            1207 75 4,8

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

6608       7734            1172 73 4,6

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och riktlinjer för bostadsförsörjning
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 2 år. Ambitionen angiven i 
bostadsförsörjningsprogrammet ligger strax under 
beräknat bostadsbehov.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder : 40
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 75
Beräknat bostadsbehov 2: 73 
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram är 
genomsnittet nya bostäder 2011-2014: 33

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,6

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 7 863 bostäder i Klippan varav 926 återfinns 
i allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
Klippans kommun uppskattar att det under 
försommaren 2014 fanns planberedskap för 551 
bostäder i orter med mer än 900 invånare. Av dessa 
411 i småhus och 140 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 126 bostäder i Klippan under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 15 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 28 nya bostäder om året. 

KLIPPAN Folkmängd 2014: 16 733

Planeringsaktivitet
Klippan kommun har antagit sammanlagt 17 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
2 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 18 410

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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8250        9121            960 60 3,6

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

7563        8545           1066 67 4,0

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,5

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 9 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen ligger strax under beräknat 
bostadsbehov.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 28 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1:  60
Beräknat bostadsbehov 2:  67 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 37 940 bostäder i Kristianstad varav 9903 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Kristianstad fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 576 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 333 i småhus och 243 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 643 bostäder i Kristianstad under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus bortföll 6 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 127 nya bostäder om året. 

KRISTIANSTAD Folkmängd 2014: 81 826

Planeringsaktivitet
Kristianstad kommun har antagit sammanlagt 44 
detaljplaner sedan 2012.

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder:
25 detaljplaner och 7 planprogram.

Kristianstad kommun har i samrådsyttrandet 
kommenterat att Stadsbyggnadskontoret räknar med 
att under år 2015 kan detaljplaner innehållande runt 
500 bostäder bli avsatta i lagakraft vunna planer. 
Planeringsaktiviten i planprogram och detaljplaner för 
år 2016 kan omfatta ca 800 – 1000 bostäder.

Prognostiserad folkmängd 2030: 92 905

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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39 775     45 170        5822 364 4,4

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

35 780     41 537        6147 384 4,7

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
 saknar 

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20 % av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,7

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 1,5 år. Kommunen påpekar att 
siffran över planberedskap är missvisande och att den är 
väsentligt större. Ambitionen angiven i översiktplanen 
ligger under beräknat bostadsbehov. 

Nya bostäder 2010-2014 i förhållande till beräk-
nat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 127 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 364
Beräknat bostadsbehov 2: 384 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 12 126 bostäder i Kävlinge varav 2335 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
Kävlinge kommun uppskattade att det under 
försommaren 2014 fanns planberedskap för 195 
bostäder i orter med mer än 900 invånare. Av dessa 
75 i småhus och 120 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 359 bostäder i Kävlinge under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 3 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 72 nya bostäder om året.

KÄVLINGE Folkmängd 2014: 29 808

Planeringsaktivitet
Kävlinge kommun har antagit sammanlagt 18 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
7 detaljplaner och 1 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 33 211

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder



75

Hustyper och upplåtelseformer 2014

13 714      15 660      2103 131 4,4

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

11 890      13 465     1709 107 3,6

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

*

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,9

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 1,5 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen är betydligt högre än beräknat 
bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 72 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 131
Beräknat bostadsbehov 2: 107 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 19 992 bostäder i Landskrona varav 3791 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Landskrona fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 596 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av cirka 468 i småhus och 128 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 307 bostäder i Landskrona under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 5 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 62 nya bostäder om året. 

LANDSKRONA Folkmängd 2014: 43 574

Planeringsaktivitet
Landskrona kommun har antagit sammanlagt 22 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
1 detaljplan.

Prognostiserad folkmängd 2030: 51 162

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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21 022        24 394     3596 225 5,2

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

18 838        22 848     4219 264 6,1

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,1

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 3 år. Ambitionen angiven i pågående 
översiktplan (samrådshandling) är betydligt lägre än 
beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 62 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 225
Beräknat bostadsbehov 2: 264 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 9 131 bostäder i Lomma. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.  I Lomma finns inget 
allmännyttigt bostadsbolag.  

Planberedskap
I Lomma fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 700 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 100 i småhus och 600 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014*
Det byggdes 683 bostäder i Lomma under åren 
2010-2014 vilket innebär ett genomsnitt på 137 
bostäder om året.

LOMMA Folkmängd 2014: 22 946

Planeringsaktivitet
Lomma kommun har antagit sammanlagt 18 
detaljplaner sedan 2012.

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
6 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 28 127

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder

*Lomma har i sitt samrådsyttrande angivit att det byggdes 798 bostäder under 2010-2014 i kommunen.



79

10 497      12 997      2630 164 7,2

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

8685        10 990       2415 151 6,6

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,3

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 4,5 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen ligger under beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 137 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 164
Beräknat bostadsbehov 2: 151 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 57 642 bostäder i Lund varav 9438 återfinns 
i allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Lund uppskattade försommaren 2014 planberedskap 
för 1773 bostäder i orter med mer än  900 invånare. 
Av dessa 156 i småhus och 891 i flerbostadshus. 726 
har inte bestämd hustyp i detaljplanen.

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 2 857 bostäder i Lund under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 328 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 637 nya bostäder om året. 

LUND Folkmängd 2014: 115 968

Planeringsaktivitet
Lund kommun har antagit sammanlagt 88 detaljplaner 
sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder: 
40 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 137 681

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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55 588      65 897      10 968 686 5,9

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

52 321      64 569      12 894 806 6,9

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011  

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,2

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 2,5 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen ligger över beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 637 
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1: 686
Beräknat bostadsbehov 2: 806 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 151 885 bostäder i Malmö varav 22 021 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
Malmö uppskattade att det under försommaren 2014 
fanns planberedskap för 7440 bostäder i orter med 
mer än 900 invånare. Av dessa 870 i småhus och 6570 
i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014*
Det byggdes 5 377 bostäder i Malmö under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 119 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 1099 nya bostäder om året.

MALMÖ Folkmängd 2014: 318 107

Planeringsaktivitet
Malmö kommun har antagit sammanlagt 187 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
45 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 393 473

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder

*Malmö stad har påpekat att redovisat antalet bostäder som tillkommit genom ombyggnad sannlikt är högre.
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153 612     187 135     34 900 2181 6,9

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

140 894    180 278     40 692 2543 8,0

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,3

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och riktlinjer för bostadsförsörjning
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 3,5 år. Enlig handlingsplan för 
bostadsförsörjning är målet att ta fram planer för 2000 
bostäder per år. (Enligt kommunens samrådsyttrande 
skapas planeringsmässiga förutsättningar för 2000-2500 
bostäder.)

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 1099 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 2181
Beräknat bostadsbehov 2: 2543 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 6 077 bostäder i Osby varav 653 återfinns i 
allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Osby fanns under försommaren 2014 planberedskap 
för 153 bostäder i orter med mer än 900 invånare. Av 
dessa 134 i småhus och 19 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 55 bostäder i Osby under åren 2010-
2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 3 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 12 nya bostäder om året. 

OSBY Folkmängd 2014: 12 828

Planeringsaktivitet
Osby kommun har antagit sammanlagt 10 detaljplaner 
sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
7 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 14 174

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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6350        6978            688                    43       3,4

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

5723        6465           797 50 3,9

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,4

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 3,5 år. Ambitionen i översiktplanen 
ligger i linje med beräknat bostadsbehov.           

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 12 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 43
Beräknat bostadsbehov 2: 50 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 3 481 bostäder i Perstorp varav 340 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Perstorp fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 151 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 80 i småhus och 71 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 28 bostäder i Perstorp under åren 
2010-2014 vilket innebär ett genomsnitt på 6 bostäder 
om året.

PERSTORP Folkmängd 2014: 7 174

Planeringsaktivitet
Perstorp kommun har antagit sammanlagt 12 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
2 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 8 034

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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3502        3921            454 28 4,0

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

3256        3700            478 30 4,2

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,4

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 3,5 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen ligger under beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder : 6
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1: 28
Beräknat bostadsbehov 2: 30 



88

Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 9 832 bostäder i Simrishamn varav 1332 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Simrishamn fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 390 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 240 i småhus och 150 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 245 bostäder i Simrishamn under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 20 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 53 nya bostäder om året. 

SIMRISHAMN Folkmängd 2014: 18 905
Prognostiserad folkmängd 2030: 19 561

Planeringsaktivitet
Simrishamn kommun har antagit sammanlagt 42 
detaljplaner sedan 2012.

 Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder 
vid nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
5 detaljplaner.

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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10 026      10 609       675 42 2,2

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

8990         9528          618 39 2,0

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,0

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 9 år. Ambitionen angiven i 
(pågående) översiktplan (granskningshandling) är 
betydligt högre än beräknat bostadsbehov. 

(utställningshandling Öp planreserv 800 bostäder)

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder: 53 
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1: 42
Beräknat bostadsbehov 2: 39 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 8 396 bostäder i Sjöbo varav 468 återfinns i 
allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Sjöbo fanns under försommaren 2014 planberedskap 
för 756 bostäder i orter med mer än  900 invånare. Av 
dessa 616 i småhus och 140 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 102 bostäder i Sjöbo under åren 2010-
2014 vilket innebär ett genomsnitt på 20 bostäder om 
året. 

SJÖBO Folkmängd 2014: 18 415

Planeringsaktivitet
Sjöbo kommun har antagit sammanlagt 10 detaljpla-
ner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
0 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 20 134

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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9183        10 110        1024 64 3,5

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

8203        9175           1061 66 3,6

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,7

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 12 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen är högre än beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Nya bostäder : 20
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1: 64
Beräknat bostadsbehov 2: 66 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 6 533 bostäder i Skurup varav 1024 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Skurup fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 271 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 176 i småhus och 95 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 158 bostäder i Skurup under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 9 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 33 bostäder om året. 

SKURUP Folkmängd 2014: 15 167

Planeringsaktivitet
Skurup kommun har antagit sammanlagt 16 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
4 detaljplaner och 1 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 16 616

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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7266        8061            865 54 3,6

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

6302        7174            934 58 3,8

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20 % av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,7

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och ”kommunens mål”  står i BMA översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 5 år. Kommunens mål är betydligt 
högre än beräknat bostadsbehov. 

100 bostäder!

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder: 33 
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1: 54
Beräknat bostadsbehov 2: 58 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 9 068 bostäder i Staffanstorp. Allmännyttan 
i Staffanstorp är vilande och har ingen verksamhet. 
Hustyper, upplåtelseformer samt under vilka år 
bostäderna har tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Staffanstorp fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 775 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 195 i småhus och 580 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 264 bostäder i Staffanstorp under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 24 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 58 nya bostäder om året. 

STAFFANSTORP Folkmängd 2014: 22 994

Planeringsaktivitet
Staffanstorp kommun har antagit sammanlagt 27 
detaljplaner sedan 2012. Antal pågående detaljplaner 
och planprogram innehållande bostäder vid nedslag på 
kommunens hemsida 2015-08-26:
8 detaljplaner och 1 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 26 180

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder

Hustyper och upplåtelseformer 2014
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10 552      12 083            1652                103 4,5

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

8833        10 204            1473 92 4,0

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,9

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 7,5 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen är avsevärt högre än beräknat 
bostadsbehov.

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder: 58 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1: 103
Beräknat bostadsbehov 2: 92 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 5 766 bostäder i Svalöv varav 1026 återfinns 
i allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Svalöv fanns under försommaren 2014 planberedskap 
för 320 bostäder i orter med mer än  900 invånare 
samt en ort med strax under 900 invånare. Av dessa 
finns 221 i småhus och 99 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014*
Det byggdes 84 bostäder i Svalöv under åren 2010-
2014 vilket innebär ett genomsnitt på 17 bostäder om 
året.

SVALÖV Folkmängd 2014: 13 460
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Planeringsaktivitet
Svalöv kommun har antagit sammanlagt 7 detaljplaner 
sedan 2012. Antal pågående detaljplaner innehållande 
bostäder vid nedslag på kommunens hemsida 2015-
08-26:
3 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 15 503

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder

*Svalöv har i sitt samrådsyttrande angivit att det under åren 2010-2014 byggdes 51 bostäder i kommunen.
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6427        7418            1062 66 4,9

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

5526        6652            1190 74 5,5

1. Beräknat genom
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
2011 - 2015 
pågående  
före 2011  

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående

före 2014 
saknar  

Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella

delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
äger mark i bra lägen 
äger mark 
äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
har strategi  
har delvis strategi 
saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
i samarbete  
aktiv kontakt
lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
aktiva intressenter  
delvis aktiva intressenter 
lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 

mindre aktiv 
finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
80-100% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum 
21-80% av boende i kommunen har max 60   
minuters restid till regionalt centrum  
upp till 20% av boende i kommunen har max 60 
minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,7

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
mycket variationer  
en del variation  
ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och riktlinjer för bostadsförsörjning
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 5 år. Bostadsbehovet som anges i 
kommunens boendeprogramet  (2013-2020) ligger strax 
under beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder: 17 
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1:  66
Beräknat bostadsbehov 2: 74 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 7817 bostäder i Svedala varav 1128 återfinns 
i allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Svedala fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 508 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 74 i småhus och 434 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014*
Det byggdes 207 bostäder i Svedala under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 1 bostad i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 42 nya bostäder om året. 

SVEDALA Folkmängd 2014: 20 248

Planeringsaktivitet
Svedala kommun har antagit sammanlagt 15 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
6 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 22 561

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder

*Svedala har i sitt samrådsyttrande påpekat att det under åren 2010-2014 byggdes 228 bostäder i kommunen.
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9292        10 445       1254                      78                            3,9

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

7688        8961          1360                      85                            4,2

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
 
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,9

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 6,5 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen är högre än beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   42 
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1:  78
Beräknat bostadsbehov 2:  85  
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 6 051 bostäder i Tomelilla varav 697 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Tomelilla fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 380 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 310 i småhus och 70 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 32 bostäder i Tomelilla under åren 
2010-2014 vilket innebär ett genomsnitt på 6 bostäder 
om året. 

TOMELILLA Folkmängd 2014: 13 007

Planeringsaktivitet
Tomelilla kommun har antagit sammanlagt 12 
detaljplaner sedan 2012. Antal pågående detaljplaner 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
2 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 14 252

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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6461        7076            672                       42                           3,2

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

5781        6521            791                       49                            3,8

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
 
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,6

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 9 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen är ligger långt under beräknat 
bostadsbehov. Värt att notera är att översiktsplanen är 
antagen 2002 och att en ny översiktsplan är under 
framtagande. är halva!! (målår 2025)

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   6  
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1:  42
Beräknat bostadsbehov 2:  49  
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 19 384 bostäder i Trelleborg varav 2259 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
Kommunen uppskattar att det under försommaren 
2014 fanns planberedskap för 407 bostäder i orter 
med mer än  900 invånare. Av dessa 297 i småhus och 
110 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 272 bostäder i Trelleborg under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 17 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 58 nya bostäder om året. 

TRELLEBORG Folkmängd 2014: 42 973

Planeringsaktivitet
Trelleborg kommun har antagit sammanlagt 22 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
10 detaljplaner och 3 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 48 142

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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21 049     23 722      2910                       182                           4,2

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

18 440    21 392       3166                       198                          4,6

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
 
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20 % av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,8

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och riktlinjer för bostadsförsörjning
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 2 år. Det mål som anges i 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning är 
betydligt högre än beräknat bostadsbehov. (250 
bostäder)

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   58  
(genomsnitt 2010-2014)

Beräknat bostadsbehov 1:  182
Beräknat bostadsbehov 2:  198  
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 13 610 bostäder i Vellinge varav 1106 
återfinns i allmännyttans bestånd.Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna 
har tillkommit redovias här.

Planberedskap
Kommunen uppskattar att det under försommaren 
2014 fanns planberedskap för 1150 bostäder i hela 
kommunen.  

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 543 bostäder i Vellinge under åren 
2010-2014 vilket innebär ett genomsnitt på 109 
bostäder om året. 

VELLINGE Folkmängd 2014: 34 110

Planeringsaktivitet
Vellinge kommun har antagit sammanlagt 29 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder:
40 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 37 779

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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16 155       18 426      2456                       153                          4,5

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

13 131       14 920      1938                       121                         3,6

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
 
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,3

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och riktlinjer för bostadsförsörjning
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 7,5 år. Det mål som anges i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram är betydligt 
högre än beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   109 
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1:  153
Beräknat bostadsbehov 2:  121  
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 14 092 bostäder i Ystad varav 1280 återfinns 
i allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Ystad fanns under försommaren 2014 planberedskap 
för 675 bostäder i orter med mer än  900 invånare. Av 
dessa 375 i småhus och 300 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 359 bostäder i Ystad under åren 2010-
2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 24 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 77 nya bostäder om året.

YSTAD Folkmängd 2014: 28 771

Planeringsaktivitet
Ystad kommun har antagit sammanlagt 31 detaljplaner 
sedan 2012.

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder 
2015-08-26: 
13 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 32 507

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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14 761      16 788       2187                      137                          4,8

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

13 279      15 528       2397                      150                          5,2

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
  
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,1

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 5 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen överensstämmer med beräknat 
bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   77
(genomsnitt 2010-2014) 
Beräknat bostadsbehov 1:  137
Beräknat bostadsbehov 2:  150 
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 6 354 bostäder i Åstorp varav 399 återfinns 
i allmännyttans bestånd. Hustyper, upplåtelseformer 
samt under vilka år bostäderna har tillkommit 
redovias här.

Planberedskap
I Åstorp fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 453 bostäder i orter med mer än  
900 invånare. Av dessa 303 i småhus och 150 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 83 bostäder i Åstorp under åren 2010-
2014. Utöver de bostäder som byggdes tillkom 6 
bostäder i flerbostadshus genom ombyggnation vilket 
innebär ett genomsnitt på 18 nya bostäder om året.

ÅSTORP Folkmängd 2014: 15 061

Planeringsaktivitet
Åstorp kommun har antagit sammanlagt 13 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder vid nedslag på kommunens 
hemsida 2015-08-26:
1 detaljplan och 2 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 16 824

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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7023        7919            963                       60                            4,0

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

6167        7028            919                       57                            3,8

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
 
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,6

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 7,5 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen är högre än beräknat bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   18 
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1:  60
Beräknat bostadsbehov 2:  57  
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 18 819 bostäder i Ängelholm varav 2924 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Ängelholm fanns under sensommaren 2013 
planberedskap för 763 bostäder i hela kommunen. Av 
dessa 497 i småhus och 266 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 513 bostäder i Ängelholm under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 23 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 107 nya bostäder om året. 

ÄNGELHOLM Folkmängd 2014: 40 229

Planeringsaktivitet
Ängelholm kommun har antagit sammanlagt 62 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner och planprogram 
innehållande bostäder enligt uppgift från kommunen 
vid tillfället för samråd:
27 detaljplaner och 1 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 45 012

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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20 031      22 595      2790                     174                           4,3

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

17 977      20 521      2749                     172                           4,3

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
 
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 1,0

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och riktlinjer för bostadsförsörjning
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 4,5 år. I kommunens 
bostadsförsörjningsplan anges att det behövs en 
planberedskap för cirka 250 bostäder årligen, det vill 
säga avsevärt högre än beräknat behov.    

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   107 
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1:  174
Beräknat bostadsbehov 2:  172  
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 4 614 bostäder i Örkelljunga varav 123 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
Örkelljunga kommun uppskattade att det totalt fanns 
planberedskap för 120 bostäder i Örkelljunga (enda 
orten med fler än 900 invånare. Av dessa 95 i småhus 
och 25 i flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014*
Det byggdes 98 bostäder i Örkelljunga under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus tillkom 3 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 20 nya bostäder om året.

ÖRKELLJUNGA Folkmängd 2014: 9 733

Planeringsaktivitet
Ängelholm kommun har antagit sammanlagt 4 
detaljplaner sedan 2012.

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
0 detaljplaner.

Prognostiserad folkmängd 2030: 10 723

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder

*Kommunen har i sitt samrådsyttrande påpekat att statistiken över antalet nya bostäder är felaktig och att antalet nya bostäder är färre än redovisat.
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4846        5380          587                       37                            3,8

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

4358        4940          631                       39                            4,1

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
 
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,5

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 3,5 år. Ambitionen i översiktsplanen 
är att antalet nya bostäder ska motsvara prognostiserad 
befolkningsökning. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   20 
(genomsnitt 2010-2014) 

Beräknat bostadsbehov 1:  37
Beräknat bostadsbehov 2:  39  
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Befintligt bostadsbestånd 2014
Det finns 6 402 bostäder i Östra Göinge varav 1465 
återfinns i allmännyttans bestånd. Hustyper, 
upplåtelseformer samt under vilka år bostäderna har 
tillkommit redovias här.

Planberedskap
I Östra Göinge fanns under försommaren 2014 
planberedskap för 443 bostäder i orter med mer än 
900 invånare. Av dessa 310 i småhus och 133 i 
flerbostadshus. 

Nya bostäder 2010-2014
Det byggdes 41 bostäder i Östra Göinge under åren 
2010-2014. Utöver de bostäder som byggdes i 
flerbostadshus och småhus bortföll 2 bostäder i 
flerbostadshus genom ombyggnation vilket innebär ett 
genomsnitt på 8 bostäder om året. 

ÖSTRA GÖINGE Folkmängd 2014: 13 864

Planeringsaktivitet
Östra Göinge kommun har antagit sammanlagt 23 
detaljplaner sedan 2012. 

Antal pågående detaljplaner innehållande bostäder vid 
nedslag på kommunens hemsida 2015-08-26:
17 detaljplaner och 2 planprogram.

Prognostiserad folkmängd 2030: 16 122

Hustyper och upplåtelseformer 2014

Hustyper nybyggda bostäder 2010-2014 Upplåtelseformer nybyggda bostäder 2010-2014

Bostadsbeståndets tillkomstperioder
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6787        7798          1050                     66                            4,7

Antal 
hushåll 
2014

Bostadsbehov
totalt till 2030

Bostadsbehov 
per år till 2030

Bostadsbehov per år
per 1000 invånare 
till 2030

Antal
hushåll
 2030

6049        7181          1165                      73                            5,3

1. Beräknat genom                  
hushållskvoter 
2. Beräknat genom
personer per hushåll 2014

BERÄKNAT
BOSTADSBEHOV
2015-2030

Översiktsplan antagen år
 2011 - 2015 
 pågående  
 före 2011 

Riktlinjer för bostadsförsörjning antagna år
 2014-2015 
 pågående
 före 2014 
 saknar  
 
Planberedskap -detaljplaner 
 aktuella
 delvis aktuella  

Tillräcklig kompetens/resurser
 ja
 delvis 

Markinnehav 
 äger mark i bra lägen  
 äger mark 
 äger lite mark  

Strategi för markförvärv 
 har strategi  
 har delvis strategi 
 saknar strategi  

Kontakt med byggherre/förvaltare/bank
 i samarbete  
 aktiv kontakt
 lite kontakt  

Intresserad byggherre/förvaltare 
 aktiva intressenter  
 delvis aktiva intressenter 
 lite intresse  

Allmännytta 
 aktiv 
 mindre aktiv  
 finns ej 

Kollektivtrafikförsörjning
 80-100% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum 
 21-80% av boende i kommunen har max 60   
 minuters restid till regionalt centrum  
 upp till 20% av boende i kommunen har max 60  
 minuters restid till regionalt centrum 

Tobins q 0,4

Variation småhuspriser för tobins q-värden ≤ 1,0
 mycket variationer  
 en del variation  
 ingen variation 

*

Bostadsbehov i förhållande till planberedskap 
och översiktplan 
Sett till beräknat bostadsbehov skulle den planlagda 
marken räcka cirka 7 år. Ambitionen angiven i 
översiktplanen överensstämmer med beräknat 
bostadsbehov. 

Bostadsbyggande 2010-2014 i förhållande till 
beräknat bostadsbehov 2015-2030
Antal nya bostäder:   8
(genomsnitt 2010-2014) 
Beräknat bostadsbehov 1:  66
Beräknat bostadsbehov 2:  73  
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All statistik i rapporten kommer från SCB:s statistikdatabas om inte annat anges.
http://www.SCB.se/statistikdatabasen

Befolkningsprognos 2015-2030 för Skåne
SCB 2015

Behov av bostadsbyggande – Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025
Boverket 2015 Rapport, 2015:18
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/behov-av-bostads-
byggande/

Boendesegregationen i Skåne
Region Skåne 2015
http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/boendesegregationen-i-ska-
ne/

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 – 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne
Länsstyrelsen Skåne 2015
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2015/Pages/bostadsmarknadsanalys-skane-2015.
aspx

Boverkets hemsida
http://www.boverket.se

En Bostadsmarknad för alla? – Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne
Region Skåne 2015
http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/en-bostadsmarknad-for-al-
la---utmaningar-for-bostadsbyggande-och-infrastrukturinvesteringar-i-skane/

En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning
Näringsdepartementet 2015, SOU 2015:59
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/06/sou-201559/

Flyttstudie Skåne 2015 – En analys av inomregionala, inrikes och utrikes flyttare i Skåne län
Region Skåne 2015
http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/flyttstudie-skane-2015/

Hemlöshet – en fråga om bostäder 
Länsstyrelserna 2015 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/Publikationer/Pages/default.aspx?year=&catSub=&docty-
pe=&freeText=heml%c3%b6shet&numItems= 
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Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2015
Hyresgästföreningen 2015
http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/rapporter/ungas_boende/Sidor/Unga-vux-
nas-boende-i-Sverige-2015.aspx

Markhushålling i planering – Jordbruksmark i Skåne 
Länsstyrelsen 2015
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2015/Pages/markhushallning-i-planeringen.aspx
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Tapio Salonen med flera 2015
sammanfattning på SABO:s hemsida: http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2015/apr/Sidor/Nyttan-
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PM –Trafikförsörjningsanalyser för Skånetrafiken 2014/2015
SWECO 2015     
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Länsstyrelsen Skåne 2015
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2015/Pages/planberedskap-i-skane-uppdate-
rad-version-2015.aspx 

Regional Utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 
Region Skåne 2014
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Stationsnära läge
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Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 
Region Skåne 2015
http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/trafikforsorjningsprogram-for-ska-
ne-2015/

Varför bygg det inte på detaljplanemark i Skåne – Exempel från åtta kommuner
Länsstyrelsen Skåne 2014
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/2014/Pages/varfor-byggs-det-inte-pa-detaljplane-
lagd-mark-i-skane.aspx
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