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Om denna handling

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår av första 
paragrafen lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsför-
sörjningsansvar. (Bostadsförsörjningslagen). 
”Varje kommun ska med riktlinjer planera bostadsförsörj-
ningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.”

Kristianstads kommun har valt att redovisa denna planering 
och dess förutsättningar i dessa riktlinjer för bostadsförsörj-
ning. Arbetet har projektletts av kommunledningskontoret 
på uppdrag av kommunstyrelsen, i samarbete med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och byggnadsnämnden. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning omfattar hela kommunen. I 
de fall staden Kristianstad omnämns avses avgränsningen i 
enlighet med kartbilden på sid 59.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 april 
2016 att skicka handlingen på remiss till berörda nämnder, 
bolag, myndigheter, organisationer och allmänhet.  

Kommunfullmäktige beräknas kunna ta beslut om antagande 
av Riktlinjer  för bostadsförsörjning i september 2016. 

Politisk arbetsgrupp: Heléne Fritzon kommunalråd (S), Peter 
Johansson oppositionsråd (M), Sonny Modig ordf BN (L) och 
Christina Borglund v ordf BN (KD). 

Arbetsgrupp: Marieth Johansson KLK, Jenny Moberg Persson 
KLK, Martin Risberg KLK och Daniela D Krizanec MSF.  

Innehåll

Sammanfattning    s    5

1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen            s    6

2 Planerade insatser för att uppnå målen             s  10

3 Beskrivning av kommunen            s  18

4 Nationella och regionala mål, planer och program          s  50
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Förord

I Kristianstads vision ”Vi lyfter tillsammans, Kristianstad 2030”, beskrivs hur 

Kristianstad ska växa och utvecklas som en attraktiv kommun som drar till sig 

människor, kompetens och idéer. Redan i 2005 års visionsarbete sattes ett 

mål om att kommunen ska kunna växa till 90 000 invånare år 2025. Idag är 

vi drygt 82 000 invånare i kommunen och vi fortsätter växa. Siffran 90 000 är 

inte längre en vision, utan en konkret förutsättning för kommunens hållbara 

utveckling och planering.

I översiktsplanen för Kristianstad kommun från mars 2013, ÖP13, identifieras 

följande tre övergripande utmaningar att arbeta för:

• En stärkt position i regionens utveckling

• Främja stad och landsbygd i balans

• Attrahera fler boende och verksamheter

För att klara av att leva upp till målen och ambitionerna, har Kristianstads 

kommun ett långsiktigt behov av att bygga minst 400 nya bostäder årligen. 

Under de närmaste fem åren behöver produktionen av nya bostäder ligga på 

en ännu högre nivå. Det behövs för att möta såväl befolkningsökning som 

behov av generationsskiften och omflyttningar i beståndet.

 

Heléne Fritzon          Pierre Månsson         Peter Johansson 

Kommunalråd (S)                  Kommunalråd (L)                    Oppositionsråd (M)

Kristianstad, augusti 2016



Syfte

Dessa riktlinjer för bostadsförsörjning syftar till att säkerställa att kom-
munen har den planering och framförhållning som krävs, för att på ett 
hållbart sätt tillgodose kommunens behov på bostadsmarknaden, genom 
såväl bostadsbyggande som utveckling av det befintliga bostadsbeståndet.

Riktlinjerna ska vara styrande för hela kommunkoncernens beslut avseen-
de frågor med betydelse för bostadsförsörjningen, samt för kommunens 
förvaltningar och bolag i deras verkställighet av besluten. Kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen 
av 2 kap. 3 § 5, plan- och bygglagen, som anger att kommunens behov av 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska vägas mot andra 
allmänna och enskilda intressen.

Syftet med riktlinjerna är därutöver att ge vägledning och stöd till nä-
ringsliv och exploatörer, inför investerings- och etableringsbeslut, samt till 
allmänheten vid val av boendetyp och bostadsort.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 
under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna 
riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige 
(Lag 2013:866).  
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Sammanfattning

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är en bred och 
komplex uppgift som innebär många utmaningar. Det handlar om 
att kommunen ska planera och skapa förutsättningar för att alla 
människor ska ha tillgång till goda bostäder utifrån deras enskil-
da behov. 

För att uppnå detta har kommunen fastlagt tre övergripande mål: 

• Bostäder och boendemiljöer för social hållbarhet; befintliga 
och nya bostäder och boendemiljöer ska utvecklas för att 
bidra till ökad delaktighet, trygghet och god hälsa. 

• Bostäder som möter efterfrågan och behov;  befintligt bostads-
bestånd och nyproduktion ska motsvara människors behov 
och efterfrågan. Alla ska ha likvärdig tillgång till bostad och 
boendemiljö av god kvalitet. 

• Bostäder för att möta befolkningsutvecklingen; befintligt 
bostadsbestånd tillsammans med  nyproduktion ska över tid 
klara en årlig befolkningsökning på minst en procent. 

För att uppnå målen har planerade insatser beskrivits genom att 
kommunala verktyg identifierats och riktlinjer för dessa angivits. 
På så sätt ska kommunen verka för att gå från behov och efterfrå-
gan mot uppfyllelse av målen. Verktygen omfattar såväl befintligt 
bestånd som nyproduktion av bostäder:

• Planmonopol och planberedskap

• Markinnehav och markberedskap

• Kommunalt ägda allmännyttiga bostadsaktiebolag

• Bostadssociala insatser

• Bostadsportal

Analyser och beskrivningar har gjorts av de lokala förutsättning-
arna mot bakgrund av nationella och regionala mål, planer och 
program.  
Kristianstad kommun växer med runt 750 personer årligen. Prog-
noser visar på en ökad andel äldre i befolkningen.   

I kommunen behövs ett årligt tillskott på runt 400 bostäder per år 
för att klara en befolkningsökning på en procent. Fram till år 2021 
behövs det 2 500 -3 000 bostäder, vilket är 500-600 bostäder per 
år. 

Planberedskapen behöver överstiga behovet av det årliga utbygg-
nadsbehovet av nya bostäder.
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Mål och riktlinjer för  
bostadsförsörjningen

Kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen framgår 

av detta avsnitt. Dessa mål och riktlinjer ska vara vägledande 

och tydligt framgå i förvaltningarnas och bolagens strategier och 

planer som styr bostadsutvecklingen. Målen och riktlinjerna ska 

följas upp vid såväl utveckling av befintliga bostadsbeståndet 

som  vid nyproduktion. 

Följande tre övergripande mål ska vara vägledande för planering 

och bostadsutveckling:

• bostäder och boendemiljöer för social hållbarhet

• bostäder som möter efterfrågan och behov 

• bostäder för att möta befolkningsutvecklingen
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Bostäder och boende- 
miljöer för social hållbarhet

Med människan i fokus - social hållbarhet

Boendemiljöer ska utvecklas och formas utifrån människors 
behov och främja socialt långsiktig hållbarhet så som delak-
tighet, trygghet, god hälsa, integration, jämlikhet och trivsel. 
De boende ska uppleva närhet, samhörighet och tillgänglig-
het i sin vardag, med särskilt fokus på barn och äldre. Kom-
munens genomförandestrategi för barnkonventionen ska  
följas. Närhet och kvalitet värderas med hjälp av kommunens 
hållbarhetskriterier.

Social hållbarhet ska vara styrande vid uppstart av alla 
bostadsprojekt. Detta gäller alla aktörer från planerings- till 
genomförandeskedet. Det innebär att alla aktörer ska utgå 
från vad människor behöver på just den aktuella platsen, idag 
och i framtiden. 

Utveckling av befintligt bostadsbestånd och nya bostäder och 
ska ha god standard och vara av hög kvalitet. Upplåtelseform, 
bostadstyp och -storlek samt utformning ska komplettera 
och tillföra platsen nya och hållbara sociala värden. Platsens 

Anpassat utbud

Kommunen ska aktivt verka för en fördelning mellan andelen 
äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter som så långt som 
möjligt motsvarar befolkningens behov, efterfrågan, prefe-
renser och betalningsförmågor. Det innebär att kommunen 
ska verka för en mångfald av boendeformer och bostadstyper 
som passar såväl små och stora hushåll med olika resurser 
som äldre, yngre och nyanlända. 

På stadsdelsnivå ska överrepresenterade upplåtelseformer 
och bostadstyper kompletteras med de former och typer som 
saknas. 
 
Bostäder i starka regionala pendlingsstråk

I staden Kristianstad och orterna Önnestad, Fjälkinge, Tollarp 
samt Åhus ska utveckling av befintligt bestånd och nyproduk-
tion ske stationsnära och i regionala hållplatsnära lägen. Den 
största andelen nyproduktion som sker inom kommunen ska 

400 bostäder behöver byggas årligen

Den långsiktiga bostadsutvecklingen behöver ligga på 400 
nyproducerade bostäder per år för att möta den långsiktiga 
prognostiserade befolkningsutvecklingen.   

500 - 600 bostäder per år behöver byggas  
under den närmaste femårsperioden

Under den närmste femårsperioden behövs en högre utbygg-
nadstakt än det långsiktiga genomsnittet eftersom bostadsut-

Befintliga och nya bostäder och 
boendemiljöer ska utvecklas för 

att bidra till ökad delaktighet, 
trygghet och god hälsa.

Bostäder som möter  
efterfrågan och behov

Bostäder för att möta  
befolkningsutvecklingen 

Mål och riktlinjer

Befintligt bostadsbestånd och 
nyproduktion ska motsvara 

människors behov och efterfrågan. 
Alla ska ha likvärdig tillgång till 
bostad och boendemiljö av god 

kvalitet. 

Befintligt bostadsbestånd 
tillsammans med  nyproduktion 

ska över tid klara en årlig 
befolkningsökning  

på minst en procent.
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tillkomma i dessa starka regionala pendlingsstråk- 
och orter. 

Nyproduktion i staden Kristianstad ska med hög 
stadsmässigt, närhet till vatten och goda sociala 
värden bidra till ökat utbud på den regionala bostads-
marknaden.  Enskilda bostadsprojekt ska bidra till att 
staden Kristianstad utvecklas till att, tillsammans med 
Hässleholm, bli en tillväxtmotor utifrån de krav som 
så väl bostads- som arbetsmarknaden ställer.  
 
Bostäder nära service och kollektivtrafik

I basorterna Arkelstorp och Degeberga samt övriga 
stora orter ska bostadsbeståndet främst utvecklas i 
lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik och 
annan service som orten erbjuder (t.ex. dagligvaru-
handel, förskola, skola, vård, kultur och mötesplatser). 
Samma princip gäller för Kristianstads stadsdelar. 

Bostäder i små orter och landsbygd

Mindre orters och landsbygdens kvaliteter ska värnas 
och utvecklas. Enstaka nya bostäder behöver tillkom-
ma för att möjliggöra t.ex. generationsskiften. Större 
mängd nyproduktion ska endast ske i särskilt attrak-
tiva lägen. Kommunen ska verka för att undersöka 
möjligheterna för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen.

Undersöka och följa upp behov och  
efterfrågan

Kommunen ska närmare undersöka hushållens 
bostadsbehov, efterfrågan och preferenser. Detta 
kan med fördel ske i form av medborgardialoger och 
samordnas med grannkommuner, regionala aktörer, 
exploatörer och näringsliv. 

vecklingen de senaste åren inte uppnått det långsikti-
ga behovet. Därför behöver 500- 600 nya bostäder per 
år tillkomma till och med år 2021. 

100 - årsperspektiv

Nya bostäder som uppförs ska vara väl utformade, 
inredda och utrustade samt byggas med en god stan-
dard och med så hög kvalitet att de kan ha en förvän-
tad brukstid på minst 100 år. 

specifika goda värden (t.ex. skala, historiska element, 
mötesplatser, kultur eller natur) ska vara en av ut-
gångspunkterna för social hållbarhet. I utveckling av 
hela stadsdelar eller enskilda bostadsområden ska 
kommunen eftersträva mångfunktionalitet.  
 
Ekologisk hållbarhet en förutsättning

Goda sociala värden ska grundas på ekologisk mång-
fald, goda kollektiva transportalternativ och effektiv 
markanvändning. Områden för boende ska därför 
främst utvecklas och kompletteras i lägen med god 
service, tillgänglighet till kollektivtrafik och natur-  
och rekreationsområden.

Ekologiska värden förknippade med Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike ska värnas och utgöra en 
tillgång vid bostadsutveckling. De gröna värdena ska 
alltid vara en förutsättning för att skapa trygghet, triv-
sel och attraktivitet. Dessa ska förhålla sig till kommu-
nens gällande miljömål.

Ekonomisk hållbarhet är medlet

Det enskilda projektets nya värden som tillkommer på 
en plats, i form av utveckling av befintligt bostadsbe-
stånd eller nyproduktion, ska avspeglas i samhällseko-
nomin, kommunala ekonomin och projektekonomin. 

Samhällsekonomiska och kommunalekonomiska 
faktorer ska identifieras och belysas vid uppstart samt 
följas upp vid avslut av alla bostadsprojekt. 

Bostadsutveckling ska ske på ett, för samhället och 
inblandade aktörer, resurseffektivt sätt. Hög nyttjan-
degrad ska råda för befintlig infrastruktur och redan 
ianspråktagen eller jungfrulig mark. Exploateringsgra-
den ska i Kristianstad stad och Åhus vara så hög som 
möjligt med hänsyn till hållbara sociala och ekologiska 
värden. 

Fortsatt utveckling av befintligt  
bestånd

Kommunen ska verka för en ständig utveckling av det 
befintliga bostadsbeståndet för att denna fortsatt ska 
vara attraktiv och svara mot behov och efterfrågan. 

Betalningssvaga hushåll har svårt att efterfråga nypro-
ducerade bostäder. Istället finns möjlighet till bostad i 
det befintliga beståndet, tack vare de flyttkedjor som 
uppstår genom rätt andel nyproduktion. 
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Planerade insatser 
för att nå uppsatta mål

För att uppnå målen för bostadsförsörjningen har kommunen 

ett antal verktyg till sitt förfogande. Dessa skapar förutsättningar 

för aktörer på bostadsmarknaden att planera och genomföra 

bostadsprojekt. Men kommunen har även verktyg för att underlätta 

för hushåll som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. 

Utifrån målen har fem kommunala verktyg identifierats. 

Verktygen anger hur kommunen ska verka för att gå från behov 

och efterfrågan mot uppfyllelse av målen och omfattar både 

utveckling av befintligt bostadsbestånd och nyproduktion av 

bostäder.

De fem verktygen är: 

• Planmonopol och planberedskap

• Markinnehav och markberedskap

• Kommunalt ägda allmännyttiga bostadsaktiebolag

• Bostadssociala insatser

• Bostadsportal

 

Kommunens agerande ska kännetecknas av tydlighet, 

transparens och lyhördhet mot bostadsmarknadens aktörer och 

konsumenterna. Detta     ger  utrymme för kreativitet och flexibilitet     

för alla aktörer i processen och skall säkerställas bland annat 

genom dialogmöten i tidiga skeden och kontinuerlig dialog i 

plan-och byggprocessens alla skeden. För att öka kunskapen om 

hushållens behov och efterfrågan, ska enkäter och analyser av 

hushållens preferenser, betalningsvilja och betalningsförmåga 

genomföras och kontinuerligt uppdateras. Medborgardialoger 

ska vara en naturlig del av uppföljnings- och utvecklingsarbetet. 
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Planmonopol och  
planberedskap 

Motiv: Kommunerna ansvarar för att planlägga för mark- och vattenan-
vändningen inom sina geografiska gränser. Det betyder att kommunen har 
huvudansvaret för den planering som sker enligt plan- och bygglagen. 

Fysisk planering skapar förutsättningar för att kunna uppnå önskat byg-
gande genom tydlig, effektiv och genomtänkt markanvändning samt god 
planberedskap. 

Översiktlig fysisk planering

Översiktsplanen ska ge vägledning om hur den byggda miljön ska utveck-
las och hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 
bostäder. Översiktsplanen ska tillgodose kommunens mål för bostadsbyg-
gande och utveckling genom att: 

• peka ut möjliga områden för bostadsbebyggelse i staden, basorterna 
och längs med/i anslutning till god kollektivtrafik, stationsnära, håll-
platsnära och bra service i kommunen, 

• planera för att möjliggöra funktionsblandning och mångfunktionell 
markanvändning,

• innehåll och process utvecklas mot ett mer operativ och genomföran-
deinriktat arbetssätt, bl a genom att planeringen tydligt kopplas till 
Utbyggnadsstrategin (se nedan). 

Utbyggnadsstrategi

Utbyggnadsstrategin syftar till att trygga bostadsförsörjningen genom att 
ange inriktningen till berörda nämnder, förvaltningar och styrelser om 
kommunens långsiktiga prioriteringar. Genom att ange tillvägagångssätt 
och investeringsbehov säkerställs effektiv uppstart för ny bostadsbebyg-
gelse och andra offentliga samhällsfunktioner så som vård- och omsorg, 
förskolor och skolor. 

Utbyggnadsstrategin ska tas fram som komplement till, eller som en del av, 
översiktsplanens genomförande. Strategin anger på vilket sätt översikts-
planen ska förverkligas gällande bostäder. Exempelvis kan den omfatta:
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• områdesvisa prioriteringar och utbyggnadsetapper,  

• var olika bostadstyper och upplåtelseformer kan tillkomma,

• antal bostäder och bostadstyp

• tillvägagångssätt och planerade insatser för att uppnå t.ex. en bland-
ning av upplåtelseformer, 

• direktiv till nämnder, förvaltningar och styrelser för att möjliggöra ett 
genomförande.

Utbyggnadsstrategin hanterar främst bostadsbebyggelse och samhälls-
funktioner men den utgår från en sammanhållen planering för bebyg-
gelse-, transport- och grönstrukturutveckling. Strategin uppdateras 
i samband med aktualisering av översiktsplanen och har gemensam 
tidshorisont.

Detaljplanering

Detaljplanen anger markanvändningen och är juridiskt bindande.  De-
taljplanerna ska tillgodose kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling genom att: 

• tydligt förmedla och reglera planens syfte och 

• möjliggöra blandad markanvändning i staden och i basorternas cen-
trala delar.

Utbyggnadsstrategin tillsammans med bostadsprogrammet kommer göra 
detaljplanprocessen effektivare vilket leder till att detaljplaneberedskapen 
ökar. I bostadsprogrammet ( se sid. 14) prioriteras detaljplaner för bo-
stadsändamål. Därigenom effektiviseras detaljplanprocessen och ledtider-
na kan kortas. 

Den årliga löpande planberedskapen ska vara runt 1 000 bostäder. Detta 
omfattar både nya detaljplaner och outnyttjande byggrätter.  
 
Detaljplaner för bostadsbebyggelse ska årligen följas upp, sammanstäl-
las och redovisas i samband med årsredovisningen gällande exempelvis 
bostadstyp och antal. 
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Markinnehav och markberedskap

Motiv: Kommunen har som markägare rådighet och handlingsfrihet över 
utvecklingen av den kommunala marken. I det nedanstående föreslagna 
Bostadsprogrammet ska marktilldelning och planerade markanvisningar 
för den närmaste femårsperioden vara klarlagda. 

Kommunen ska långsiktigt förvärva och förvalta mark samt utöka sitt 
markinnehav i strategiskt viktiga lägen utifrån behoven i den översiktliga 
fysiska planeringen. 

Den privata markens utveckling sker i dialog och samverkan med byggher-
ren. På så sätt underlättar kommunen för privata aktörer på bostadsmark-
naden att utveckla och genomföra bostadsprojekt. 

Markanvisning och exploateringsavtal
Kommunens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal ska 
hållas aktuella. Syftet är att öka transparensen för riktlinjernas innehåll 
och tillvägagångssättet vid markanvisningar och vad som ska uppfyllas vid 
bostadsbyggandet. Riktlinjerna skapar tydlighet vid dialog och samverkan 
med bostadsaktörerna. 

Bostadsprogram

Bostadsprogrammets syfte framgår av Riktlinjer för Bostadsförsörjning. 
Programmet är  skilt från Riktlinjerna för Bostadsförsörjning eftersom det 
krävs en stor flexibilitet i programmet då det till vissa delar måste kunna 
förändras utifrån bland annat marknadskrafter, utbud och efterfrågan.

Bostadsprogrammet ger förutsättningar för att skapa beredskap och att ef-
fektivt sätta igång och slutföra bostadsprojekt enligt målen för bostadsför-
sörjning. Den fungerar som ett planerings– och investeringsinstrument för 
samordning av nyproduktion samt utveckling av befintligt bostadsbestånd 
med ett löpande femårsperspektiv. Befolkningens behov och efterfrågan 
ska undersökas och följas upp. Bostadsfrågorna ska samordnas mellan 
de kommunala förvaltningarna. Bostadsprogrammet innehåller två delar, 
utveckling av befintligt bostadsbestånd och nyproduktion.  

Befintligt bostadsbestånd
Utveckling av befintligt bostadsbestånd under en löpande femårsperiod. 
Programmet syftar till att visa vilka utvecklingsprojekt av boendemiljö-
er som behöver förverkligas för att öka trygghet, delaktighet och hälsa. 
I programmet ska kommunen ange områden vars bostadsbebyggelse 
ska anpassas och utvecklas för att möta befolkningens behov. Möjliggöra 
mångfunktionell och blandad användning, motverka trångboddhet, ökad 
tillgänglighet, trygghet, integration och ökad kollektivtrafikförsörjning. I 
programmet, som ska följa översiktsplanen, ska projektens syfte beskrivas 
och hur den sektors överskridande samverkan ska ske. 
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Nyproduktion
Nyproduktion av bostäder under en löpande femårsperiod. Programmet 
syftar till att ange vilka områden/projekt som är pågående samt vilka som 
kommunen kommer att verka för att ”öppna upp” för bostadsbebyggelse. 
På så sätt säkras att detaljplaner tas fram i rätt tid och samordningsvinster 
av genomförande och investeringar möjliggörs (exempelvis vatten och av-
lopp, infrastruktur och andra samhällsfunktioner). Programmet ska ange 
projektens läge samt antal möjliga bostäder enligt detaljplanen och följa 
översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. Programmet ska innehålla om-
råden där marktilldelningen är klarlagd och planerade markanvisningar. 
Syftet är att bostadsbyggandet ska öka. Ökat bostadsbyggande förutsätter 
fler aktörer på bostadsmarknaden. Aktörerna behöver ges förutsättningar 
för att långsiktigt planera in deltagande i kommunens markanvisningar. 
Genom ökad transparens och långsiktig planering av markanvisningar 
ökar möjligheten för samverkan och dialog i tidigt skede samt förutsätt-
ningar på lika villkor. 

Bostadsprogrammet ska fastställas av kommunstyrelsen och uppdateras 
två gånger per år. Utvärdering sker utifrån kommunens mål och riktlinjer 
för bostadsförsörjningen och kommunens hållbarhetskriterier. Program-
met ska sammanfattas i kommunens årsredovisning.  

 

 



16

Kommunalt ägda allmännyttiga  
bostadsaktiebolag

Motiv: AB Kristianstadsbyggen, ABK, är ett viktigt verktyg i kommunens 
strävan att nå målen för bostadsförsörjningen. 

Ägardirektivet

Genom ägardirektiv, fysisk planering och markanvisning ska kommunen 
säkerställa att bolaget under kommande femårsperiod kan producera 
minst 200 nya bostäder per år, varav huvuddelen ska vara upplåtna med 
hyresrätt. Inledningsvis bör produktionsmålen sättas ännu högre.

Av ägardirektiven ska det framgå att bolaget inför sina investeringsbeslut 
inte enbart beaktar lönsamheten och avkastningen i det enskilda investe-
ringsobjektet, utan även uppmärksammar effekterna för den lokala mark-
naden och värdetillväxten i bolagets bestånd, som konsekvens av gjorda 
investeringar. Inte minst gäller detta vid investeringar i nya bostäder i 
socialt utsatta områden eller i övrigt tillväxtsvaga delar av kommunen.

Andelar på hyresbostadsmarknaden

ABK äger idag en betydande del av alla hyresrätter i kommunen. Genom 
ett kraftigt ökat bostadsbyggande kan bolagets dominerande ställning 
ytterligare förstärkas och på så sätt motverka en sund konkurrens på 
marknadsmässiga villkor. För att begränsa effekterna av kommunens 
ökade krav på nyproduktion ska ABK ges möjlighet att avyttra delar av sitt 
fastighetsinnehav så att bolagets relativa andel av hyresbostadsmarkna-
den inte ökar över tiden. 

Bostadssociala insatser

Motiv: Kommunen kan med olika insatser skapa förutsättningar för den 
del av hushållen som har särskilt svårt att få en bostad på egen hand. 

Kommunen ska kontinuerligt ha dialog med AB Kristianstadsbyggen om 
behovet av stödjande åtgärder för de grupper som kommunen har sär-
skilt ansvar för och prova alternativa metoder.  Kommunen ska stödja den 
privata bostadsmarknaden i deras möjligheter att bidra till att bostadsbe-
hoven för denna grupp uppfylls, exempelvis genom anvisningsrätt.

För att nå långsiktiga lösningar för grupper som har svårt att få inträde på 
bostadsmarknaden ska kommunen verka för att en blandning av bostads-
typer och upplåtelseformer uppförs vilket skapar förutsättningar för en 
blandad befolkningsstruktur och social hållbarhet. 
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Kommunen ska ständigt verka för att utveckla modeller likt den av kom-
munfullmäktige beslutade modellen Bostad Först. Kommunen ska vidare 
utreda möjliga åtgärder och insatser och som exempel kan nämnas: 

• Hyresgarantier är ett borgensåtagande av en kommun för att garante-
ra en hyresgästs skyldighet att betala hyran. Garantin ger möjlighet för 
människor att etablera sig på bostadsmarknaden även om de inte är 
berättigade till bidrag enligt socialtjänstlagen. 

• Förtursboende innebär att kommunen kan teckna avtal med både pri-
vata och kommunala bostadsaktörer där möjligheten att lämna förtur 
för grupper med särskilda behov.  

• Kommunen har i markanvisning- och exploateringsavtal möjlighet 
att pröva förutsättningarna att som motprestation vid nyproduktion 
av bostäder tillförsäkra sig en viss andel av projektets bostäder eller 
i fastighetsägarens äldre bestånd, för kommunal blockförhyrning och 
förmedling till hushåll med särskilda behov av stöd. 

Bostadsportal 

Motiv: En digital bostadsförmedlingsportal underlättar och ger en större 
kontaktyta mellan bostadsmarknadens aktörer såsom hyresvärdar och 
hyresgäster. Det samlade bostadsutbudet som finns i portalen bidrar till 
att underlätta för människor att tillgodose bostadsbehov i livets olika ske-
den. Rörlighet ökar genom att flyttkedjor startas. Syftet är att förenkla för 
bostadssökande men också ge möjlighet till bygg- och fastighetsförvaltare 
att nå ut med sina bostäder till en större andel sökanden. Varje förvaltare 
styr sin förmedling och uthyrning genom sina kontrakt med den bostads-
sökande. 

Kommunen ska undersöka förutsättningarna för att ingå i en befintlig 
regional bostadsportal, (exempel Boplats Syd) eller skapa en ny där lediga 
bostäder i kommunen alternativt nordöstra Skåne ingår. Såväl de privata 
fastighetsförvaltare som de allmännyttiga bostadsbolagen ska gemensamt 
kunna synliggöra lediga bostäder i portalen.

Bostadsportalen ska utvärderas och utvecklas löpande utifrån kunskaps- 
inhämtning om de bostadssökandes behov och efterfrågan. 
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Beskrivning av kommunen

Målen, riktlinjerna och verktygen för bostadsförsörjning grundas 

på en analys och kunskapsinhämtning kring kommunens 

befolkningsutveckling. De faktorer som bedömts vara av betydelse 

för bostadsförsörjningen är demografi, flyttströmmar, arbetsmarknad, 

arbetspendling, utbildning och inkomst. 

Även kunskapen om bostadsbeståndet, bostadsmarknadens aktörer 

och komplexa processer samt bostadsbyggandets förutsättningar har 

utgjort viktiga byggstenar i  formuleringarna av målen, riktlinjerna och 

verktygen. 
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Befolkningsutveckling och demografi

I kommunen bor ca 82 000 personer, av dessa bor över 40 procent i 
Kristianstad stad.1 Övrig befolkning bor i tätorter, småorter eller lands-
bygd. Åhus, Degeberga, Tollarp, Önnestad, Arkelstorp och Fjälkinge ut-
gör basorter och fungerar som servicenoder för omkringliggande orter 
och landsbygd.  

Befolkningsutvecklingen har de senaste åren varit positiv och år 2014 
ökade kommunen med 817 personer.2 Både födelsenetto och flyttnettot 
är positivt på 112 personer respektive 704 personer. 2

De senaste åren visar befolkningsutvecklingen på en åldrande befolk-
ningen. Speciellt har gruppen 65 år till 79 år ökat i antal mellan åren 
2009 till 2014. Under samma period har gruppen 13 till 18 år minskat i 
antal.1  Då mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har varit stor 
under 2015 kan det se annorlunda ut för denna grupp framöver.

1 SCB 2014 (senast tillgängliga statistiken)
2 Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015, Länsstyrelsen i Skåne

Källa: SCB 2014

Födelsenetto = antal födda 
under året minus antal döda 
under året. 

Flyttnetto = antalet inflyttade 
under året minus antalet 
utflyttade under året.

Befolkningen i kommunen 
2014: 2 

81 826 personer 

0-24 år                   29,8 %

25-64 år              49,1 %

65 och äldre             21,1 %

Medelålder              41,9 år

Befolkningsökning  817 pers = 
1,0 %

Mottagna nyanlända 661 pers
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Befolkningsprognos

Befolkningstillväxten för kommunen t.o.m.  år 2030 ökar med 0,9 
procent årligen.3  Det stämmer med kommunens mål om att befintligt 
bostadsbestånd och nyproduktion ska klara en befolkningstillväxt på 1 
procent. Fördelningen förväntas inte bli lika mellan stad, basorter och 
övriga orter. Troligtvis kommer staden procentuellt att öka mest efter-
som trenden visar på fortsatt urbanisering. Staden beräknas öka drygt 
20 procent till knappt 54 000 personer. 4 

Förutsättningarna för befolkningsutveckling skiljer sig åt även mellan 
basorterna.  Idag växer Åhus starkast och trenden bedöms fortsätta.  
Önnestad och Fjälkinge bedöms har goda förutsättningar för en ökad 
befolkning p.g.a. att orterna ligger längs med Skånebanan och de endast 
ett år gamla pågatågstationerna. 

Gruppen äldre kommer att fortsätta att öka i hela kommunen. I basor-
terna skiljer prognoserna sig åt. Graferna med befolkningsprognoser 
på följande sidor är en jämförelse mellan åren 2015 och prognostiserat 
utfall 2030 (gult).4

Basorterna tillhandahåller 
ett brett utbud av kommunal 
service för sitt omland 
genom att erbjuda bl a. god 
tillgänglighet till kollektivtrafik, 
vård, skola och omsorg. 
Bebyggelsen ska samlas runt 
dessa servicenoder för att 
erbjuda boendemiljöer med 
närhet till service och god 
kvalité. 

En effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik på Skånebanan 
är en viktig förutsättning för 
Fjälkinges, Önnestads och 
staden Kristianstads samt 
hela  regionens utveckling. 
Ett genomtänkt system där 
gång-, cykel- och kollektivtrafik 
samspelar ökar möjligheten att 
utveckla dessa till attraktiva 
orter.

3 Bostadsbehov, planeringsläge och  
  bostadsbyggande i Skånes kommuner, Länsstyrelsen i Skåne, 2015
4 Kristianstads kommun/SCB 2014

Kristianstads kommun
Befolkningsprognos män och kvinnor  år 2015 och 2030. I grafen angivet i % och i 
tabellen till höger angivet i antal. Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014.

Ålder 2015 2030 Diff
0-4 4 745 5 085 340
5-9 4 990 5 375 385
10-14 4 605 5 520 915
15-19 4 565 5 570 1 005
20-24 5 535 5 795 260
25-29 5 405 5 480 75
30-34 4 725 5 335 610
35-39 4 720 5 530 810
40-44 5 165 5 655 490
45-49 5 395 5 465 70
50-54 5 375 5 445 70
55-59 4 955 5 575 620
60-64 4 845 5 465 620
65-69 5 120 5 210 90
70-74 4 495 4 620 125
75-79 3 155 4 145 990
80-84 2 300 3 665 1 365
85-89 1 505 2 370 865
90-94 735 920 185
95-w 205 260 55
Summa 82 545 92 485 9 940
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Prognos 2030

I staden Kristianstad  
är prognosen för 
befolkningsökningen drygt 
10 000 personer. Den största 
befolkningsökningen kommer 
ske inom åldersgrupperna  15-
19 år, 60-64 år samt 75 år och 
uppåt. Befolkningsminskning 
i åldersgrupperna 0-9 år samt 
20-29 år. 

Staden Kristianstad
Befolkningsprognos män och kvinnor år 2015 och 2030. I grafen angivet i % och i 
tabellen till vänster angivet i antal. Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014.

Ålder 2015 2030 Diff
0-4 2 635 3 170 535
5-9 2 670 3 050 380
10-14 2 400 3 110 710
15-19 2 460 3 375 915
20-24 3 675 4 495 820
25-29 3 630 4 220 590
30-34 2 830 3 625 795
35-39 2 585 3 270 685
40-44 2 605 3 225 620
45-49 2 745 3 105 360
50-54 2 670 3 030 360
55-59 2 430 2 925 495
60-64 2 160 2 875 715
65-69 2 195 2 680 485
70-74 1 975 2 380 405
75-79 1 605 2 005 400
80-84 1 200 1 715 515
85-89 825 1 100 275
90-94 405 455 50
95-w 100 115 15
Summa 43 790 53 915 10 125
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Ålder 2015 2030 Diff
0-4 485 580 95
5-9 680 615 -65
10-14 690 605 -85
15-19 610 630 20
20-24 470 580 110
25-29 340 520 180
30-34 385 610 225
35-39 540 640 100
40-44 770 585 -185
45-49 780 560 -220
50-54 755 650 -105
55-59 685 805 120
60-64 790 740 -50
65-69 1 060 690 -370
70-74 945 600 -345
75-79 605 630 25
80-84 370 710 340
85-89 200 475 275
90-94 85 175 90
95-w 25 40 15
Summa 11 265 11 430 165

Åhus
Befolkningsprognos män och kvinnor år 2015 och 2030. I grafen angivet i % och i 
tabellen till höger angivet i antal. Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014.

Prognos 2030

Enligt prognoserna kommer 
Åhus befolkning öka något. 
Idag har Åhus en befolkning 
på drygt 11 200 invånare. 
Störst befolkningsökning sker 
i  åldersgrupperna 0-4 år samt i 
20-39 år. Befolkningsminskning 
sker i åldersgrupperna 40-54 år.
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Tollarp
Befolkningsprognos män och kvinnor år 2015 och 2030. I grafen angivet i % och i 
tabellen till vänster angivet i antal. Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014.

Ålder 2015 2030 Diff
0-4 250 240 -10
5-9 235 320 85
10-14 205 330 125
15-19 205 255 50
20-24 215 100 -115
25-29 245 100 -145
30-34 215 155 -60
35-39 230 270 40
40-44 240 335 95
45-49 215 255 40
50-54 240 245 5
55-59 215 240 25
60-64 235 205 -30
65-69 270 220 -50
70-74 220 190 -30
75-79 165 185 20
80-84 140 175 35
85-89 95 105 10
90-94 50 45 -5
95-w 15 20 5

Summa 3 900 3 985 85

Prognos 2030

Prognosen för Tollarps 
befolkningsökning är marginell. 
Tollarp har idag cirka  
3 900 invånare. Den största 
befolkningsökningen kommer 
ske inom åldersgrupperna 
5-19 år och 35-49 år. 
Befolkningsminskning i 
åldersgrupperna 20-34 år.
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Fjälkinge
Befolkningsprognos män och kvinnor år 2015 och 2030. I grafen angivet i % och i 
tabellen till höger angivet i antal. Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014.

Ålder 2015 2030 Diff
0-4 150 125 -25
5-9 120 170 50
10-14 105 185 80
15-19 100 155 55
20-24 90 55 -35
25-29 120 50 -70
30-34 110 85 -25
35-39 125 120 -5
40-44 135 170 35
45-49 115 140 25
50-54 130 135 5
55-59 115 135 20
60-64 135 115 -20
65-69 150 125 -25
70-74 135 100 -35
75-79 75 105 30
80-84 50 95 45
85-89 45 65 20
90-94 20 20 0
95-w 10 5 -5
Summa 2 025 2 155 130

Prognos 2030

Enligt prognosen kommer 
Fjälkinges  befolkning öka 
något. Idag har Fjälkinge 
drygt 2000 invånare. 
Största befolkningsökningen 
sker  i åldersgrupperna 
5-19 år och 40-59 år. 
Befolkningsminskning kan ses 
i  åldersgrupperna 20-34 år 
samt 60-74 år. 
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Prognos 2030

Enligt prognosen kommer 
Önnestads befolkning öka 
något. Önnestad har knappt  
1 900 invånare. Största 
befolkningsökningen sker 
från åldrarna 55 och uppåt. 
Befolkningsminskning 
framförallt i åldrarna 20-34. 

Önnestad
Befolkningsprognos män och kvinnor år 2015 och 2030. I grafen angivet i % och i 
tabellen till vänster angivet i antal. Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014.

Ålder 2015 2030 Diff
0-4 115 110 -5
5-9 145 140 -5
10-14 125 140 15
15-19 135 120 -15
20-24 120 65 -55
25-29 95 65 -30
30-34 110 95 -15
35-39 135 155 20
40-44 125 145 20
45-49 145 140 -5
50-54 125 150 25
55-59 95 135 40
60-64 110 120 10
65-69 120 135 15
70-74 90 90 0
75-79 50 85 35
80-84 25 75 50
85-89 20 45 25
90-94 10 15 5
95-w 5 5 0
Summa 1 895 2 030 135
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Ålder 2015 2030 Diff
0-4 80 60 -20
5-9 80 80 0
10-14 90 85 -5
15-19 90 80 -10
20-24 85 35 -50
25-29 75 45 -30
30-34 70 70 0
35-39 90 110 20
40-44 100 110 10
45-49 115 90 -25
50-54 95 100 5
55-59 105 105 0
60-64 130 115 -15
65-69 135 90 -45
70-74 135 90 -45
75-79 70 105 35
80-84 80 85 5
85-89 40 65 25
90-94 20 20 0
95-w 10 10 0
Summa 1 690 1 550 -140

Degeberga
Befolkningsprognos män och kvinnor år 2015 och 2030. I grafen angivet i % och i 
tabellen till höger angivet i antal. Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014.

Prognos 2030

Prognosen visar på att 
befolkningen minskar över tid. 
Degeberga har cirka 
1 700 invånare. Största 
befolkningsökningen återfinns 
i åldersgrupperna 5-19 år, 
35-44 år samt 75 år och 
uppåt. Befolkningsminskning i 
åldersgrupperna 20-34 och 65-74 
år. 
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Prognos 2030

Prognosen visar på att 
befolkningen minskar 
över tid. Arkelstorp har ett 
invånarantal på drygt 1 400 
invånare. Befolkningsökning 
sker åldrarna 55 och uppåt. 
Befolkningsminskning generellt 
i övriga åldersgrupper vilket gör 
att befolkningen minskar över 
tid. 

Arkelstorp
Befolkningsprognos män och kvinnor år 2015 och 2030. I grafen angivet i % och i 
tabellen till vänster angivet i antal. Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014.

Ålder 2015 2030 Diff
0-4 85 65 -20
5-9 95 75 -20
10-14 95 85 -10
15-19 70 75 5
20-24 65 45 -20
25-29 70 45 -25
30-34 75 45 -30
35-39 85 60 -25
40-44 90 75 -15
45-49 100 80 -20
50-54 115 95 -20
55-59 90 100 10
60-64 90 105 15
65-69 100 110 10
70-74 90 80 -10
75-79 55 75 20
80-84 35 70 35
85-89 30 50 20
90-94 20 20 0
95-w 5 5 0
Summa 1 460 1 360 -100
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In- och utflyttning

Flyttströmmarna visar att den största in- och utflyttning främst sker 
mellan kommuner längs med det starka kollektivtrafikstråket Kristian-
stad - Hässleholm – Malmö. Störst in- och utflyttning sker mellan grann-
kommunerna, exempelvis Östra Göinge och Hässleholm. Men också in- 
och utflyttningen från och till Lund och Malmö är betydande. Kommunen 
har ett positivt inflyttningsnetto.5

5 Kristianstads kommun/SCB 2014

Inflyttning till Kristianstads kommun i förhållande till ålderskategorisering. 
Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014. 
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Utflyttning från Kristianstads kommun i förhållande till ålderskategorisering. 
Källa: Kristianstads kommun/SCB 2014
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Utbildning - inkomst - arbetsmarknad 

Utbildningsnivå har en avgörande roll för en människas möjlighet att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Ett arbete lägger grunden för inkomst, 
vilket är en avgörande faktor för individen att själv kunna etablera sig på 
bostadsmarknaden. Därför är det viktigt att dessa faktorer harmoniserar 
med varandra. Det är viktigt att företag etablerar sig i kommunen så att 
arbetstillfälle skapas, men det är lika viktigt att befolkningen har kom-
petens och utbildning som matchar företagens behov. Möjligheten för 
företagsetableringar ökar då orternas attraktivitet och sociala hållbarhet 
förstärks, vilket kan ge underlag för ökad inflyttning och högre kompe-
tens hos befolkningen. Allt detta gemensamt skapar förutsättningar för 
att Kristianstads kommun långsiktigt ska utvecklas och öka sin attrak-
tions- och tillväxtkraft. 

Utbildning och inkomst

Högskolan Kristianstad är ett regionalt utvecklingscentrum och är 
oerhört viktig för kommunen men även för företagsetableringar ur ett 
regionalt perspektiv. Här skapas möjligheter för människor att utbilda 
sig och skapa kontakter. Högskolan Kristianstad underlättar möjligheten 
för företag att finna personer med ”rätt” kompetens inom kommunen 
och regionen.  

Utbildningsnivåerna i kommunen varierar både inom och mellan könen.  
Generellt sett har kvinnorna högre utbildningsnivå än männen. 

Även inkomstnivåerna i kommunen varierar både inom och mellan 
könen. Generellt sett har männen högre medelinkomst än kvinnor, fast 
kvinnorna har högre utbildningsnivå.6 En förklaring kan vara att fler 
kvinnor än män arbetar i den offentliga sektorn, där lönerna generellt 
sett är lägre än på den privata marknaden. Detta kan leda till att det är 
svårare för en kvinna att etablera sig på bostadsmarknaden.

Inkomstnivåerna i Skåne 
varierar. Genomsnittet för 
kvinnor i Skåne är 199 000 kr/
år och för män 269 000 kr/
år. Både män och kvinnor i 
Kristianstads kommun ligger 
strax under det skånska 
snittet.7   

Utbildning är en 
framgångsfaktor till framtida 
arbete och ekonomiska 
förutsättningar. Utbildning 
påverkar såväl människors 
levnadsvanor som 
hälsorelaterat beteende. 
En persons ekonomiska 
förutsättningar bestämmer  
möjligheten till att både få och 
behålla en bostad. 

Förvärvsinkomst män

 235000 - 257000 

 257000 - 279000 

 279000 - 301000 

 301000 - 323000 

 323000 - 345000 

Förvärvsinkomst kvinnor

 183000 - 192400 

 192400 - 201800 

 201800 - 211200 

 211200 - 220600 

 220600 - 230000 

Förvärvsinkomst (16år och över) medel för män 2012Förvärvsinkomst (16år och över) medel för män 2012 Förvärvsinkomst (16år och över) medel för kvinnor 2012Förvärvsinkomst (16år och över) medel för kvinnor 2012

Medelinkomst för män och kvinnor i basorterna 2010Medelinkomst för män och kvinnor i basorterna 2010 Medelinkomst för män och kvinnor i basorterna 2012Medelinkomst för män och kvinnor i basorterna 2012Medelinkomst för män och kvinnor i basorterna 2005Medelinkomst för män och kvinnor i basorterna 2005Medelinkomst för män och kvinnor i basorterna 2001Medelinkomst för män och kvinnor i basorterna 2001

Medelinkomst för män och kvinnor i respektive basort och staden år 2012.  
Källa: Kristianstads kommun/SCB 2013. 

6 Kristianstads kommun/SCB 2013
7 Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014, Länsstyrelsen i Skåne
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Grundskola

Gymnasial < 2 år

Gymnasial > 2 år

Eftergymnasial < 3 år

Eftergymnasial > 3år

Forskarutbildning

På Högskolan Kristianstad 
studerar 14 000 studenter 
fördelat på 48 program och 
400 kurser, där flertalet 
är forskningsanknutna. På 
högskolan finns även ett 
regionalt utvecklingscentrum 
med syfte att skapa 
förutsättningar för kommuner 
och högskolan att 
tillsammans verka för hög 
utbildningskvalitet. 

Krinova Incubator & Science 
Park arbetar med framtida 
utmaningar och kopplar 
samman lokala, regionala och 
globala perspektiv. 

Utbildningsnivåer i procent för kvinnor i basorterna och staden, 2014-12-31. 
Källa: Kristianstads kommun/SCB´s tätortsavgränsning.  
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Arkelstorp Tollarp Åhus Önnestad Degeberga Fjälkinge Kristianstad
m kv man kv m kv m kv m kv m kv m kv

Grundskola 17,1 11,6 18,8 16,3 15,1 11,0 17,0 13,9 22 16,9 17,7 10,5 16,0 13,6
Gymnasial > 2 år 32,5 27,9 32,0 32,0 22,8 24,4 30,8 23,8 32 31,4 29,1 31,5 22,0 22,5
Gymnasial < 2 år 25,6 22,7 30,0 26,0 23,7 19,5 29,2 26,8 22 21,0 28,8 25,3 28,6 23,5
Eftergymnasial > 3 år 11,5 12,4 11,7 11,4 16,5 15,7 12,4 14,3 10 12,9 14,5 13,1 16,3 17,2
Eftergymnasial < 3 år 13,2 24,9 7,0 14,2 20,7 28,8 10,6 21,0 13 17,6 9,8 19,3 16,5 22,8
Forskarutbildning 0,0 0,4 0,4 0,2 1,2 0,5 0,0 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4

Utbildningsnivå i % fördelat på män och kvinnor i basortena och staden,  
2014-12-31. Källa: Kristianstads kommun/SCB´s tätortsavgränsning. 

Grundskola

Gymnasial < 2 år

Gymnasial > 2 år

Eftergymnasial < 3 år

Eftergymnasial > 3år

Forskarutbildning

Utbildningsnivåer i procent för män i basorterna och staden, 2014-12-31. Källa: 
Kristianstads kommun/SCB´s tätortsavgränsning.  
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Arbetsmarknad

Näringslivet (offentliga och privata verksamheter) i Kristianstads kom-
mun har en stor branschbredd. I kommunen finns cirka 7 300 registrera-
de företag och mer än 40 procent av dem är mer än femton år gamla. 68 
procent av dem är soloföretag och cirka en fjärdedel drivs av kvinnor.8 
Den stora branschbredden minskar sårbarheten i en lågkonjunktur. 

Andelen arbetsföra personer i kommunen har legat relativt konstant 
mellan åren 2009-2013, runt 48 500 personer.8

Enskild firma dominerar nystartade företag, detta stämmer väl överens 
med att det är soloföretagen som är majoritet av företagen. Totalt har 
202 företag valt att flytta ut från kommunen och 206 har valt att flytta in 
i kommunen.8

Det finns flera utvecklingsstrategier som kommunen kan arbeta med. En 
är att få fler företag att stanna kvar och utvecklas i kommunen och i regi-
onen. Fler företag genererar en större arbetsmarknad för befolkningen, 
vilket på lång sikt ger fler möjlighet till inträde på bostadsmarknaden. 
En annan möjlighet är att få soloföretagen att växa och i slutändan 
anställa fler medarbetare. En tredje möjlighet är att skapa gynnsamma 
förhållanden, så att fler tar steget och startar företag. 

8UC Näringslivsanalys (2013-10-15), UC Select,Nyföretagarbarometern,  
  www.foretagsklimat.se & SCB

Staden Kristianstad är idag en 
regional kärna och kommunen 
verkar aktivt för att staden 
tillsammans med Hässleholms 
stad på sikt utvecklas till en 
skånsk tillväxtmotor. 

Samspelet mellan de regionala 
kärnorna och orterna i deras 
omland behöver utvecklas. 
Det är en styrka att Skånes 
tillväxtmotorer och regionala 
kärnor omges av självständiga 
orter istället för förorter i 
traditionell mening.
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9 En bostadsmarknad för alla, Region Skåne
10 Flerkärnighet i Skåne, Region Skåne

En kärna är en tätort med 
en central betydelse för 
sitt omland, en relativt stor 
befolkningsmängd, ett positivt 
pendlingsnetto samt en relativt 
stor branschbredd. Kärnor 
finns på olika geografiska 
nivåer. En kommunal kärna 
är exempelvis kommunens 
huvudort medan en regional 
kärna är en ort med central 
betydelse för regionen.

I Regions Skåne har de 
skånska regionala kärnorna 
identifierats enligt tre kriterier:

• minst 14 000 invånare

• en branschbredd med 
över 200 branscher i 
kommunen 

• en större inpendling än 
utpendling

En regional kärna som växer 
mer än genomsnittet fungerar 
som en tillväxtmotor genom att 
generera spridningseffekter 
och tillväxt till övriga delar av 
regionen.10

Ökad mellankommunal arbetspendling inom Skåne. Källa: Region Skåne. 

Arbetspendling

Arbetsmarknaden påverkas till stor del av regionförstoringar och de 
lokala arbetsmarknaderna som finns. Utifrån detta har en ökad arbets-
pendling över kommungränser skett. 

Kristianstads arbetsmarknad kan vidgas genom minskade restider för 
arbetspendling. Då ökar möjligheten till arbetstillfällen vilket också ger 
företagen möjlighet att bättre matcha sina kompetensbehov.  

Mellan 1993 och 2013 ökade den totala arbetspendlingen i Skåne med 
60 procent från 275 000 personer till nästan 440 000 personer, vilket 
ligger i linjer med resten av landet. De lokala arbetsmarknaderna blir 
färre och fler människor pendlar längre.9

I Skåne finns två tydliga trender. Dels ökar inpendlingen till de regionala 
kärnorna, dels utvecklas stråken mellan de regionala kärnorna. Denna 
utveckling är ett tecken på att Skåne går mot en sammanhållen arbets-
marknadsregion.9 Kristianstads arbetsmarknad omfattar förutom Skåne 
även delar av Blekinge och Småland, där t. ex. Älmhult, Karlshamn och 
Olofström utgör viktiga orter för in- och utpendling. 

Den ökade arbetspendlingen förändrar arbetsmarknaden, därför är 
satsningar på orter i starka regionala kollektivtrafikstråk viktigt, likaså 
satsningar på fortsatt utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik. 
Transport- och bebyggelseplanering ska alltid ske samordnat.  
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InpendlInG tIll KrIStIAnStAd tätort
Ur ett regionalt perspektiv, utgör Kristianstad tätort en viktig 
arbetsmarknad. Grannkommunerna Hässleholm, bromölla 
och Östra Göinge har många förvärvsarbetande som har sin 
arbetsplats i Kristianstad tätort. även från de stora kommu-
nerna i Skåne, Malmö, lund och Helsingborg, kommer många 
förvärvsarbetande.
längs med järnvägsstråken mellan Malmö-lund och Hässle-
holm syns flera orter, bland annat eslöv och Höör, ha förvärvs-
arbetande med arbetsplats i Kristianstad tätort. Flera orter 
längs Skånebanan mellan Kristianstad och Åstorp har förvärvs-
arbetande i tätorten Kristianstad.
För Kristianstads kommun, med sina tätorter och sin lands-
bygd, utgör Kristianstad tätort den viktigaste arbetsmarkna-
den för befolkningen.
Fakta i siffror för förvärvsarbetande med arbetsplats i Kristi-
anstad tätort:

• 22 095 förvärvsarbetande har sin arbetsplats i Kristianstad 
tätort.

• 15 831 förvärvsarbetande i Kristianstad tätort är folkbok-
förda i Kristianstads kommun varav 8 383 av dessa både 
bor och arbetar i orten.

• 5 098 förvärvsarbetande i Kristianstad tätort är folkbok-
förda utanför Kristianstads kommun, men i Skåne.

• 1 166 förvärvsarbetande utanför Skånes gräns, har arbets-
plats i Kristianstad tätort.

• den kommun i Skåne som har flest förvärvsarbetande i 
Kristianstad tätort är Hässleholm med 1 396 personer. på 
andra plats kommer Östra Göinge som också har en hög 
siffra med 924 förvärvsarbetande. på tredje plats kommer 
bromölla med 703 förvärvsarbetande. Malmö kommer på 
fjärde plats, 451, och lund på femte plats med 303 för-
värvsarbetande i Kristianstad tätort.

• topp 5 kommuner utanför Skånes gräns som har förvärvs-
arbetande i Kristianstad tätort är Sölvesborg, 478, Karls-
hamn, 145, olofström, 69, Stockholm, 53 och Växjö, 49.Skåne Utanför Skåne

(Antal pers.) (Antal pers.)
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Ansvarig utgivare: Stadsbyggnadskontoret, Geografisk Information
Copyright: Stadsbyggnadskontoret, Kristianstads kommun

www.kristianstad.se/blickfang

För att jämföra pendlingsmönster, 
in- och utpendling, se även Analysblad 3: 

pendlingsmönster för basorter i Kristianstads 
kommun.

Vill du veta mer gå in på
www.kristianstad.se/blickfang

där når du också Strategikartan med 
alla analyser digitalt.

inpendling till Kristianstad tätort

Inpendlingsmönster för staden Kristianstad 2011-12-31. Bilden visar var ar-
betsinpendlarna till staden Kristianstad bor. Motsvarande för basorterna finns att 
läsa på www.kristianstad.se/blickfang. Källa: Kristianstads kommun
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A B

PendlInGSmönSter för KrIStIAnStAd tätort
Kartans generella bild uppvisar en stor spridning över Skåne 
men också närliggande kommuner utanför Skånes gräns. 
många förvärvsarbetar också inom den egna tätorten, de andra 
basorterna samt kommunen i övrigt.
den största spridningen ses i Kristianstad tätort, malmö och 
lund samt närliggande Hässleholm. malmö och lund tillhör de 
stora arbetsmarknadsorterna i Skåne dit kommunikation med 
tåg är god samt Hässleholm, bromölla och östra Göinge som 
geografiskt ligger nära. dessa tre kommuner är grannkommu-
ner och kanske spelar den geografiska närheten en avgörande 
roll. Helsingborg som också är en stor arbetsmarknad, har inte 
lika många arbetspendlande från Kristianstads tätort. 
fakta i siffror för förvärvsarbetande boende i Kristianstad 
tätort:

• 12 269 personer boende i Kristianstad tätort är förvärvs-
arbetande.

• 8 383 personer har sin arbetsplats i den egna orten. I den 
ruta med flest antal har 1740 personer sin arbetsplats.

• 832 personer förvärvsarbetar inom Kristianstads kommun, 
men utanför Kristianstad tätort.

• 2 217 personer av den förvärvsarbetande befolkningen i 
Kristianstad tätort, arbetar i en annan skånsk kommun.

• 837 förvärvsarbetande från Kristianstad tätort har sin 
arbetsplats utanför Skånes gräns.

• 595 personer förvärvsarbetar i Hässleholm, vilket är den 
skånska kommun, förutom Kristianstad kommun, som har 
flest antal förvärvsarbetande boende i Kristianstad tätort. 
I malmö förvärvsarbetar 409, 263 i bromölla, 258 i östra 
Göinge och 222 i lund.

• topp 5 arbetsplatskommuner utanför Skånes gräns för 
förvärvsarbetande från Kristianstad tätort är Sölvesborg, 
Stockholm, Karlshamn, olofström och älmhult.

Skåne
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Utanför Skåne
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(Antal pers.) (Antal pers.)

Ansvarig utgivare: Stadsbyggnadskontoret, Geografisk Information
Copyright: Stadsbyggnadskontoret, Kristianstads kommun

www.kristianstad.se/blickfang

Vill du veta mer gå in på
www.kristianstad.se/blickfang

där når du också Strategikartan med 
alla analyser digitalt.

pendlingsmönster för 
Kristianstad tätort

Utpendlingsmönster för staden Kristianstad 2011-12-31. Bilden visar var 
boende i staden Kristianstad arbetar (utpendlarna). Motsvarande för basorterna 
finns att läsa på www.kristianstad.se/blickfang. Källa: Kristianstads kommun
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Allmännyttan i kommunen 

Kommunalt ägda bostadsaktiebolag ska enligt lag bedriva sin verksam-
het på affärsmässiga grunder och sträva efter en långsiktigt marknads-
mässig avkastning. Kommunerna har trots det möjlighet att använda 
sina företag även för att fullgöra kommunens bostadspolitiska ansvar 
och för att uppnå kommunens mål för bostadsförsörjningen.11

Att reglera via bolagsordning och ägardirektiv

Ägarens övergripande syfte med bostadsaktiebolaget skall framgå av 
bolagsordningen. I ägardirektiv kan ägarna mer preciserat ange vilka 
specifika uppdrag och mål bolaget har, inom ramen för kommunens 
ansvar för bostadsförsörjningen, samt vilken roll bolaget skall spela på 
olika delmarknader.

En kommun kan dock inte, vare sig i bolagsordning eller ägardirektiv, 
kräva av sitt företag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för 
företaget.12  Det åligger bolagets styrelse och VD, att i det enskilda fallet 
avgöra vad som är lönsamt. Ägarnas förväntningar och krav på bolaget 
måste därför uttryckas på ett mer generellt och företagsövergripande 
sätt, bland annat genom att i ägardirektiv ange tydliga avkastningskrav 
på företagsnivå.

Avkastningskrav på företagsnivå

Av förarbetena till lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag, framgår att varje ägare till ett företag normalt stäl-
ler avkastningskrav på företagsnivå, varefter företagsledningen (d.v.s. 
styrelse och VD) styr verksamheten. En enskild satsning kan i sig själv 
vara olönsam, om den bidrar positivt till hur väl företaget i övrigt kan 
uppfylla sina mål. Ett offentligt ägt bostadsföretag bör därvid särskilt 
uppmärksamma konsekvenserna för den lokala marknaden och kon-
kurrenssituationen av enskilda satsningar, inte minst gäller det större 
investeringar som ett nytt bostadshus.13 

Att ett investeringsobjekt i sig ”underavkastar”, behöver således inte 
innebära att den är olönsam på företagsnivå, om investeringen kan leda 
till ökad trygghet och attraktivitet, eller minskad skadegörelse i andra 
delar av bolagets bostadsbestånd. Om det kalkylerade värdet av sådana 
effekter (resultatmässigt eller i balansräkningen) minst motsvarar un-
derskottet i objektet, är investeringen lönsam för bolaget. Företaget bör 
därvid noga dokumentera vilka bedömningar och avvägningar man gör, 
eftersom kommunen vid behov ska kunna styrka att man som ägare, inte 
bryter mot EU:s statsstödsregler, genom att ställa för låga avkastnings-
krav.

11 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, prop. 2009/10:185
12 prop. 2009/10:185, s. 42
13 prop. 2009/10:185, s. 46

Ett grundläggande syfte är att 
bostäder som tillhandahålls 
av ett kommunalt ägt 
bostadsbolag ska vara 
tillgängligt för alla, oavsett 
social, ekonomisk, etnisk 
eller annan bakgrund. Såväl 
invånare med låga inkomster 
som med genomsnittliga 
eller höga inkomster ska 
kunna vara hyresgäster hos 
det kommunala bolaget. Ett 
kommunalt ägt bostadsbolag 
kan även engagera sig i att 
utveckla andra boende- och 
upplåtelseformer, både 
genom nyproduktion och 
genom ombildning. Detta kan 
vara en effektiv strategi, inte 
minst när det gäller att skapa 
mångfald, ökad integration 
och större valfrihet, inom ett 
visst bostadsområde eller en 
kommundel.
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Allmännyttiga bostadsbolag i regionen

Vid en jämförelse med kommuner i Skåne med fler än 40 000 invånare, 
och där det kommunalt ägda allmännyttiga bostadsbolaget äger fler än  
2 500 bostadslägenheter, framgår att AB Kristianstadsbyggen, ABK, har 
en lägre snitthyresnivå räknat i kronor per kvadratmeter och år, än vad 
övriga jämförbara bolag har. 14 ABK har områdesvis ett delvis äldre bo-
stadsbestånd än andra jämförbara kommunala bolag, vilket kan förklara 
en del av skillnaden. Snitthyran påverkas även inom ramen för bruksvär-
dessystemet av andra faktorer som läge, standard och hustyp, vilket 
påverkar jämförelsen i viss mån. Dock ej i så hög grad att den allmänna 
tendensen påverkas.  

 
ABK har en större dominans som marknadsaktör jämfört med andra 
allmännyttiga bostadsbolag i Skåne. En jämförelse utifrån respektive 
kommuns befolkning och antal personer per hushåll  visar att knappt 
var fjärde hushåll (24 procent) bor i en bostad som ägs av  ABK. För de 
andra skånska kommunerna och deras allmännyttiga bolagen varierar 
motsvarande siffra mellan 15- och 20 procent.14,15  

Snitthyra för allmännyttiga bostadsbolag i Skåne. Källa: Hyresgästföreningen 
2015. 

14Hyresgästföreningen 2015   
15SCB 2016-02-09
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Vid en jämförelse av fördelningen mellan hyresrätter i allmännyttan och 
övriga hyresrätter i Skånes kommuner framkommer att ABK innehar 
en stor del av beståndet för hyresrätter i Kristianstads kommun jämfört 
med övriga Skåne. ABK innehar cirka två tredjedelar (68 procent) av 
hyresbostadsmarknaden i Kristianstads kommun. Då inkluderas special-
bostäder, avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder 
och övriga specialbostäder.

Kristianstad

Osby

Hässleholm

Lund Sjöbo

Eslöv Hörby

Höör

Ystad

Svalöv

Klippan

Tomelilla

Ängelholm

Trelleborg

Östra Göinge

Simrishamn

Båstad

Örkelljunga

Helsingborg

Svedala

Skurup

Bjuv

BromöllaPerstorp

Malmö

Vellinge

Kävlinge

Höganäs

Åstorp

Landskrona

Staffanstorp

Lomma

Burlöv

Fördelning mellan hyresrätter i allmännyttan och övriga hyresrätter i Skånes 
kommuner. Källa: Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes 
kommuner, Länsstyrelsen i Skåne, 2015.

Fördelning mellan hyresrätter i allmännyttan och övriga hyresrätter i Skåne. 
Källa: Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner, 
Länsstyrelsen i Skåne, 2015.
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Vid en sammanställning av jämförelsekommunerna Kristianstad, Kal-
mar, Karlskrona, Halmstad och Växjö är snitthyran 993 kronor per kva-
dratmeter och år. Kristianstads snitthyra är 969 kronor per kvadratme-
ter och år. Vid en jämförelse mellan hur många procent av hushåll som 
bor i respektive allmännyttiga bostadsbolag varierar; Växjö 27 procent, 
Halmstad 23 procent, Kalmar 16 procent och Karlskrona 13 procent.14, 15

Kristianstads kommun och det allmännyttiga bostadsbolag har stor 
likhet med Växjö. Både i befolkningsmängd (cirka 82 000 / 87 000), 
allmännyttans totala bestånd ( 8882 lägenheter/ 10 555 lägenheter) och 
dess snitthyror (969 kronor per kvadratmeter och år/960 kronor per 
kvadratmeter och år).11, 12 I Växjö pågår en politisk behandling om att ge 
uppdrag till det kommunala bostadsbolaget att sälja av en viss andel av  
beståndet. Ur ägardirektivet kan följande utläsas: ”att minska kommu-
nens dominerande ställning som fastighetsägare för att säkra koncernen 
styrka att bygga, underhålla och delta i utvecklingen”.16

Jämförelserna ovan visar på att ABK har en dominerande ställning på 
bostadsmarknaden. För att verka för en sund balans bör ABK:s ställning 
på bostadsmarknaden och då framför allt på hyresmarknaden inte öka 
över tid. Därför kan motsvarande process som sker i Växjö  övervägas 
i Kristianstads kommun. Resonemang  om avyttrande av delar av fast-
ighetsinnehav återfinns i de planerade insatserna för Kommunalt ägda 
allmännyttiga bostadsaktiebolag (se sid 16). 

14Hyresgästföreningen 2015   
15SCB 2016-02-09
16 Protokoll Växjö kommunstyrelse, dnr KS 2016-0067
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En fungerande bostadsmarknad

Det ställs stora krav på en fungerande bostadsmarknad, den ska bland 
annat klara att möta befolkningens behov under livets alla olika skeden 
samtidigt som den ska klara en ökande befolkning. Bostadsmarknaden 
ska leva upp till sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetskrav. 

Bostadsmarknaden påverkas av en rad komplexa samhällsfaktorer. Som 
exempel kan nämnas befolkningsutveckling, arbetsmarknad, utbildning 
och inkomst, betalningsförmåga och betalningsvilja, bankvillkor, bygg- 
och fastighetsföretagens avkastningskrav och kommunens fysiska plane-
ring och tillgången på byggbar mark. Vid nyproduktion är byggkostna-
der en parameter som tillsammans med efterfrågan och betalningsvilja 
påverkar bostadspriser och  boendekostnader. 

För att klara av boendekostnaderna måste det finnas en betalningsför-
måga som oftast styrs av hushållets inkomstnivå och utgiftsnivå.  Hus-
hållets utgifter beror till stor del på ekonomiska parametrar som låne-
villkor och amorteringskrav. I slutändan handlar det även om att det ska 
finnas betalningsvilja på marknaden. 

I Kristianstad finns en potential för ett ökat bostadsbyggande i kommu-
nen eftersom betalningsförmågan är lika stor som i regionen för övrigt. 
En anledning till den mindre betalningsviljan kan vara de relativt låga 
boendekostnaderna som råder i kommunen i jämförelse med den regi-
onala beståndet i allmännyttiga bostadsbolagen, se föregående avsnitt 
om Allmännyttiga bostadsbolag i regionen. Vidare utredningar som kan 
bekräfta eller motbevisa tesen borde initieras.

Bostadsmarknad

17  Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne?, Länsstyrelsen i Skåne, 2013
18  Swedbank boindex kvartal 3, 2015

Boindex = svenska hushållens 
köpkraft  vid förvärv av småhus 
och bostadsrätter. 

Boindexet 100 är när 30 
procent av hushållens 
disponibelinkomst går 
till boendekostnader. För 
Kristianstads kommuns del 
anger indexet 151 för småhus 
och 141 för bostadsrätter. 
Det innebär att det finns 
en god betalningsförmåga i 
kommunen.18

Att betalningsförmågan 
finns behöver inte betyda 
att betalningsviljan finns. 
Medan betalningsförmågan 
är nära sammankopplad 
med utvecklingen på 
arbetsmarknaden är 
betalningsviljan mer kopplad 
till vad människor väljer att 
prioritera. Här spelar även 
normer en stor roll och vad 
som anses vara socialt 
accepterat i samhället eller i 
den sociala grupp man tillhör.17
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Kristianstads kommuns boindex i jämförelse med Sverige. Källa: Swedbank Kristian-
stad, februari 2016
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Bostadsmarknadens processer och aktörer

När befolkningen ökar behövs fler bostäder på marknaden annars 
uppstår bostadsbrist, trångboddhet och hemlöshet, som i förlängningen 
skapar en ohållbar social situation. 

Vid befolkningsökning är flyttkedjor en förutsättning för att få en fung-
erande bostadsmarknad. Flyttkedjor ökar rörligheten på bostadsmark-
naden och ökar därmed möjligheten för fler att finna bostad utifrån 
rådande behov och efterfrågan. En förutsättning är att det som nyprodu-
ceras uppförs med olika upplåtelseformer, boendetyper och lägenhets-
storlekar. Tillgången på hyresrätter är helt avgörande för rörligheten 
på bostadsmarknaden eftersom hyresrätter underlättar för inträde på 
bostadsmarknaden. En bostadsportal förenklar också möjligheten att 
vid behov snabbt byta bostad.  

För en fungerande bostadsmarknad måste många aktörer samverka och 
föra en öppen dialog med varandra. Innovativa lösningar och effektivt 
genomförande i både plan och byggskede skapar förutsättningar för en 
snabbare byggprocess. 

Planmonopol
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Bostadsmarknaden omfattas av många aktörer och komplexa processer. De olika 
aktörerna måste  finna innovativa samverkansformer och föra en öppen dialog 
med varandra för att tillmötesgå bostadskonsumentens behov och efterfrågan. 

En flyttkedja uppstår när det  
byggs nya bostäder och de 
hushåll som flyttar in i dessa 
lämnar bostäder efter sig, där 
något annat hushåll i sin tur 
kan flytta in. 

Genom att bygga mer 
av  de bostadstyper som 
det finns för lite av ökar 
takten och volyemen i 
flyttkedjorna. Genom att 
bygga trygghetsboende och 
äldreboende frigörs bostäder i 
det befintliga beståndet. 
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Bostadsbehov
I Kristianstads kommun finns det ett stort behov av bostäder. Det är 
underskott på bostäder för alla grupper förutom för studenter där det 
råder balans.20 

För att råda bot på bristen av bostäder behöver nya bostäder tillkomma 
och befintligt bestånd behöver anpassas till befolkningens behov.  Utö-
ver den rådande bristen behöver det dessutom tas höjd för eventuella 
rivningar eller omvandlingar som sker av befintliga bostäder. Utöver 
detta finns även ett ackumulerat behov då bostadsproduktionen under 
de senaste åren inte mött det behov som befolkningsökningen inneburit.  

Uppdämt bostadsbehov och långsiktigt byggande
Det har byggts i genomsnitt 130 bostäder per år under de senaste fem 
åren samtidigt som befolkningen ökat med cirka 3 000 invånare under 
samma period.20 I ett antagande att det bor i genomsnitt två personer 
per bostad, innebär det att den senaste femårsperioden har ett uppdämt 
behov på cirka 800 bostäder. 

Befolkningens behov finns också i andra boende än nyproducerade 
bostäder, men nyproduktion är en förutsättning för att årligen tillföra 
400 bostäder. Flyttkedjor innebär att bostäder i det befintliga beståndet 
frigörs och på så sätt hanteras det uppdämda bostadsbehovet även med 
hjälp av det befintliga och prismässigt billigare beståndet. 

För att tillmötesgå befolkningsprognosen behövs ett tillskott på cirka  
2 500-3 000 bostäder fram till år 2021, vilket motsvarar 500-600 bostä-
der/år. Om detta uppnås och produktionen därefter hålls på en fortsatt 
hög nivå ( 400 lägenheter per år) bedöms det råda balans på bostads-
marknaden.  

19 Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner,  
   Länsstyrelsen i Skåne, 2015
20 Länsstyrelsen i Skåne, Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015

I Kristianstads kommun finns 
idag ca 38 000 bostäder till 
drygt 82 000 invånare, det vill 
säga det bor i snitt cirka 2,2 
personer per bostad.19

En av målsättningarna 
för kommunens 
bostadsförsörjning är att möta 
en årlig befolkningsökning på 
cirka 1 procent,  d.v.s. cirka 
800 individer. Detta innebär 
att det krävs en långsiktig 
produktion av minst 400 
bostäder per år för att möta 
behoven.

Hur stort det uppdämda 
bostadsbehovet i Kristianstads 
kommun uppgår till är svårt 
att fastställa exakt, dels för 
att bostadsmarknadens 
förutsättningar snabbt 
förändras och nyproduktion av 
nya bostäder endast motsvarar 
en liten del av det totala 
bostadsbeståndet. Därför 
är det oerhört viktigt att det 
befintliga beståndet hela tiden 
utvecklas så att det möter 
befolkningens efterfrågan och 
behov.

Antal färdigställda nya bostäder i Kristianstads kommun år 2008 - 2014, fördelat 
på småhus och flerbostadshus. Källa: Kristianstads kommun
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Akuta boendebehov
I dagsläget är flyktingmottagande högt vilket beror på oroligheter runt 
om i världen. Det höga mottagandet gör att det snabbt blir ett ökat 
behov av tidsbegränsande tillfälliga boende. Detta ställer stora krav på 
möjligheten att få fram flexibla boendelösningar på kort tid, vilket har 
medfört att alternativa boendeformer har byggts. Det akuta uppkomna 
behovet av boende hanteras av andra lagstiftningar och hanteras inte i 
denna handling.  

De nyanlända som väljer att stanna och bosätta sig i kommunen måste 
få tillgång till permanenta bostäder. Kommunen behöver långsikt plane-
ra och ge förutsättningar för alla att få tillträde till bostadsmarknaden 
genom permanenta bostäder. 

Bostäder för särskilda grupper
De bostadssociala utmaningarna handlar om att lösa situationen för den 
del av befolkningen som har små ekonomiska medel och det gäller för 
såväl gammal som ung. 

Ett av kommunens uppdrag handlar om att skapa förutsättningar och 
göra insatser som hindrar att grupper stängs ute ifrån bostadsmarkna-
den. Det finns i dag ett antal grupper som kommunen har ett särskilt 
ansvar för att hjälpa; ungdomar/unga vuxna, nyanlända, funktionshin-
drade,  äldre och hemlösa. Gemensamt för dessa grupper är behovet av 
billiga bostäder.  

Hållbart byggande - 100-årsperspektiv

En produktion av cirka 400 nya bostäder per år motsvarar cirka 1 % 
av beståndet. Det innebär att den genomsnittliga brukstiden för såväl 
bostäder i beståndet, som tillkommande nyproduktion måste uppgå till 
minst 100 år, för att det totala beståndet inte skall minska över tiden.

En stor andel av de befintliga bostäderna har troligtvis en återstående 
brukstid på mindre än 50 år. Rent matematiskt innebär det att det årliga 
tillskottet av nya bostäder måste uppgå till betydligt fler än 1 procent 
av beståndet, eller att livslängden på nytillkommande bostäder behö-
ver vara betydligt längre än 100 år, för att undvika att det totala antalet 
bostäder i bruk minskar, relativt den ökade befolkningen.

Det går därför inte att lösa stadens långsiktiga behov av bostäder ge-
nom att bygga stora volymer med ”billiga” bostäder med låg standard 
och kort teknisk livslängd. Det löser möjligen dagens akuta brist, men 
kommer snart att vändas i ett accelererande förnyelsebehov, vida över-
stigande det som möts idag till följd av bristerna i det så kallade miljon-
programmets bostäder.

Nyanländ invånare innehar 
uppehållstillstånd och 
omfattas av lagen om 
etableringsinsatser och 
har rätt till insatser via 
arbetsförmedlingen. 

Grupper som kommunen har 
ett särskilt ansvar för att hjälpa 
efterfrågar främst: 

• Små, billiga bostäder för 
små hushåll, 

• Stora billiga bostäder för 
stora trångbodda hushåll, 

• Bostäder i 
kollektivtrafiknära stråk,

• Bostäder nära service, 

• Tillgänglighetsanpassade 
bostäder,

• Bostäder som ökar den 
sociala hållbarheten för 
individen,

• Riktade insatser och 
individuellt stöd för att 
kunna erhålla och behålla 
bostaden.

• Biståndsbedömda 
bostäder enligt 
Socialtjänstlagen, SoL och 
Lagen om särskilt stöd, 
LSS. 

• Bostäder enligt Lag 
(2016:38) om mottagande 
av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning

Det krävs omfattande 
kunskaper om enskilda 
byggnaders ålder och åter-
stående brukstid, för att 
kunna beräkna hur många nya 
bostäder som behöver byggas 
enbart för att kompensera för 
bortfallet av bostäder till följd 
av rivning eller avställning. 
Sådan kunskap saknas 
idag. Vad som däremot med 
säkerhet kan fastslås är att 
det långsiktiga behovet av 
nya bostäder vid en årlig 
befolkningsutveckling på cirka 
1 procent är fler än 400 per år 
och att de behöver byggas för 
en brukstid på minst 100 år.
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Bostadsbeståndet 

I kommunen finns det ett beräknat bostadsbestånd på knappt 38 000 
bostäder varav knappt 15 000 är flerbostäder och 21 000 är småhus. 
Övriga 2 000 bostäder är bl.a. specialbostäder. I småhuskategorin syns 
den i kommunen starka traditionen av att befolkningen gärna bor i villa 
med äganderätt, speciellt i basorterna.21 

I kommunen dominerar äganderätten med 53 procent, hyresrätten står 
för 35 procent och bostadsrätten utgör 12 procent i kommunen.21

21 Kristianstads kommun/SCB 2013
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Degeberga

Arkelstorp

Fjälkinge

Kristianstad

Önnestad

Tollarp

44052

9694

Antal boende per ort

759

Bostadsformer i Central- och basorter och utanför basorter i förhållande till antal folkbokförda i orten

Småhus omfattar friliggande villor, friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.
Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller 
bostadsrättsföreningar.
Småhus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar.

Data över bostadsformer som används vid analysen är från Statistiska centralbyrån, uttag från 2013.

Basort

Bostadsform

Kristi-
anstad

Arkels-
torp

Dege-
berga

Fjälk- 
inge

Tollarp Åhus Önne- 
stad

Övriga 
Krstd 

kn

Totalt

Hyresrätt i % 51 12 25 10 26 20 18 8 35

Bostadsrätt i % 19 0 0 13 3 3 3 0 12

Äganderätt i % 30 88 75 77 70 77 79 92 53

Procentuell fördelning av upplåtelseform jämfört med totala beståndet i orten
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Bostadsform

Kristi-
anstad

Arkels-
torp

Dege- 
berga

Fjälk- 
inge

Tollarp Åhus Önne- 
stad

Övriga 
Krstd 

kn

Totalt

Småhus 
hyresrätt

576 54 104 37 90 327 76 363 1 627

Småhus 
bostadsrätt

285 0 0 24 0 78 24 10 421

Småhus 
äganderätt

5 998 528 544 602 1 126 3 691 590 5 793 18 872

Flerbosthus 
hyresrätt

9 601 16 79 37 331 656 60 130 10 910

Flerbosthus 
bostadsrätt

3 512 0 0 78 54 56 0 0 3 700

Flerbosthus 
äganderätt

98 0 0 0 0 0 0 0 98

Specialbost
Äldre/Funkt

723 39 35 62 132 120 0 101 1 212

Specialbost
Student

505 0 0 0 0 0 0 0 505

Specialbost
Övriga

187 1 0 0 0 19 57 7 271

Totalt 21 485 638 762 840 1 733 4 947 807 6 404 37 616

Antal lägenheter i respektive bostadsform efter upplåtelseform i orten

Bostadstyper i basorterna och staden Kristianstad i förhållande till antal folkbok-
förda i orten. Källa: Kristianstads kommun/SCB, 2013

Bostadsbyggande
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Basort

Bostadsform

Kristi-
anstad

Arkels-
torp

Dege-
berga

Fjälk- 
inge

Tollarp Åhus Önne- 
stad

Övriga 
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Totalt

Hyresrätt i % 51 12 25 10 26 20 18 8 35

Bostadsrätt i % 19 0 0 13 3 3 3 0 12

Äganderätt i % 30 88 75 77 70 77 79 92 53
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I staden Kristianstad dominerar hyresrätterna i flerbostadshus, hyres-
rätter står för 51 procent, bostadsrätter för 19 procent och äganderätter 
för 30 procent.21

Bostadsbeståndet i basorterna domineras i dag av äganderätten då det 
finns stora områden med villor, beståndet är cirka 75 till 88 procent. 
Flerbostadshus med hyresrätt finns i samtliga basorter, dock med varie-
rande tillgång. Det som saknas generellt i basorterna är bostadsrätter. 
Äganderätten är förhållandevis billig att köpa i basorten och nyproduce-
rade bostadsrätter kan svårt att konkurrera rent ekonomiskt. Noterbart 
är att i Fjälkinge har färre hyresrätter och fler bostadsrätter än de andra 
basorterna.21
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Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller 
bostadsrättsföreningar.
Småhus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar.

Data över bostadsformer som används vid analysen är från Statistiska centralbyrån, uttag från 2013.
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Vad behöver byggas?

Det är viktigt att bostadsproduktionen ökar i hela kommunen och att 
kommunen utvecklas utifrån orternas förutsättningar och ur ett håll-
barhetsperspektiv. Balans på bostadsmarknaden behövs och uppnås 
bl.a. genom att upplåtelseform, bostadstyp- och storlek samt utformning 
kompletterar och tillföra platsen nya och hållbara sociala värden. Vidare 
behöver det befintliga bostadsbeståndet utvecklas så att det möter fram-
tida behov och möjliggör för invånare att bo kvar i sitt område. 

I staden behöver  stadsmässiga bostäder tillföras i goda förtätningsom-
råden. En effektiv markanvändning ger fler människor förutsättningar 
till boende med god kollektivtrafik och goda pendlingsmöjligheter. Hög 
exploateringsgrad ger lägre produktionskostnader vilket generellt bör 
medföra en lägre boendekostnad. 

Andelen hyresrätter och bostadsrätter kan öka genom förtätningspro-
jekt eller i lägen i direkt anslutning till befintlig bebyggelsestruktur. 

Bostäder behöver tillkomma i stations- och hållplatsnära  lägen i de 
starka regionala pendlingsstråken Kristianstad stad, Åhus, Fjälkinge, 
Önnestad och Tollarp. De boende får nära till kollektivtrafik vilket ökar 
arbetsmarknadsutbud och underlättar arbetspendling.  För övriga sta-
den och i alla basorterna samt övriga stora orter ska bostadsbeståndet 
främst utvecklas i lägen med god kollektivtrafik och annan service som 
orten erbjuder. 

Bostadsbyggandets förutsättningar

Bostadsbyggandets förutsättningar styrs av hur konjunkturen på bo-
stadsmarknaden förändras och konkurrensen mellan olika bostads-
marknadsregioner. Dessa faktorer kan göra att aktörerna skjuter fram 
byggstart för sina projekt. Lånevillkor och amorteringskrav kan vara 
hinder för både byggherre och hushåll. 

Produktionskostnaderna för nya bostäder kan antas vara i stort lika i 
hela landet, men i Kristianstad är betalningsviljan för boende förhållan-
devis låg. En förklaring till detta kan vara ett generellt lågt pris för alla 
typer av bostäder oavsett upplåtelseform vilket medför låg betalnings-
vilja (se sid 42). En ökad betalningsvilja ger goda förutsättningar för 
ökat bostadsbyggande i kommunen. 

Ur prislägesaspekt är kommunen inte en homogen marknad utan det 
finns påtagliga skillnader inom kommunen. Den s k Tobins Q är en indi-
kator som anger skillnaden mellan marknadsvärdet och produktions-
kostnaden för småhus. Tobins Q för kommunen som helhet ligger runt 
0,7. Poängteras bör att det varierar mycket inom kommunen och  värdet 
är onekligen över 1,0 i Åhus och staden Kristianstad. Det saknas dock en 
klar bild över hur Tobins Q ser ut och varierar för olika lägen (stadsdels-
nivå) och orter i kommunen.22

400 nyproducerade bostäder 
behövs årligen till år 2030 
och inom de närmaste åren 
500-600 bostäder/år.  
Det innebär att 2 500 -  
3 000 bostäder fram till år 
2021 behöver produceras. 
Bostäderna ska matcha 
befolkningens behov samt 
förhålla sig till kommunens 
hållbarhetskriterier.   

22 Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner,  
   Länsstyrelsen i Skåne, 2015
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Vem bygger?

Under de senaste åren står några få större byggherrar tillsammans med 
de lokala byggherrarna och allmännyttan för de flesta nyproducerade 
bostäderna i kommunen.

Viktigt är att intressenterna som bygger i kommunen är både stora och 
små byggherrar. Kombinationen är  mycket viktig eftersom de har olika 
marknadsförutsättningar. Det skapar en blandad bebyggelse i kommu-
nens olika delar. Staden behöver en typ av bebyggelse och basorterna till 
viss del en annan. 

Kommunen behöver skapa förutsättningar för flera aktiva byggherrar på 
marknaden. Ett sätt är en god och öppen dialog och samverkan med och 
mellan bostadsmarknadens aktörer. Även på privatmark är bostadsbyg-
gandet för lågt och aktörerna behöver involveras mer i processen.

Kommunal planeringsberedskap 

Planberedskapen i kommunen är i det korta perspektivet relativt god, 
dock behöver den långsiktiga planberedskapen i attraktiva lägen öka.  

Kommunen har sedan 2012 antagit 44 stycken detaljplaner och har 25 
stycken pågående detaljplaner och sju planprogram. Under 2015 möj-
liggjordes cirka 500 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner. För 2016 
beräknas lagakraftvunna detaljplaner generera runt 400-600 bostäder.  

Kommunens projektlogg är en del av kommunens så kallade samhälls-
byggnadsprocess. Loggen är ett förvaltningsövergripande verktyg för 
att hålla samman genomförandeinriktade projekt från idé till planering 
och genomförande. Här samlas både privata och kommunala projekt för 
bostäder, verksamheter, vård- och omsorgsboende, förskolor, skolor och 
andra offentliga samhällsfunktioner. Den sträcker sig över en löpande 
femårsperiod.

Projektloggen bör utvecklas med ett så kallat Bostadsprogram för att 
särskilt urskilja planerings- och genomförandeaktiviteter för bostäder. 
Men också för att på så sätt få ett bra underlag för uppföljning (se sid 
14). Projektloggen visar att under år 2016 och 2017 kan byggnation av 
runt 700-800 bostäder påbörjas. Byggnationen sker på såväl privat som 
på kommunal mark. Upplåtelseformerna varierar med hyresrätt, bo-
stadsrätt och äganderätt. Byggnationen för år 2016 och 2017 skulle i så 
fall klara en befolkningsökning på runt 1500 personer. 

Kommunens bedömningen av nyproduktionen för 2016 är att AB Kris-
tianstadsbyggen, ABK planerar för lite mindre än hälften, privata bygg-
herrar drygt hälften och resterande markanvisningar med ej fastställd 
byggherrar. Bedömningen för år 2017 är att ABK:s andel ökar, privata 
byggherrar minskar och markanvisningar ökar något. För att matcha 
målsättningarna behöver detaljplaner för bostadsändamål prioriteras.

Bostadsfrågorna 
samordnas mellan de 
kommunala förvaltningarna. 
Därigenom belyses de 
olika bostadsbehoven som 
kommunen ska planera och 
ge förutsättningar för. De 
kommunal förvaltningarna 
arbetar med tidigt skede 
enligt kommunens 
samhällsbyggnadsprocess 
vilket innebär återkommande 
samverkans och dialogmöte 
med bostadsmarknadens 
aktörer.  

Kommunala markanvisningar 
sker ofta genom att 
intressenter anmäler sig 
till en intresselista för 
markanvisning. Idag finns 
det ett 25-tal intressenter 
på markanvisningslistan.  
Kommunen har en hel del 
byggbar mark men i vissa 
för intressenterna attraktiva 
lägen har det varit svårt att 
planlägga.  
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Nationella och regional mål,  
planer och program

På nationell nivå finns väldigt många mål som berör kommunala 

riktlinjer för bostadsförsörjning. Eftersom planmonopolet i Sverige idag 

ligger på kommunerna, vilar därmed även ansvaret för planeringen 

och genomförandet av nationella bostadspolitiken på kommunerna. 

I den här handlingen har övergripande mål för bostadspolitiken 

och bostadsbyggande, Boverkets vision om Sverige 2025 och 

folkhälsomålen bedömts vara av störst betydelse. 

Region Skåne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar 

ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala 

utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram en regional 

utvecklingsstrategi. Region Skånes utvecklingsstrategi och regionala 

strukturbild är viktiga förutsättningar i kommunens arbete med 

riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Utöver dessa har en hel del underlag från Länsstyrelsen i Skåne 

använts i denna handling.  
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Nationella

Det övergripande målet är att ge alla människor en från social synpunkt 
god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och 
energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas.23

Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmark-
nader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven.23

Ett av delmålen för byggandet lyder; en väl fungerande konkurrens i 
bygg- och fastighetssektorn. Visionen för byggandet är bland annat att 
nyproduktion ska komplettera befintliga områden och skapa förutsätt-
ningar för bra service och bra gemensamma miljöer. 250 000 nya bostä-
der ska byggas till och med 2020.23

Vision Sverige 2025

Boverket har på regeringens uppdrag format en vision för Sverige 2025. 
En vision som visar vägar för framtidens fysiska samhällsplanering och 
på den riktningsändring som krävs för att vi ska nå ett hållbart samhälle 
år 2050. Nedan följer en sammanfattning av de delar som bedöms ha 
betydelse för kommunens arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning. 

• Sammanlänkade städer stärker regionernas utveckling. De stora städer-
na växer stadigt. År 2025 kan de fungera som ekonomiska och kulturella 
motorer för sina respektive regioner, som också hjälper småorterna att 
växa och utvecklas. För att nå dit måste huvudorter och småorter bindas 
samman med utvecklad kollektivtrafik och fler cykelstråk, så att människor 
enkelt kan röra sig mellan orterna. På så sätt minskar också bostadsbristen 
i kommunerna eftersom människor enkelt får tillgång till hela regionens 
bostäder. 

• Förtätning och minskad biltrafik ger hållbara städer. År 2025 kan livsmiljön 
i och runt städerna vara hållbar, med hjälp av medveten stadsplanering. 
Då måste biltrafiken i innerstäderna minska och lämna plats åt promenad-
vägar, cykelstråk och mötesplatser. Dessutom behöver många områden i 
städerna rustas upp eller förtätas, så att alla människor i och runt staden 
kan hitta ett boende och en bostadsort som passar deras behov. 

• Samverkan utvecklar små orter och glesbygd. Stat, byar, bygder och kom-
muner behöver samverka så att de mindre samhällena kan erbjuda attrak-
tivt boende, möjlighet till distansarbete och en levande besöksnäring. Ett 
sådant samarbete gynnar också de orter som inte överlever, eftersom aktö-
rerna tillsammans kan hitta lösningar för de människor som ändå bor kvar. 

• Universitet och högskolor driver den regionala tillväxten. År 2025 kan 
dessa orter vara viktiga regionala noder för arbetsmarknad och infrastruk-
tur, tack vare den stora inflyttningen, den yngre befolkningen, den större 
branschbredden och den högre utbildningsnivån. Det bygger på att högsko-

23 http://www.regeringen.se/sb/d/1932/a/251914, 20150109
24 EU och Bostadspolitiken. Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse 
   för svensk bostadspolitik. Boverket december 2008. (prop. 2007/08:1 s. 16)



53

lorna samverkar med varandra, nischar sig mer mot det regionala närings-
livet och ger människor fler möjligheter att studera nära sin bostadsort och 
på distans. 

• Utbyggd kollektivtrafik gynnar regional utveckling. År 2025 kan kollek-
tivtrafiken vara både attraktiv och lättillgänglig, så att människor enkelt 
kan pendla även över läns- och landgränser. En utvecklad kollektivtrafik 
förutsätter att näten för pendeltåg och fasta stombussnät utvecklas kraftigt. 
En sådan utveckling kortar även restiderna och minskar trycket på centralt 
belägna bostäder. 

• Skyddad natur ger välbefinnande och hälsa. År 2025 kan stränder, skogar, 
odlingsmark och tätortsnära natur vara både bättre skyddade och utveckla-
de så att alla människor har tillgång till en hälsosam livsmiljö. För att nå dit 
måste stadsplaneringen ta hänsyn till behovet av grönområden, samtidigt 
som strandskyddet måste stärkas. 

Folkhälsomål

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är "att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen".25

För att underlätta arbetet har elva målområden utvecklats utifrån en 
bred syn på folkhälsa och frågor om integration, jämställdhet och barn-
perspektiv. I Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun, (KF 2013-03-
12), bedömdes fem av de elva målen särskilt viktiga för den fysiska pla-
neringen. Dessa vara delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala 
förutsättningar, barns- och ungas uppväxtvillkor,  miljöer och produkter 
och fysisk aktivitet. 

Mot bakgrund av detta har målområde delaktighet och inflytande,  eko-
nomiska och sociala förutsättningar, barns- och ungas uppväxtvillkor, 
bedömts vara av särskild betydelse för kommunens arbete med riktlin-
jer för bostadsförsörjning: 

Målområde Delaktighet och inflytande i samhället. En av de mest grundläg-
gande faktorerna för en god folkhälsa. Rätten till delaktighet och inflytande i 
ett demokratiskt samhälle gäller oavsett kön, könsuttryck, etnisk eller religiös 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För att känna 
samhörighet med samhället behöver människor ha rätten och möjligheten att 
påverka sina egna livsvillkor och samhället de lever i. 

Särskild vikt ska läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till delaktighet 
för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, ungdomars och 
äldres möjligheter till inflytande och delaktighet. Barns hälsa gynnas om de har 
ett faktiskt inflytande i frågor som gäller dem själva, som t ex boende, närmiljö 
och till myndigheter. 

25  http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnads-
vanor/folkhalsans-utveckling-malomraden
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Målområde2: Ekonomiska och sociala förutsättningar. Valmöjligheter för eko-
nomiskt svaga hushåll och upplevelse av trygghet i sin närmiljö är angelägna 
faktorer i samhällsplaneringen. Boendet är en grundläggande faktor för god häl-
sa. Med det avses ett boendeutbud som kan tillgodose människors olika behov 
när det gäller bostadens kostnad, storlek, tillgänglighet, och läge. Detta är svårt 
att tillgodose i nyproduktion. 

Möjligheten att klara vardagen utan bil berör en stor del av befolkningen. Till-
gång till kommersiell och social service på den egna orten och tillgång till kol-
lektivtrafik blir en avgörande förutsättning för dessa grupper för att nå arbete, 
kultur och sociala aktiviteter.

Trångboddheten har varit relativt konstant över tid. Den sjönk fram till slutet 
av 1980-talet men tycks ha ökat igen de senaste åren. Trångboddheten bland 
utrikes födda personer ser ut att öka. 

Boendemiljö omfattar även närmiljön utanför bostaden. Trygghet är en subjek-
tiv känsla som inte behöver ha sin grund i faktisk brottslighet eller i risken att 
bli utsatt för våld. Människors psykiska hälsa kan försämras av den stress det 
innebär att leva i ett område som känns otryggt. 

Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor. Det finns en stark koppling mel-
lan barns uppväxtvillkor och vuxnas ekonomiska och sociala trygghet, delak-
tighet och inflytande i samhället. En betydelsefulla faktorer för barns hälsa är 
barnets miljö i bostadsområdet. Genom insatser inom dessa områden kan barns 
och ungas hälsa främjas och skillnader i uppväxtvillkor utjämnas.

Vuxna har ett ansvar för att barns behov beaktas i kommunens utveckling och 
barn och ungdomar behöver få möjlighet att vara delaktiga i samhällsplanering-
en. Ett äkta barn- och ungdomsinflytande i samhällsplaneringen ställer utökade 
krav på planering, processer och genomförande.

Detta målområdet har tydliga kopplingar till Barnkonventionen. Regeringen 
satsar just nu på att stärka barnets rättigheter och har påbörjat ett arbete med 
att göra barnkonventionen till svensk lag.26

26 regeringen.se, 2014-12-15 

Regeringen skapar incitament 
(t ex Sverigeförhandlingen 
och Stadsmiljöavtal) för att 
integrera planeringen av 
transportsystemet med hela 
samhällsplaneringen, inte minst 
bostadsbyggandet. 

Under 2014 startade 
regeringen ett arbete där 
möjligheterna att utveckla 
befintliga och nya stambanor 
i Sverige utreds. I dialog med 
kommuner och regioner 
undersöks möjligheter 
att kraftigt utveckla 
bostadsbyggandet i anslutning 
till framtida spår- och 
stationsområden. På detta sätt 
vill regeringen skapa incitament 
för ökat bostadsbyggande 
kopplat till satsningar i 
järnvägsnätet. 
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Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne

Skåne har signifikanta styrkor, men också utmaningar att ta på allvar.27 

Följande bedöms vara av betydelse för kommunens arbete med riktlinjer 
för bostadsförsörjning: 

• Skåne har en relativt ung befolkning, framförallt tack vare en inflyttning av 
utrikes födda.

• Nära en femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands och de har röt-
ter i sammanlagt 193 länder.

• Skåne växer med motsvarigheten av ett nytt Lund vart tionde år.

• Skånes folkmängd ökar i alla delar av regionen, men ökar snabbast i sydväs-
tra Skåne.

• Av Skånes drygt 1,3 miljoner invånare bor 11 procent utanför en tätort, 
vilket är lägre än riksgenomsnittet på 15 procent.

• Andelen äldre ökar samtidigt som fler barn föds och befolkningen lever 
längre.

• Med sina städer och nära 250 mindre tätorter har Skåne en mycket större 
tätortstäthet än någon annan del av Sverige, med korta avstånd och hög 
tillgänglighet. 

• Skånes åtta regionala kärnor – Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, 
Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg – spelar alla en viktig roll för 
Skånes utveckling.

• Bostadsbyggandet har inte matchat den kraftfulla befolkningsökningen och 
det råder idag brist på bostäder i stora delar av Skåne.

Som ett av fem prioriterade ställningstagande anges att Skåne ska dra 
nytta av sin flerkärniga ortsstruktur. Det innebär bl a att i Skåne ska 
det skapas möjligheter för människor att kunna bo, leva och verka i 
hela Skåne. Att säkerställa ett ökat bostadsbyggande och en långsiktig 
bostadsförsörjning i hela Skåne är en viktig framtidsfråga. God tillgäng-
lighet med bra kommunikationer är grundläggande för att flerkärnighe-
tens mångfald ska kunna användas optimalt. Vi ska satsa på att utveckla 
kommunikationer, framförallt kollektivtrafiken, som bidrar till att alla 
invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kultur- och fritidsakti-
viteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt – oavsett var de bor.

Regionala 

27 Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, RS juni 2014
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Strukturbild för Skåne

Strukturbild för Skåne syftar till att koppla samman det regionala ut-
vecklingsprogrammet för Skåne med kommunernas översiktsplaner, och 
är en arena för dialogen kring utmaningen om ett utvecklat regionalt 
perspektiv på den fysiska planeringen. Strukturbild för Skåne har, i dia-
log med Skånes kommuner, tagit fram en strukturbild och gemensamma 
strategier för hållbara fysiska strukturer i Skåne – ”strategier för Det 
flerkärniga Skåne”. 

Fem strategiområden har formulerats där Skåne år 2030 är en attraktiv 
och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald 
av livsmiljöer - en livskraftig region med hållbara fysiska strukturer som 
sätter människan i centrum. 

För att Skåne ska vara en attraktiv och hållbar region krävs det ökad 
regional samverkan, och dokumentet är tänkt att vara en plattform för 
detta. 

Färdplan mot målbild 2020 Skåne Nordost

I Målbild 2020 Skåne Nordost ligger fokus på att fler har arbete, studie-
plats eller praktik. Färdplan beskriver vilka insatser som under perio-
den 2014 – 2020 förväntas bidra till att uppfylla målbilden. Färdplanen 
sträcker sig över hela perioden 2014 – 2020, men kommer under 2016 
att revideras.

Här omnämns inte bostadsförsörjningen specifikt, men berörs av områ-
det för infrastruktur vars vision är att; 

”I nordöstra Skåne är den inomregionala tillgängligheten god. En ökad 
rörlighet genom förbättrade pendlingsmöjligheter har skapat förutsätt-
ningar för individen att vidareutbilda sig och hitta jobb samt för företa-
gen att hitta rätt kompetens. En ökande andel av de som bor och verkar 
i nordöstra Skåne ska ha möjlighet pendla till arbete och utbildning med 
kollektivtrafik. Det är möjligt att pendla till arbete och utbildning i orter 
och större städer i vår närhet. Nordöstra Skåne ska växa som funktionell 
arbetsmarknadsregion. Det finns ett gott utbud av bostäder som yngre 
personer efterfrågar i kollektivtrafiknära lägen. Tillgängligheten till kol-
lektivtrafiknoderna i orterna är hög, genom väl utbyggda cykelvägnät.” 

I ett av delmålen för ovanstående står; ”Kartläggning av utbudet och 
planer för utbyggnad av bostäder inom en kilometer från kollektivtra-
fiknoder inom nordöstra Skåne.” 

Skåne Nordost är ett nätverk 
mellan kommunerna 
Bromölla, Hässleholm, Hörby, 
Kristianstad, Osby och Östra 
Göinge. 

Nätverket präglas av politisk 
vilja, konkreta förbättringar och 
uthållighet. Arbete sker med 
egna kompetenser och syftar 
till att skapa en attraktiv region 
där det är bra att leva, studera, 
arbeta och komma på besök.

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

I ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” avgränsas staden Kristianstad enligt nedan-
stående. Avgränsningen är samma som för den fördjupade översiktsplanen ”Kristi-
anstad växer - en stad i balans”, KF 090609. 

Den nedersta bilden visar vilka Nyko 6- områden som använts för statistikuttag. 



”I Kristianstad är tillgången till bostäder god, speglar efterfrågan och medger att 
etableringsprocessen fungerar smidigt.” 

”Kristianstad är känt för sina attraktiva hälsofrämjande boendemiljöer och har 
en tillväxt i bostadsbyggandet.”

”I Kristianstad sker all planering och byggnation av boendeområden med 
fokus på integration och tillgänglighet, som en grund för att öka den sociala 
sammanhållningen.”

”I Kristianstad används lokala utvecklingsavtal mellan flera parter för att 
utveckla boendeområden, integration och mångfald.”

”I Kristianstad är invånarna nöjda med att bo och leva i Kristianstad.”

www.kristianstad.se

Detta är några av målsättningarna i kommunens vision Kristianstad 
2030 - Vi lyfter tillsammans som Kommunfullmäktige antog i juni 
2014. Boendefrågor och bostadsförsörjning framhålls som en viktig 
faktor för utveckling mot den framtidsbild som visionen beskriver. 
Det finns tydliga kopplingar mellan bostadsförsörjning och de utma-
ningar som samhället måste hantera. 

Visionen poängterar att många faktorer tillsammans gör att Kristi-
anstad är attraktivt att bosätta sig i. Möjligheten att erbjuda varierat 
boende i kombination med bl a god utbildning, stort utbud av upp-
levelser och aktiviteter samt ypperliga kommunikationslösningar, 
är förutsättningar för att vara attraktiv som plats för boende och att 
driva verksamhet på. Visionen pekar också på önskan att staden Kris-
tianstad utvecklas så att studenter trivs och gärna bosätter sig i Kristi-
anstad under och efter studietiden.

Kommunen ska verka för att den enskilda individen ska lyckas koppla 
ihop bostad med sysselsättning, försörjning, hälsa och fritid. En del av 
Kristianstads attraktivitet ska vara möjligheten att kunna flytta mel-
lan olika livsmiljöer som stad och landsbygd eller byta boendetyp ut-
ifrån situation, behov eller önskan. Visionen säger även att fokus bör 
ligga på ungdomars och utrikes föddas situation.

Denna handling, Riktlinjer för bostadsförsörjning, är ett sätt att närma 
sig visionen och dess målsättningar.  


