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Förord
Skåne växer. Allt ﬂer kommuner har ett ökat företagande och en positiv befolkningsutveckling, i många fall till och med en kraftigt positiv utveckling under 2009.
Befolkningsutvecklingen i sydvästra Skåne överstiger alla prognoser och bland annat
Malmös starka utveckling har gett, och fortsätter att ge, förutsättningar och goda
möjligheter för resten av Skåne. Denna utveckling visar på Skånes attraktivitet för
människor och företag. Malmö-Lundområdet som tillväxtmotor skapar förutsättning för hela Skåne som en attraktiv och konkurrenskraftig region då utvecklingen
sprider sig vidare i hela regionen.
Med en kraftig utveckling kommer också ett ökat tryck. Fler bostäder behöver
byggas, mer mark och lokaler till företag behöver tas fram och en kraftig utbyggnad
av infrastrukturen krävs. Nya etableringar som exempelvis forskningsanläggningarna
ESS/MAX IV i Lund, Citytunneln och kombiterminal i Hässleholm är exempel på
verksamheter som nu och framöver påverkar regionens ambition och beredskap för
utveckling. Var ska allt få plats? Hur ska Skåne växa hållbart? Hur ska vi tillsammans hantera balansen mellan nyexploatering och tillväxt med bevarande av värden
och attraktivitet?
Samtidigt ﬁnns det kommuner i Skåne som i princip saknar nya företagsförfrågningar och där bostadsbyggandet är lågt. Hur kan vi möjliggöra en större tillväxt i dessa
kommuner? Hur ska Skånes tillväxt bli möjlig för alla?
I december 2009 publicerades rapporten ”Markanvändning i Skåne” där en kartläggning och analys av Skånes markanvändning presenteras. I den rapporten togs det
första steget till att få en gemensam bild av hur vi använder marken i Skåne avseende
jordbruk, grönstruktur, bebyggelse och infrastruktur. Anspråken på marken i
Skåne är många och innebär en rad utmaningar för regionens kommuner och andra
aktörer.
Under hösten 2009 besökte ”Markanvändning, tillgänglighet och ﬂerkärnig ortstruktur - Strukturbild för Skåne” alla Skånes kommuner för en fördjupad diskussion kring framtida markanvändning, planberedskap och exploateringsmöjligheter.
Skåne som helhet har god beredskap för en framtida utveckling, frågan är hur vi
möjliggör den för alla.
Vi vill med detta TemaPM kring Kommundialog bidra till en fördjupad diskussion
kring hur vi kan utveckla ett konkurrenskraftigt Skåne.
Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidrar till arbetet med ”Markanvändning, tillgänglighet och ﬂerkärnig ortstruktur - Strukturbild för Skåne”. Vi
ser fram emot fortsatt samarbete!

Pia Kinhult
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Christine Axelsson

Ordförande Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne.

1:e vice ordförande Regionala
tillväxtnämnden, Region Skåne.
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Inledning
S

kåne står inför flera utmaningar kring användningen av
regionens värdefulla mark: att växa resurseffektivt och att
utveckla en hållbar regionförstoring för att nämna några.

Den fysiska planeringens regionala
dimension är ett område som behöver utvecklas för att stärka regionens
utveckling. Redan i förbundsordningen
för dåvarande Regionförbundet Skåne
formulerades uppdraget från de skånska
kommunerna att regionförbundet skall
”verka för att samordna den översiktliga
planeringen och regionala miljöfrågor”.
Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne lyfter ﬂera frågor med
koppling till en ökad interaktion mellan
regional utveckling, fysisk planering
och kommunernas översiktsplaner.

Det regionala
utvecklingsprogrammet
I det regionala utvecklingsprogrammet är utgångspunkten Ett livskraftigt
Skåne. För att uppnå visionen har fyra
övergripande mål identiﬁerats - Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft och Balans. Dessa mål har alla stark koppling

till Skånes framtida markanvändning
och därmed den kommunala översiktsplaneringen. En stark tillväxt innebär
ett ökat tryck på exploatering där mer
mark tas i anspråk och skapas i ett
Skåne som attraherar boende, näringsliv
och handel. För bibehållen och ökad
attraktionskraft måste tillväxten ske på
ett bärkraftigt långsiktigt sätt. En stor
del av Skånes attraktionskraft är inte
knuten till enskilda kommuner utan till
ett större geograﬁskt område där människor kan hitta lockande boendemiljöer och intressanta arbetsmöjligheter.
En förutsättning är att det ﬁnns goda
möjligheter att pendla mellan bostad
och arbetsplats, att regionens delar ﬂätas
samman i fysiska och mentala nätverk.
Lyckas detta skapas en regional balans
som ytterliggare ökar attraktionskraften
i hela regionen. Det är i den kommunala översiktsplaneringen som kommunernas visioner för tillväxt och utveckling omsätts i strategier för att attrahera
människor och företag.

I det regionala utvecklingsprogrammet
har även fem utmaningar identiﬁerats
för Skånes utveckling. De viktigaste
utmaningarna är att:
t Skåne ska vara en ledande kunskapsregion
t Delaktigheten ska öka och utanförskapet minska
t Minskad miljöpåverkan samt klimatanpassning
t Skånes tillgänglighet ska utvecklas
t Integrationen i Öresundsregionen
måste öka
Inom utmaningen Skånes tillgänglighet
ska utvecklas skrivs att ”den snabba befolkningstillväxten, regionförstoringen
och de miljöproblem traﬁken ger upphov till understryker behovet av en ökad
samsyn mellan de skånska kommuner-
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nas översiktsplaner, utvecklingsprogrammet och infrastrukturplaneringen.
Det krävs en samverkan för att planera
för och utveckla robusta och hållbara
fysiska strukturer avseende infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, rekreation
och grönstruktur. Ett regionalt perspektiv på planeringen är nödvändigt.”
Projektet ”Markanvändning, tillgänglighet och ﬂerkärnig ortstruktur –
Strukturbild för Skåne” arbetar med att
tydligare koppla samman det regionala
utvecklingsprogrammet med kommunernas översiktsplanering. Arbetet är
arenan för dialogen kring ovanstående
utmaning som kan leda till ett regionalt
perspektiv på planeringen. Projektet har
fram tills nu fokuserat på att ta fram en
gemensam kunskapsbas kring hur Skåne och dess kommuner ser ut. Projektet
arbetar kontinuerligt med att fördjupa
och vidareutveckla dialogen med kommunerna kring olika utvecklingsfrågor
med koppling till fysisk planering.
Målsättningen är att genom samverkan
planera för och utveckla energieﬀektiva
och hållbara fysiska strukturer, dvs att
infrastruktur, bostäder och arbetsplatser
måste planeras med en hushållning av
den goda åkermarken och ett bevarande
av grönytor.
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En fördjupad dialog
om markanvändning
Hösten 2009 publicerades inom ramen
för ”Markanvändning, tillgänglighet
och ﬂerkärnig ortstruktur – Strukturbild för Skåne” rapporten ”Markanvändning i Skåne” där en kartläggning
och analys av Skånes markanvändning
presenteras. I den rapporten togs det
första steget till att få en gemensam bild
av hur vi använder marken i Skåne. I
diskussionen om markanvändning i
Skåne skedde det ett inspel från några
kommuner om att det råder brist på
mark för näringslivet i delar av Skåne.
Ett antal kommuner framförde därmed
ett önskemål om en fördjupad regional
dialog om markanvändning och verksamhetsetableringar.
En fördjupad kommundialog initierades
för att diskutera kring påståendet om
att det råder brist på mark för näringslivet i delar av Skåne medan det i andra
delar ﬁnns mark som bedöms som
lämplig för verksamhetsetableringar.
Dialogen startade under maj 2009 med
rundabordsamtal där en konkretisering
skedde av vilka frågor som är intressanta
att diskutera och utveckla med koppling
till markanvändning. Vårens dialog

resulterade i ett ﬂertal frågor som sammanställdes till ett frågebatteri. Under
hösten 2009 genomförde Strukturbild
för Skåne en fördjupad dialog om
markanvändning och kommunernas
framtida planering för bostäder och
verksamheter. Projektet träﬀade tjänstemän som arbetar med plan-, exploaterings- och näringslivsfrågor och vårens
frågor skickades med som underlag
för diskussion. Syftet var att fördjupa
kunskapen om kommunernas framtida markanvändning, planberedskap
och exploateringsmöjligheter avseende
marktillgång för näringsliv, arbetsplatser och bostäder.
Vid samtalen i kommunerna fördes
också ett resonemang kring de övergripande målen från det regionala
utvecklingsprogrammet: Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft och Balans. De
fyra målen kan alla på olika sätt kopplas
till den kommunala fysiska planeringen
och markanvändning vilket blev tydligt
i dialogen med kommunerna. Vid träffarna fungerade det regionala utvecklingsprogrammets övergripande mål
som plattform för diskussionen kring
utveckling. I resonemangen om ett
regionalt perspektiv kopplat till fysisk
planering diskuterades också fyra av
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det regionala utvecklingsprogrammets
operativa mål:
t Samtliga regiondelar i Skåne har ﬂer
inﬂyttare än utﬂyttare i alla åldrar.
t En väsentlig del av tillkommande bebyggelse för bostäder, arbetsplatser
och service sker i goda kollektivtra
ﬁklägen.
t Bostadsproduktionen ökar, minst
5 000 lägenheter per år, i Skåne med
en allsidig sammansättning vad gäller
hustyper och upplåtelseformer.
t Kollektivtraﬁkens andel av det totala
resandet ökar.
Vid kommunträﬀarna utvecklades
diskussionen bla med koppling till
kunskapen om det regionala utvecklingsprogrammets mål och utmaningar
och frågan som kommunerna i större
utsträckning ställde sig var: hur blir
Skånes tillväxt möjlig för alla? Om
det råder brist på mark för viss typ av
etableringar i sydvästra Skåne, hur kan
en etablering möjliggöras i en kommun som har försäljningsbarmark?
Hur marknadsför sig kommunerna
kring etableringsmöjligheter? Hur

arbetar kommunerna med en långsiktig
planering och planberedskap? Samtalen
har gett en regional överblick av kommunernas framtida markanvändning
och vilka förutsättningar det ger för
framtiden, samt en bild av hur kommunerna strategiskt och konkret arbetar
med markanvändning.
Kunskapen om hur kommunerna
planerar, driver och agerar blev till
nyckelfaktorer. Denna sammanfattning
av dialogen har därmed lagt fokus på
att lyfta hur kommunerna arbetar, i
många fall på mycket olika sätt. Sammanställningen syftar inte till att säga
vad som är rätt eller fel. Vi vill visa på
olika exempel för vad som påverkar en
kommuns utveckling. Förhoppningen
är att göra kommunerna medvetna om
att de spelar en viktig roll samt vikten
av att agera och inte tappa initiativkraften. Slutsatsen är att ställningstaganden
för hur kommuner arbetar är viktiga att
reﬂektera över. Vad ger kommunerna
för signaler till omvärlden?
Detta TemaPM baseras på de samtal
vi fört med tjänstemän i Skånes 33
kommuner samt kommunala planer och
strategier som vi tagit del av. Sammanställningen ger en överblick och speglar

vilka frågor som är aktuella och viktiga
just nu när det gäller markanvändning
och planberedskap. Rapportens innehåll
är därför inte en heltäckande redogörelse över kommunernas verksamhet, vilket också gäller de kartor som illustrerar
materialet. Om du vill fördjupa dig i
någon fråga eller kommun, hänvisar vi
till respektive kommuns eget material.
Vår förhoppning från projektet är att
detta TemaPM ska ses som ett underlag
för fortsatt diskussion och fördjupad
dialog kring markanvändning i ett
regionalt perspektiv. Vår ambition är
att materialet ska användas för fortsatt
diskussion på regional nivå om hur vi
möjliggör för etableringar i ett regionalt
perspektiv och att kommunerna tar
med rapporten i det interna arbetet och
reﬂekterar över hur de arbetar. Strukturbild för Skåne löser inte olika etableringsbehov. Däremot kan projektet
bidra till en ökad dialog och samverkan
mellan kommunerna som kan leda till
ett utvecklat arbetssätt och ett eﬀektivare markutnyttjande med hela Skåne
som utgångspunkt.
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Vi bryter trenden
Tommy Johansson, kommunalråd Östra Göinge kommun.

Ö

stra Göinge tänker minska utflyttningen med hjälp av
företagsfilosofi från Japan. Kommunen har de senaste
åren haft en kraftig befolkningsminskning. En av förklaringarna är att ungdomarna lämnar. Nu har kommunfullmäktige beslutat att vända trenden.
– Vi ska bryta utﬂyttningen nu och
satsar på boende, arbete, utbildning
och kommunikation, säger Tommy
Johansson som är kommunalråd i Östra
Göinge.
Åtgärdsprogrammet heter Vision 2015
och har bland annat till syfte att öka
inﬂyttningen av unga familjer. Kraftsamlingen ska ske i fyra fokusområden;
boende, utbildning, arbete och företagande samt kommunikationer. För att
kunna klara satsningen har kommunen
genomfört en total organisationsförändring. Numer ﬁnns endast två nämnder,
kommunstyrelsen och en myndighetsnämnd, med gemensam förvaltning.
Förvaltningen leds av en kommunchef.
- Kopplat till organisationsförändringen
har vi infört nytt arbetssätt för de anställda. Arbetet ska ta sin utgångspunkt
i den japanska Lean-modellen, anpassad
till oﬀentlig verksamhet. Utvecklingen
av modellen har skett i nära samarbete
med privata företag som arbetar enligt
metoden, säger Tommy Johansson.
Östra Göinge har två svagheter; ingen
större centralort och ingen järnväg. Till
sin karaktär är kommunen ingen typisk
Skånekommun utan snarare påminner
den om vissa kommuner i Småland
och Blekinge. I kommunen ﬁnns idag
i princip två typer av boende; hyresrätt
eller egen villafastighet. Större delen
av fastighetsbeståndet har tillkommit
under 60- och 70 talet. Prisbilden på
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fastigheterna är låg och det gör att
boendekostnaderna är förmånliga.
Detta leder tyvärr till att det är svårt
att få till en nyproduktion eftersom
prisgapet mellan gammalt och nytt blir
för stort.
– För att bryta mönstret satsar vi hårt
på att få till ny bebyggelse i attraktiva
lägen, i första hand vid våra sjöar och
åar. För att få en ökad rörlighet på
bostadsmarknaden vill vi också satsa
på en nyproduktion av marklägenheter.
Många 40-talister bor i hus byggda på
70- talet och ﬂera av dem önskar ett
boende i marklägenheter. Deras villor
skulle då kunna bli ett prisvärt alternativ för unga familjer.
För kommunen är det viktigt att utveckla tätorternas attraktionskraft. Arbete pågår med att identiﬁera orternas
karaktär och förstärka särdragen.
– På så sätt kan vi skapa en mångfald
av olika boendeorter, vilket kan leda till
att målgrupperna för inﬂyttning kan
bli många. Detta arbete ska ske i nära
samarbete med lokala intressegrupper,
förklarar Tommy Johansson.
Östra Göinge kommun ligger relativt
nära de större tätorterna Kristianstad
och Hässleholm. Eftersom kommunen
saknar järnväg är bussförbindelser viktiga för invånarna, eftersom det sker en
relativt stor arbetspendling in till och ut
ur kommunen.

Intervju

– Här satsar vi våra krafter på att förstärka förbindelserna mot de omkringliggande järnvägsknutpunkterna. Vi
tittar på olika lösningar av snabb-bussar, som kan integreras med Pågatågssatsningar. Eftersom vi arbetar med
landsvägsanknutna lösningar är det
också viktigt att vi får till en kraftfull
upprustning av vårt vägnät. Detta gäller
i första hand stråken väg 19 respektive
väg 119.
Kommunen är inne i en kraftig strukturomvandling när det gäller näringslivet och den senaste ﬁnanskrisen har
slagit hårt mot företagen i kommunen.
Här ﬁnns en lång tradition av industriproduktion med en mycket kompetent
arbetskraft.
– Vi satsar nu på att se vilka möjligheter
till alternativ industriproduktion som
ﬁnns. En satsning har påbörjats kring
miljöteknisk arena där vi arbetar med
att hitta samverkanslösningar mellan
det oﬀentliga och privata. Vi har goda
erfarenheter med att arbeta på detta
sätt; nämnas kan vårt Stencentra och
Färe Industricenter.
Kommunen behöver också en ökad
tjänsteproduktion inom till exempel
turistnäringen. En viktig målgrupp är
här befolkning i Danmark och i första
hand på Själland. Östra Göinge har
en gemensam näringslivsorganisation
(Göinge Näringsliv med drygt 230
medlemsföretag) där man gör ömsesi-

diga kraftsamlingar. I kommunen ﬁnns
en lång tradition med att arbeta nära
företagen när det gäller utbildningsfrågor. Även här skapas nya lösningar.
– Vi har samlat all gymnasial och all
vuxenutbildning till en plats; Göinge
Utbildningscenter i Sibbhult. Det
innebär att vi har skapat en resurseffektiv och kvalitativt bra utbildningsanordnare som kan locka studerande
till kommunen. Det innebär också att
vi stora möjligheter att deltaga i en rad
olika projekt, som nu senast satsningen
på miljöteknisk arena.
Sammanfattningsvis studerar Östra
Göinge omvärlden för att hitta nya lösningar. Kommunen skapar också egna
lösningar som passar våra utmaningar.
– För att klara alla våra utmaningar
måste vi också samarbeta med delregionala och regional aktörer. Under de
senaste åren har det skett en medveten
satsning på denna typ av samarbete,
vilket har varit till gagn för kommunen.
Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

Lean Production
Det var efter andra världskriget, när Japan skulle ställa
om från militär till civil industri, som bilföretaget Toyota
inspirerades av västvärldens
masstillverkningsindustri.
Toyota Production System, TPS, skapades. Idéer
hämtades bland annat från
den amerikanska ingenjören
Fredrik Winslow Taylor, som i
början av 1900-talet tog fram
en vetenskaplig modell för
industriproduktion. Löpandebandet är påverkat av Taylors
idéer. Lean Production dök
upp som begrepp i början av
1990-talet och grundar sig
på Toyota idén. Filosofin bygger på att man rensar bort
onödiga steg i en process och
på så sätt ökar effektiviteten.
Scania i Södertälje är det
företag i Sverige som ofta
lyfts fram som föredöme när
produktionsmodellen nämns.
Nu tittar också tjänstesektorn, kommuner och landsting på Lean.
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Omvärldsanalys
- och frågor inför framtiden

S

kåne växer. Allt fler människor söker sig till regionen.
Det som lockar är bland annat en attraktiv utbildningsoch arbetsmarknad, attraktiva bostäder samt ett rikt utbud
av kultur, service och handel.

De korta avstånden och närheten till
allt skapar en attraktiv ﬂerkärnighet
som knyts samman med en hög tillgänglighet. Många lever på en plats,
arbetar på en annan och åker för att
göra sina inköp på en tredje.
Skånes utveckling som dynamisk region
är stark, men har bara börjat. Malmös
resa med varvsnedläggning och ekonomisk kris till en kunskapsstad med
högskola och ett brett näringsliv har
gynnat regionen som helhet. De skånska kommunerna har en allt starkare
tillväxt och ökad befolkning. En god
tillgång på arbetskraft och ett gynnsamt
läge gör att regionen växer och ﬂer företag startar. Tillsammans ger det Skåne
en stark position som tillväxtmotor.
Vi lever i en spännande tid. Samhället
utvecklas snabbt och möjligheterna är
många. Samtidigt ska viktiga beslut
med stor inverkan på den framtida
samhällsutvecklingen fattas. I takt med
att befolkningsmängden ökar, så ökar
exploateringstrycket. En snabb utveck-

ling och tillväxt ställer krav på en stark
samhällsplanering. Den fysiska planeringen är ett kommunalt ansvar men
en hållbar utveckling för hela Skåne
kräver ett regionalt perspektiv och ett
ökat samarbete. Vilka utmaningar står
vi inför? Och vad ställer det för krav?
Snabb tillväxt ger stora möjligheter
för framtiden, men ställer stora krav
på alla samhällsaktörer. Expansionstrycket måste hanteras utan att mista
det långsiktiga hållbarhetsperspektivet.
Skånes aktörer behöver arbeta med en
strategisk fysisk planering som är aktivt
förutseende och baseras på en kontinuerlig omvärldsbevakning.

Växande storstadsregion:
Skåne är tillväxtmotor
Sedan 2008 lever majoriteten av jordens
befolkning i städer. Om femtio år
beräknas två tredjedelar vara bosatta i
urbana miljöer. Växande städer skapar
nya möjligheter för ekonomisk tillväxt.
Den globala urbaniseringen är något
som städer, regioner eller nationer måste

förhålla sig till. Befolkningen minskar
i de mer glesbefolkade områdena till
fördel för storstadsregionerna som ökar.
Människor rör sig även i allt större
utsträckning över nationsgränser och
Öresundsregionen är ett framträdande
exempel i europeiska sammanhang.
Staden och dess roll förändras. I den
här utvecklingen blir storstäderna
tillväxtmotorer i regionen. Storstaden
blir mötesplats för livets aktiviteter och
därmed en identitetsskapare.
Gårdagens ideal om funktionsseparering har resulterat i ”Urban Sprawl”,
förortsområden där renodlade bostadsområden har vuxit upp avskilt
från arbetsplatser och serviceutbud.
Detta har skapat städer som är glesa och
transportintensiva. Dagens utveckling går mot ett helhetstänkande med
integrerade städer. Staden och stadskärnan upplever en renässans. 1800-talets
stad är idealet och ibland till och med
1300-talets Hansastad. Stadskärnan
är den naturliga samlings- och mötesplatsen för kommuninvånarna. Det
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lönar sig att investera i stadskärnan i
framtiden. Man tar tillvara en beﬁntlig
infrastruktur och miljöbelastningen blir
lägre samtidigt som staden blir tätare
och grönare. Förtätning är modeordet
för dagen. Men vad innebär förtätning?
Andra faktorer som blir allt viktigare är
näringslivets behov av humankapital.
Företagen lockas till de regioner där det
ﬁnns en god tillgång till arbetskraft.
Detta ställer krav på kommunerna att
kunna erbjuda goda livsmiljöer för den
arbetskraft som företagen efterfrågar. I
dagens kunskapssamhälle lockas företag
och investerare till välutbildad arbetskraft, vilka i sin tur lockas av attraktiva
miljöer och hög livskvalitet. Studier
visar att kommunerna på rimligt pendlingsavstånd från Malmö och Lund
tycks vara de som attraherar invånare i
familjebildande ålder. Priset på bostaden är förmodligen en viktig faktor
här men även möjligheten att kunna
resa mellan jobb och bostad. Det ﬁnns
därmed en stor utvecklingspotential för
de kommuner som kan tillmötesgå den
efterfrågan som ﬁnns genom en god
kollektivtraﬁk och ett bra boende med
rimliga bostadspriser. Även kulturaktiviteter är viktiga i vissa grupper av
befolkningen. Det behöver inte ﬁnnas
ett brett utbud av kultur i regionens
alla delar så länge tillgängligheten till
kulturutbudet är lika god.
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När ﬂer människor rör sig in mot storstadsregionerna ökar spänningarna mellan regioner. Trots en ökad konkurrens
utökas kontaktytorna mellan städer och
regioner. Viktiga frågor för den framtida planeringen är: Vad innebär urbaniseringen för framtidens planering? Var
ska allt få plats? Vilka städer planerar vi
för? Hur skapas urbanitet även i mindre
orter? Hur skapar vi attraktiva miljöer i
alla Skånes tätorter?

De viktigaste aktörerna:
Skånes kommuner
Skånes kommuner står inför utmaningen att i sin fysiska planering möta
framtida utmaningar och samtidigt
ta tillvara på potentialen i regionens
utveckling. För en av landets mest vitala
och snabbast växande regioner är möjligheterna enorma. Men utmaningarna
är också stora.
Kommunen har planmonopol och
är därmed ansvarig för planeringen i
kommunen. Viken roll kommunen tar
i utvecklings och planeringsfrågor får
betydelse för hur den långsiktiga planeringen sker. Antingen kan kommunen
vara en aktiv part som driver eller så
kan kommunen ta en mer passiv roll
och låta marknaden styra. Vilken roll en
kommun vill anta, och vilken markanvändning som eftersträvas är ett val som

synliggörs i kommunens översiktsplan.
Kommunerna har vitt skilda förutsättningar i geograﬁ, befolkningstillväxt
och sammansättning, näringslivsstruktur, pris- och hyresnivåer. Kommuner
med stark tillväxt och med högt tryck
på sin mark kan ställa högre krav på
näringsliv och exploatörer än kommuner med knapp tillväxt kan.
För att nå en stark utveckling i balans
måste varje kommun identiﬁera egna
styrkor och svagheter. Genom regionala
processer kan kommunerna matcha
egna lokala förutsättningar och behov,
och tillsammans stärka den egna tillväxten, och därmed också den regionala
tillväxten. Fördjupad och utvecklad
regional samverkan är en förutsättning
för detta. Kommunerna behöver rita om
den mentala kommunkartan: ibland
är de geograﬁska avstånden kortare än
de sociala, förutfattade avstånden. I en
förbättrad regional samverkansprocess
kommer de kommunala olikheterna att
berika och utgöra en styrka som ger en
ökad dynamik för utveckling.

Intervju

Driv och agera
Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH

K

ommunerna kommer att få problem om de inte tar
tillbaka initiativet i planeringsprocessen.

Det säger Göran Cars som är professor i samhällsplanering vid KTH, i
Stockholm. Han menar att landets
kommuner agerar för lokalt för att
tänka regionalt. Vidare ser han att
kommunerna låter utomstående aktörer
leda utvecklingen istället för att själva ta
ledningen.
Samverkan har blivit som ett mantra. Det blir innehållslöst om man
inte agerar. Utmaningen ligger i att
bättre använda de planeringsinstrument
kommunen förfogar över. Framförallt
översiktsplanen.
Göran Cars menar att initiativets
betydelse inte nog kan understrykas.
Den kommun som ”ligger lågt” och
som börjar planera först i det ögonblick
andra parter kommer med förslag till
utveckling och byggande, kommer att
ha mycket svårt att eﬀektivt hävda sina
intressen.
Utmaningen ligger i att bättre använda
de planeringsinstrument kommunen
förfogar över. Översiktsplanen och fördjupningar av denna skulle kunna spela
nyckelroller.

Välgrundade analyser av framtida
utvecklingsmöjligheter skapar förutsättningar för kommunerna att på ett
slagkraftigt sätt hävda allmänna och
långsiktiga intressen i den kommunala
utvecklingsplaneringen. Framförallt
handlar det om ett analytiskt arbete för
att kunna identiﬁera områden som står
inför förändring.
Bilden av det framtida samhället kan
vara svår att förutse, menar Göran Cars.
Det enda man vet är att man planerar
för något oförutsägbart, trots att man
planerar för något man tror ska inträﬀa.
Man kan förbereda sig genom att skaﬀa
sig kunskap. Det är det allra viktigaste.
Man måste förhålla sig till olika scenarier och vara beredd att ifrågasätta det
förslag som presenteras.
Den viktigaste insikten, menar Göran
Cars, är att de oﬀentliga och privata
aktörerna är ömsesidigt beroende av
varandra.
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Öresundsregionen:
Skåne ser möjligheterna
Skåne är ingen isolerad ö. Det som
händer i Skåne får eﬀekter utanför
regionens gränser, lika mycket som det
som händer utanför regionens gränser
påverkar Skåne. Lika viktigt som det är
att kommunerna i Skåne börjar tänka
regionalt i sin planering, lika betydelsefullt är det att sätta Skåne i ett större
sammanhang för att se vilka möjligheter
detta kan generera.
I Skåne bor idag cirka 1,2 miljoner
invånare medan det på Själland bor
cirka 2,5 miljoner. Var för sig är Skåne
och Själland för små för att stå sig i
den internationella konkurrensen med
andra regioner, men tillsammans är
man slagkraftig. Totalt i hela Öresundsregionen ﬁnns 3,7 miljoner invånare,
vilket är den största koncentrationen av
befolkning i norra Europa. För Skånes
del har Öresundsregionen bland annat
inneburet tillgång till en större arbetsmarknad och en större bostadsmarknad
samt en möjlighet till större samverkan
kring forskning, utbildning och kultur.
Att vara en del av den dynamiska
Öresundsregionen är en möjlighet för
alla Skånes kommuner.
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Sedan Öresundsbrons öppnande för
drygt tio år sedan har många danskar
ﬂyttat till Skåne. Många danskar har de
senaste åren valt att bosätta sig i Sverige
på grund av billigare bostäder, bättre
boendekvalité och lägre levnadsomkostnader, samtidigt som de behåller arbetet
i Danmark. Bron har även inneburit
att arbetsmarknaden för invånarna i
Skåne vidgats och många är de som
pendlar till arbetet Danmark men som
fortfarande bor kvar i Skåne. Dagligen
pendlar cirka 20 000 mellan Skåne och
Själland och 90 procent av dessa bor på
den svenska sidan Öresund. Pendlingen
idag är långt större än de prognoser som
gjordes när Öresundsbron öppnade för
drygt tio år sedan och den beräknas
även öka de kommande åren.
Med Öresundsbron har Skåne och
Själland knutits närmare samman. Från
Skåne har tillgängligheten till Kastrup
som internationell ﬂygplats ökat och
idag innebär det att med god planering
kan Skånes kommuner konkurrera om
internationella företag som innan bron
valt att etablera sina kontor i Danmark.
Handeln mellan Sverige och Danmark
har ökat med bron vilket gör att möjligheten för danska företag att etablera sig
i Skåne ökat likväl som att den när-

maste marknaden för skånska företag
ökat. Att vara en del av Öresundsregionen blir därmed allt viktigare för
det skånska näringslivet och något som
kommunerna i Skåne kan dra nytta av.
Öresundsregionen svarar för drygt 26
procent av den totala bruttonationalprodukten i Danmark och Sverige, vilket
tydligt visar på betydelsen av den ökade
integrationen.
För att öka integrationen ytterligare i
Öresundsregionen och binda samman
regionen är tillgängligheten otroligt
betydelsefull. Med större tillgänglighet
i hela regionen så blir det ännu mer
naturligt att korsa Öresund för att ta sig
till arbetet, bostaden, för att handla eller
se på teater. En fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör skulle öka
tillgängligheten i Öresundsregionen ytterligare och minska trycket på en redan
hårt belastad Öresundsbro.
För kommunerna i Skåne är Öresundsregionen en möjlighet. Ökat samarbete
över nationsgränserna på regional och
kommunal nivå är nödvändigt för en
ökad integration. Det är viktigt att
inse betydelsen av att arbeta tillsammans och vad integrationen kan bidra
till i positiv bemärkning. Hur kan
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Skåne medverka till och planera för att
binda samman regionen ytterligare?
Hur utnyttjas den potential som ligger
i Öresundsregionen med 3,7 miljoner
invånare, en större arbetsmarknad, en
större bostadsmarknad och möjligheten
till att vara en internationell konkurrenskraftig och attraktiv region för
invånare, företag och besökare?

Unik tillgänglighet:
i Skåne är allt nära
Skåne har en unik situation genom en
god tillgänglighet. Flerkärnigheten gör
att större delen av Skånes befolkning
har nära till en större arbetsmarknad.
Relativt få tätorter har större genomsnittligt pendlingsavstånd än 16 km.
Detta ger människor större valfrihet
att bestämma var man ska bo, arbeta
och vara ledig. Transporter är en viktig
förutsättning för att livet ska fungera.
Skånes befolkning gör tillsammans
cirka 870 miljoner resor inom regionen
per år. Resorna är i medel 14 km långa.
En vanlig vardag reser i genomsnitt
200 000 personer kollektivt i Skåne.
Allt ﬂer väljer att åka kollektivt och
antalet bilresor minskar. Bilen är fort-

farande det vanligaste transportsättet:
nästan 60 procent av alla personresor,
men 72 procent av den totala reslängden. Pendlingen är fortfarande ojämlik
i sin fördelning på transportsätt: män
och högutbildade kör i högre utsträckning bil, medan kvinnor och lågutbildade åker kollektivt.
Det är tydligt att järnvägar och större
vägar styr det regionala bosättningsmönstret. Pendlingsmöjligheter är en
viktig faktor för om små orter ska växa,
stagnera eller till och med minska.
Detta är särskilt tydligt i sydvästra och
södra Skåne, trots den för övrigt goda
befolkningsutvecklingen som sker där.
En viktig utvecklingspotential utgörs
därför av de stationsnära markområdena. En framtida utbyggnad av
bostäder, arbetsplatser och service skulle
kunna ge många vinster. Malmö, Lund,
Helsingborg och Kristianstad har redan
idag många bostäder och arbetsplatser
i anslutning till stationer. Även andra
tätorter har stor utvecklingspotential.
Cirka 45-50 procent bor inom 2 km
från en järnvägsstation.

med åkermark, eﬀektiv användning av
investeringar i infrastrukturen, samt
attraktiva stationer. Detta bidrar till att
minska långa bilresor, vilket ger sänkta
CO2 -utsläpp.
Det regionala utvecklingsprogrammet
pekar på just tillgänglighet som en
utmaning. Det är redan kapacitetsbrist och problem i tätbefolkade västra
Skåne. Det råder där en stor konﬂikt
mellan transportbehov och annan
markanvändning. Viktiga frågor för den
framtida planeringen är: hur utvecklar
vi Skånes tillgänglighet? Hur ska ny
infrastruktur planeras utan att skapa
barriärer? Förutom att utveckla de
stationsnära lägena, hur kan vi planera
för ett hållbart ökat resande och hög
tillgänglighet?

Yteﬀektiv markanvändning i goda kollektivtraﬁknära lägen ger hög tillgänglighet, energieﬀektivitet, hushållning
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Karta 1: Antal invånare i Skånes kommuner 1999

Karta 2: Antal invånare i Skånes kommuner 2009
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Stark befolkningstillväxt:
till Skåne flyttar man
Skåne har en snabb befolkningstillväxt, som sedan
1960-talet är högre än övriga landet. Merparten
av denna tillväxt (cirka 15 000 personer per år
sedan några år tillbaka) beror på den inﬂyttning
som sker. Främst är det unga vuxna som attraheras
av storstadsmiljöer och högskoleorter som utgör
det största tillskottet. Den stora inﬂyttningen av
19-29-åringar ger Skåne en bättre balans i åldersstrukturen jämfört med genomsnittet i landet. De
nya skåningarna ﬂyttar till regionen från övriga
Sverige, Danmark, samt resten av världen. Sjutton
procent av Skånes befolkning är födda utomlands i
totalt 192 länder.
Malmö, Lund och Helsingborg har den största
befolkningsökningen i faktiska tal och utgör alla
tre städer som erbjuder de storstadsmiljöer och
högskolor som beskrevs ovan. Intressant nog har
Kävlinge och Lomma procentuellt störst befolkningsökning, vilket delvis kan förklaras med god
tillgänglighet och närhet till större arbetsmarkna-
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Hässleholm

der. Utvecklingen under 90-talet var väldigt ojämn
mellan de skånska kommunerna. Kommunerna i
västra Skåne hade redan då en positiv utveckling
medan ﬂera av kommunerna i norra och östra
Skåne hade en negativ befolkningsutveckling. De
ﬂesta kommunerna i Skåne har från år 2000 och
fram vänt en tidigare negativ befolkningsutveckling. De största eﬀekterna syns i de kommuner som
ligger närmast de större arbetsmarknaderna, men
det går att se att den positiva utvecklingen sprider
sig som ringar på vattnet och som på sikt förhoppningsvis kan nå alla kommuner i Skåne.
Ser man till befolkningstillväxten på tätortsnivå så
är mönstret det samma. Den starka tillväxten sker
framförallt i västra och mellersta Skåne. De allra
tydligaste undantagen utgörs av tätorterna Skanör
med Falsterbo och Dalby. Sett ur ett regionalt
perspektiv är det dock de mindre tätorterna i östra
Skåne som har en svag befolkningsutveckling. De
procentuellt sett kraftigaste befolkningsminskningarna hittas i Östanå och Röke, i Östra Göinge
respektive Hässleholms kommuner. Deras motsats
ﬁnns i Södra Klagshamn i Malmö kommun. Här
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Karta 4: Procentuell befolkningsförändring
i Skånes tätorter 1998-2008

Karta 3: Procentuell befolkningsförändring
i Skånes kommuner 1999 - 2009
<-1,0%

1,0 till 4,9%

7,5 till 9,9%

-1,0 till 0,9%

5,0 till 7,4%

10,0 till 15,0%

ökade befolkningen under samma period med över
100 procent eller drygt 600 personer. Det bör dock
nämnas att dessa är relativt små tätorter, varför
det procentuella genomslaget blir kraftigt även vid
mindre befolkningsökningar.
Befolkningsutvecklingen i Skånes kommuner
ser mycket olika ut. Detta illustreras på följande
uppslag. Prognoserna för ﬂertalet kommuner
är att andelen äldre ökar. I bland annat Båstad,
Simrishamn, Ystad och Östra Göinge är andelen
äldre hög. Malmö och Lund har däremot en hög
andel yngre. I befolkningsutvecklingen ligger
utmaningen att få balanserad befolkningsstruktur.
Fler äldre innebär att färre ska försörja ﬂer, vilket
kan leda till obalans på arbetsmarknaden och i det
sociala systemet. En stor utmaning ligger därför i
att kunna attrahera nya yngre befolkningsgrupper
och samtidigt förvalta livserfarenhet och kunskap
hos de äldre.
En stor grupp som idag lämnar städerna är barnfamiljerna. Efter andra barnet vill föräldrarna
gärna till en större bostad med tryggare närmiljö.

> 15%

Simrishamn

Skurup

< -5,0%

-2,5 till 2,4%

5,0 till 7,4%

-5,0 till -2,6%

2,5 till 4,9%
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De söker sig då till småhusområden, vilka ofta
är utpräglade pendlingsorter. Bostadsutbudet i
storstädernas domineras av lägenheter samt småhus som är dyrare än på de mindre orterna. Små
orter domineras istället av småhus, vilket i sin tur
tvingar unga, ensamstående och äldre med behov
av små bostäder att ﬂytta in till de större orterna.
Orter som ligger nära de större arbetsmarknaderna
har därmed stora utvecklingsvinster att göra genom
att anpassa planeringen till vad som efterfrågas. Att
skapa attraktiva stadsmiljöer anpassat till ortens
skala skapar urbanitet även i de mindre orterna.
Det möjliggör även ett varierat utbud av boendeformer i orterna. Ett väl utvecklat kollektivtraﬁksystem skapar tillgänglighet och närhet till arbete
och fritid, oavsett var bostaden ligger.
I högskoleorterna Lund, Malmö och Kristianstad med omgivande orter är medelåldern lägre
än genomsnittet. I sydöstra Skåne och Båstad är
medelåldern högre. I de större städerna ser vi, trots
den lägre medelåldern en låg andel barn under 18
år. I de traditionella semesterorterna kan man se
en trend att allt ﬂer permanentar sina sommar-
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Karta 5: Befolkningens åldersfördelning per kommun 1999
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Karta 6: Befolkningens åldersfördelning per kommun 2009
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Karta 7: Medelålder i Skånes kommuner 2008
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Karta 8: Förändring av medelålder
i Skånes kommuner 2000 - 2008
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Karta 9: Befolkningsandel under 18 år
i Skånes tätorter 2008

100 000
50 000
10 000

Karta 10: Befolkningsandel 18 - 39 år
i Skånes tätorter 2008
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i Skånes tätorter 2008
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Karta 13: Prognostiserad procentuell befolkningsförändring
i Skånes kommuner 2009 - 2018
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Karta 14: Prognostiserad befolkningsförändring
i Skånes kommuner 2009 - 2018
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bostäder och ﬂyttar dit vid pension. Dessa orter
tenderar därför att få en befolkningsstruktur med
en högre medelålder. Samtidigt har de traditionella
semesterorterna inte i lika hög utsträckning god
tillgänglighet till servicefunktioner och kollektivtraﬁk. Detta är en utmaning som ﬂera kommuner
står inför.

gra utsträckning ﬂyttar till städerna. Utvecklingen
ha inneburit att bostadsområdena breder ut sig och
den industriella utbyggnaden ökar runt storstäderna. Redan idag är Skåne tätbefolkat. Skåne har 109
invånare per kvadratkilometer, att jämföra med
genomsnittet för landet som ligger på 22 invånare
per kvadratkilometer.

Skånes positiva utveckling måste vi ta tillvara.
Befolkningstillväxten förväntas fortsätta öka vilket
ställer krav på den fysiska planeringen. Skånes
befolkning förväntas växa med cirka 125 000
invånare till 2018. I faktiska tal är det naturligtvis
de största städerna som växer mest det vill säga
Malmö, Lund och Helsingborg medan Staﬀanstorp och Svedala är de som förväntas växa procentuellt mest. I prognoserna för perioden 2009-2018
är det endast Östra Göinge som visar på en fortsatt
negativ befolkningsutveckling sett i faktiska tal.

Den fysiska planeringen har en stor utmaning
framför sig att motverka negativa eﬀekter och ta
tillvara utvecklingspotentialen av urbanisering i
framtiden. Frågor att ta med i den fortsatta planeringen är därför vad en hög och snabb befolkningsökning i Sveriges redan mest tätbefolkade län
innebär? Var ska bostäder byggas? Hur uppgraderar
vi infrastrukturen?

En globaliserad värld med internationell konkurrensutsättning för företagen, samt en förändrad
syn på livet och förväntningar på livskvalitet, har
inneburit att både företag och människor i allt hö-
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Figur 1: Yta per invånare i Skånes kommuner 2009
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Karta 15: Prognostiserat antal invånare
i Skånes kommuner 2018
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Karta 16: Fördelning av befolkning i
arbetsför ålder (16 - 64 år) efter utbildningsnivå 2000

Karta 17: Fördelning av befolkning i
arbetsför ålder (16 - 64 år) efter utbildningsnivå 2008
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Attraktiv arbetsmarknad:
i Skåne finns jobben
Den totala sysselsättningen ökar i regionen i takt
med den goda tillväxten och förväntas öka även i
framtiden. Efter nedgången i samband med den
ekonomiska krisen på 90-talet så är utvecklingen
mer gynnsam igen. I Skåne ﬁnns över en kvarts
miljon arbetstillfällen. Nordvästra Skåne, den näst
största arbetsmarknaden i regionen erbjuder ca 125
000 arbetstillfällen. Tre fjärdedelar av alla arbetsställen ﬁnns inom tjänstesektor, och 61 procent
av arbetsplatserna utgörs av enmansföretag utan
anställda.
Arbetsmarknaden är i snabb förändring, där
branschstrukturer ändras. Branschförnyelsen koncentreras till Malmö- Lundområdet, där kunskapsintensiva tjänster utvecklas och uppvisar ett företagsklimat som lockar internationella investeringar.
Malmö- Lundområdet är en viktig tillväxtmotor
för hela regionen, och områdets tillväxt har redan
genomslag i regionen. Det märks i byggplaner,
ökande bostadspriser och nyföretagande.
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Utvecklingen av näringslivet innebär samtidigt en
förändring i markanvändning. Tidigare låg kraven
på fysisk infrastruktur för exempelvis varv och industriområden med utrymmeskrävande produkter.
Nu efterfrågas även kontorshotell för kunskapsintensiva tjänster och kreativa miljöer för idé- och utvecklingsarbete. I de kommuner där tjänstesektorn
inte ersatt de försvunna industrijobben i samma
grad som i högskolestäderna är industrin fortsatt
viktig som huvudnäring.
En tydlig trend är att den lokala arbetsmarknaden vidgas. Just nu är Skåne uppdelat i tre lokala
arbetsmarknader: Västra Skåne, Kristianstad och
Älmhult. Arbetet utförs i städerna, men människor
bor ofta i en annan kommun. I val av bostadsort
i förhållande till arbetsort har de administrativa
gränserna inte stor betydelse så länge tillgängligheten är god. Detta leder till ökad arbetspendling.
Tätorterna har de största arbetsmarknaderna, men
uppvisar också den högsta arbetslösheten. Detta
beror bland annat på att de nya jobben ofta går till
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Karta 19: Befolkningsandel med
högskoleutbildning i Skånes tätorter 2008

Karta 18: Procentuell förändring andel
arbetslösa* Skånes kommuner 1999-2009
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* Avser andel öppet arbetslösa samt andel i arbetsmarknadspolitiska program

personer som bor utanför kommunen och på att
befolkningen i många fall ökat ännu snabbare än
nya jobb har skapats.
Skåne har en relativt låg förvärvsfrekvens i
åldersgruppen 20-64 år, vilket bland annat beror
på kvardröjande eﬀekter av 90-talets kris, särskilt
tydligt i östra Skåne; hög andel människor i utbildning; samt problem för invandrare att komma
in på arbetsmarknaden. En annan utmaning är ett
arbetsliv som inte är jämställt. Lönerna i Skåne,
som i riket som helhet, uppvisar skillnader mellan
könen.
Tillväxten i de större städerna är en positiv kraft
som vi måste ta till vara på och få en ”spill over
eﬀekt även på de kommuner som idag inte har en
positiv tillväxt. Är det möjligt att öka utbudet av
arbetskraft, sprida tillväxten i hela regionen och
avlasta de orter som har svårt att orka med alltför
snabb befolkningstillväxt?
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Attraktivt boende:
Skåne behöver bygga
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Det är bland annat invandring som de senaste
trettio åren har gett en stadigt växande befolkning.
Skånes befolkning har 17 procent utrikesfödda,
jämfört med 13 procent för riket. 70 procent av
de utrikesfödda bor i Malmö, Helsingborg, Lund
och Landskrona som tillsammans hyser 46 procent
av den totala folkmängden i länet. I ett segregerat
Skåne är det därför en viktig utmaning att öka delaktighet och minska utanförskap, liksom att bryta
det segregerade boendet.

Trelleborg

Karta 20: Totalt antal bostäder i Skånes kommuner 2000
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Ett stort problem är att det inte byggs tillräckligt
mycket bostäder, och den långsiktiga bostadsförsörjningen måste tillgodoses. Befolkningsökningen
är sedan år 1997 mycket högre än antalet färdigställda lägenheter. Sedan år 2000 har det funnits
ett mål att det i Skåne behöver byggas minst fem
tusen bostäder per år, vilket endast uppnåtts år
2006 och 2007. Frågor som kommunerna måste
ställa sig är hur många bostäder som behövs i den
egna kommunen och framför allt vilken typ av
bostäder som behövs. Nyproduktion av bostäder
kan, om det planeras väl, även vara ett verktyg att
förebygga segregation.
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Karta 21: Totalt antal bostäder i Skånes kommuner 2008
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Befolkningsutvecklingen innebär en förhöjd efterfrågan på bostäder. Mest eftersökta är kustnära
bostäder där det skett en mycket snabb utveckling.
Idag bor 70 procent av Skånes befolkning längs
Öresundskusten. Majoriteten av de som bor längs
Öresundskusten är resursstarka, förutom i de
tidigare industripräglade orterna. Skåne som region
visar på en tydlig inkomstsegregation, vilket också
är vanligt inom enskilda kommuner. Höginkomsttagare, oftast med hög utbildning, har råd och
väljer attraktiva områden. Särskilt i städerna är
detta mönster tydligt. Där är karaktären på boendet också sammankopplad med etnisk och social
segregation.

< 5 000
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15 000 - 49 999

5 000 - 7 499

10 000 - 14 999

50 000 - 100 000

> 100 000

Befolkningsutvecklingen leder till en snabbare
prisökning än i övriga storstäder och riket som
helhet. I kölvattnet av regionförstoring och tillväxt
tenderar höjda bostadspriser att sprida sig i allt
vidare cirklar ut från storstadsområdena. Ökat
tryck på bostadsmarknaden ger upphov till utträngningseﬀekter, som förstärkts på senare år.
För dem som inte har en egen bostad, blir det allt
svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.
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Figur 2: Skånes årliga befolkningsökning och färdigställda lägenheter 1975 - 2008
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Karta 22: Prognostiserad befolkningsförändring
och prognostiserat behov av ny boyta 2009 - 2018
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Räkneexempel
Hur mycket yta
alstrar en ökad befolkning?

Småstadsbebyggelse kräver 670 hektar!

Räkneexemplet utgår från att Skånes befolkning växer med
125 000 invånare på 10 år och att ett genomsnittshushåll
består av 2,5 personer. Detta innebär 50 000 nya hushåll som
vill ha bostäder fram till år 2018.

Villabebyggelse kräver 2 500 hektar!
Blandad bebyggelse från stadsvillor till flerbostadshus upp till
ca fyra våningar. Tätheten i kvarteret kan variera mycket och
ligga mellan 35-75 bostäder per hektar.
50 000 hushåll / 75 bostäder per hektar = ca 670 hektar yta
för att möta bostadsbehovet

Tät stadsbebyggelse kräver 500 hektar!
Radhus, parhus, kedjehus samt friliggande villor i varierande
kvartersstruktur. Tätheten i denna typ av bebyggelse är relativt
låg, mindre än 20 bostäder per hektar. Vid blandad villa- och
radhusbebyggelse motsvarar detta en genomsnittlig tomtstorlek på 200-300 m2 för radhus och 600-700 m2 för villor när det
lokala gatunätet har räknats bort.
50 000 hushåll / 20 bostäder per hektar = 2 500 hektar yta
för att möta bostadsbehovet

Tvåvåningsbebyggelse kräver 1 430 hektar!
Tät kvartersbebyggelse med företrädesvis flerbostadshus upp till 5-6 våningar.
Denna bebyggelsetyp motsvarar traditionell innerstadsbebyggelse och rymmer affärslokaler i gatuplanet. Tätheten i kvarteret ligger på mer än 75 bostäder per hektar.
50 000 hushåll / 100 bostäder per hektar = ca 500 hektar yta
för att klara antal bostäder

Tät bebyggelse med dominans av tvåvåningshus. Tätheten i
kvarteret är högre jämfört med villa-/radhusbebyggelse och
uppgår till mellan 20-35 bostäder per hektar.

1 hektar = 10 000 m2
10 hektar = 100 000 m2

50 000 hushåll / 35 bostäder per hektar = ca 1 430 hektar yta
för att möta bostadsbehovet

Idé: Lunds ÖP 2010
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Priserna på småhus är ett verktyg för att mäta
hur kommunerna utvecklas. Prisutvecklingen har
varit kraftigt positiv i hela Skåne de senaste åren.
Prisökningen var under denna period mer än 45
procent i samtliga skånska kommuner. Störst var
den procentuella prisökningen i Simrishamn,
Vellinge, Svedala och Skurup. Förhållandevis är
den procentuella prisökningen liten i Malmö och
kommunerna runt omkring och den regionala
bilden är rätt spretig. Tittar man däremot på de
faktiska försäljningspriserna, summorna, återﬁnns
de högsta priserna i västra Skåne i allmänhet och
Sydvästskåne i synnerhet som mäter de högsta
prisnivåerna för småhus och allra högst är priserna
i Vellinge, Malmö och Lomma.
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I snabbväxande Malmö skulle en utbyggnad som
fortsätter i samma takt som de senaste årens innebära att markreserverna enligt Malmö stads översiktsplan att ta slut inom ett decennium. Lund och
Helsingborg ligger inte långt efter. Malmö behöver
avlastas. Omvänt behöver till exempel Östra
Göinge inﬂyttning för att öka sin tillväxt, och i
ﬂera mindre kommuner i norra Skåne ﬁnns ett
bostadsöverskott. Som räkneexemplet på föregående sida tydligt visar, är en lösning att jobba med
förtätning av redan beﬁntlig bebyggelse. Möjligheterna till förtätning är stora i Skånes tätorter.
Näringslivets omvandling från tillverkningsindustri till tjänsteekonomi ger möjligheter för
en blandad stadsbebyggelse. Staden kan få en
renässans genom nya och återinförande av gamla
bostads- och verksamhetskombinationer i stadskärnan
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Karta 23: Genomsnittligt försäljningspris
för småhus per kommun 1998
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En indikator på hur utvecklingen ser ut i en region
eller en kommun är att titta på hur prisutvecklingen på småhus ser ut. För att kunna beräkna om
det lönar sig att bygga har en standardisering av
försäljningspriset av småhus tagits fram, Tobins Q.
Tobins Q är en investeringsteori där man dividerar marknadsvärdet inom ett bestämt geograﬁskt
område för småhus med produktionskostnaderna.
Ett tal över 1.0 visar att det är lönsamt att bygga
inom det geograﬁska området. Det genomsnittliga
Q-värdet i Sverige är 1.05 vilket innebär att det i
genomsnitt lönar sig att bygga i landet. Genomsnittet för de skånska kommunerna är 1.08, något
högre än riksgenomsnittet. Vilket visar på att det är
lönsamt att bygga småhus i Skåne.
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Karta 24: Genomsnittligt försäljningspris
för småhus per kommun 2008
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Karta 26: Genomsnittligt taxeringsvärde
för småhus per kommun 2009

Karta 25: Genomsnittligt taxeringsvärde för
småhus per kommun 1999
0,50-0,74 Mkr

1,00-1,49 Mkr

0,30-0,49 Mkr

0,75-0,99 Mkr

1,50-2,00 Mkr

Osby
(0,7 Mkr)

Båstad
(2,5 Mkr)

Båstad
(2,0 Mkr)

Örkelljunga
(1,0 Mkr)

Åstorp
(1,4 Mkr)
Klippan
Helsingborg Bjuv
(0,9 Mkr)
(2,6 Mkr)
1,1 Mkr)

Hässleholm
(1,0 Mkr)

Höör
(1,4 Mkr)

Eslöv
Kävlinge (1,6 Mkr)
(2,3 Mkr)

Östra Göinge
(0,7 Mkr)

Bromölla
(1,0 Mkr)

Hörby
(1,3 Mkr)

Perstorp
(0,6 Mkr)

Åstorp
(0,9 Mkr)
Klippan
Helsingborg Bjuv
(0,7 Mkr)
(2,0 Mkr)
(0,9 Mkr)

Hässleholm
(0,7 Mkr)

Höör
(1,0 Mkr)

Östra Göinge
(0,5 Mkr)
Bromölla
(0,7 Mkr)

Kristianstad
(1,0 Mkr)

Landskrona
(1,4 Mkr)

Eslöv
Hörby
Kävlinge (1,2 Mkr)
(0,8 Mkr)
(1,7 Mkr)
Lomma
Lund
(2,4 Mkr)
Burlöv
(2,1 Mkr)
Sjöbo
(1,9 Mkr)
Staffanstorp
(0,8 Mkr)
(1,8 Mkr)
Malmö
Tomelilla
(2,4 Mkr)
Svedala
(0,7 Mkr) Simrishamn
(1,2 Mkr)
Vellinge (1,7 Mkr) Skurup
Ystad
(2,9 Mkr)
(1,2 Mkr) (1,4 Mkr)
Trelleborg
(2,5 Mkr)

Karta 27: Procentuell prisökning
för småhus per kommun 1998 - 2008

28

Örkelljunga
(0,7 Mkr)

Svalöv
(0,7 Mkr)

Lomma
Lund
(3,4 Mkr)
Burlöv
(2,8 Mkr)
Sjöbo
(2,4 Mkr)
Staffanstorp
(1,1 Mkr)
Simris(2,4 Mkr)
Malmö
hamn
Tomelilla
(3,2 Mkr) Svedala
(1,8 Mkr)
(0,9 Mkr)
Vellinge (2,3 Mkr) Skurup
Ystad
(3,5 Mkr)
(1,7 Mkr) (2,0 Mkr)
Trelleborg
(2,0 Mkr)

Karta 28: Procentuell ökning av taxeringsvärdet
för småhus* per kommun 1999 - 2009
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Karta 29: Utveckling av Tobins Q i Skånes kommuner 1998 - 2008
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Karta 30: Tobins Q medelvärde per bostadsområde 2008
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Karta 31: Tobins Q i Skånes kommuner 2008
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Ett brett näringsliv:
i Skåne finns innovationskraft
Skåne som region har stor bredd i näringsutbudet,
vilket ger en stabilitet och buﬀert mot konjunktursvängningar. Ekonomin visar god tillväxt med
hög produktivitet. Ett särdrag för regionen är att
det ﬁnns högre andel små och medelstora företag
än genomsnittet i riket. En annan karaktär är den
låga andelen export, där maskinindustrin utgör
det främsta undantaget som fokuserar på en global
marknad. Annars är det skånska näringslivet inriktad på en nationell specialisering, snarare än internationell. Sett i ett nationellt perspektiv är Skåne
konkurrenskraftigt, men jämfört med Europa så är
regionen endast medel.
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Karta 32: Fördelning av befolkning i
arbetsförålder (16 - 64 år) inom olika näringsgrenar 1993
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Den förväntade tillväxten ställer krav på ett ökat
bostadsbyggande vilket i sin tur ställer krav på god
planering och eﬀektivt markutnyttjande. Kommunerna i Skåne är olika tätbefolkade och har olika
förutsättningar för att ta mark i anspråk. Viktiga
frågor att ta med i den fortsatta planeringen är
därför hur den fysiska planeringen kan möta tillväxten, skapa attraktiva livsmiljöer och värna om
marken. Hur behåller vi den positiva utvecklingen?
Hur skapar vi tillväxt i hela regionen? Hur ökar vi
bostadsbyggandet?
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Handel och service följer befolkningsmönstret och
detaljhandeln ﬁnns och verkar där befolkningen är.
En stor del av regionens tätorter har service riktad
till den lokala och regionala befolkningen samt
besökare.
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Karta 33: Fördelning av befolkning i
arbetsförålder (16 - 64 år) inom olika näringsgrenar 2007
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Primärnäringar

Tjänstenäringar

Tillverkningsindustri

Övriga näringsgrenar

Inom regionen är det mer specialiserat:
Sydvästra Skåne är ekonomisk motor. Här är
tjänstesektorn viktig, arbetskraften är högutbildad och ger höga produktionsvärden. Här ligger
specialisering på forskning och utveckling, högre
utbildning, postorder- & Internethandel, partihandel, specialiserad slutenvård, samt kvaliﬁcerade
företagstjänster.
Nordvästra Skåne uppvisar en bred mix av branscher, men särskilt handel och logistik är viktiga.
Tillväxten är stark inom partihandel och handel
med hem- och fritidsvaror. Området omfattar även
logistikcentrum och tillverkningsindustrier.

Omvärldsanalys
Båstad

Sydöstra Skåne utgör en liten marknad med stark
specialisering mot lokala behov. Primärnäringar,
grundskole- och gymnasieutbildningar, byggverksamhet, dagligvaruhandel och öppenvård är
basen. Rekreation och turism är två andra viktiga
verksamheter.
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En annan utmaning ligger i låg arbetsproduktivitet
och lågt förädlingsvärde i privat servicesektor då
stora delar av sektorn är arbetsintensiv. Ett jobb
med samma utbildningskrav genererar oftast mer
pengar i tillverkningsindustrin än i servicesektorn.
Arbetstillfällen i kapital- och kunskapsintensiva
näringar kan därför inte ersättas med jobb i arbetsintensiva näringar utan en försvagning av skånsk
ekonomi som helhet. Viktiga frågor att ställa sig i
den framtida planeringen är vilka näringar som ska
prioriteras i attraktiva lägen.
Malmö, Lund och Helsingborg drar ﬂertalet kommuner med sig i en positiv utveckling med tillväxt.
För att Skånes tillväxt ska bli möjlig för alla
behöver vi hitta former där kommunerna kompletterar varandra och kan dra nytta av tillväxten. De
minsta tätorterna och industridominerade tätorter
tappar mark. Små, välmående tätorter är de som
lyckats förnya näringslivet, utveckla sin handel
och service utifrån sina förutsättningar i läge och
befolkning, eller drar nytta av inrest köpkraft från
grannkommuner och besökande turister. Dessa
orter kan konkurrera med pris på mark och lokaler,
samt nära pendlingsavstånd.
Industrin kommer att vara fortsatt viktig de

Kristianstad
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Staffanstorp

I industrisamhället låg den avgörande förutsättningen för näringslivet i platsbundna tillgångar.
Det var enklare att planera för i ett kommunalt
perspektiv. Det postindustriella samhället
karaktäriseras av ökad rörlighet hos människor och
företag, där humankapitalet får större betydelse.
Därmed krävs en planering för att locka
”humankapitalet” – människorna - och för att
locka företagen.

Hässleholm
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Nordöstra Skåne har fokus på primärnäringar
och tillverkningsindustri. Stor andel verksamheter
som är arbetsintensiva och priskonkurrerande, och
därmed utsatta för internationell konkurrens från
låglöneländer.
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Karta 34: Nystartade företag per 1 000 invånare
i Skånes kommuner (kvartal 4 2007 - kvartal 3 2008)
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närmsta 20 åren, men det krävs en ökad specialisering och högre kunskapsintensitet för att
konkurrera internationellt. Skåne uppvisar en svag
utveckling jämfört med Stockholm och Göteborg
när det gäller utbuds- och teknologidriven industri som producerar nya produkter. En framtida
möjlighet ligger i att starkare koppla industri med
kunskapssektorn. De exempel som redan ﬁnns i
sydvästra Skåne är mindre arbetsintensiva och har
högre förädlingsvärde än tillverkningsindustrin i
nordöstra Skåne. Miljöteknik eller Cleantech är ett
sådant utvecklingsområde, Medicon Valley som ett
internationellt gångbart kluster ett annat, särskilt
med kommande etableringar av forskningsanläggningarna ESS och Max IV.
Etableringen av de båda forskningscentra ESS och
Max IV i Lund är exempel på verksamheter som
kommer att påverka regionen på ﬂera områden.
Förutom de direkta tillväxteﬀekterna, så räknar
man med att ESS kommer att ha en stor betydelse
för innovationsklimat med möjliga spin-oﬀ eﬀekter. Ur ett markanvändningsperspektiv så kommer
ESS att innebära en ökad efterfrågan på 500 bostäder per år och cirkaa 7 000 kvadratmeter kontors-
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Karta 36: Procentuell förändring antal sysselsatta
inom tillverkningsindustrin i Skånes kommuner 1993-2007

Karta 35: Procentuell förändring antal sysselsatta
inom primärnäringar i Skånes kommuner 1993-2007
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Karta 38: Procentuell förändring antal sysselsatta
inom övriga näringar i Skånes kommuner 1993-2007

Karta 37: Procentuell förändring antal sysselsatta
inom tjänstenäringar i Skånes kommuner 1993-2007
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yta. ESS förväntas också öka attraktivitet för såväl
lokala som regionala varumärken. Utvecklingen
kräver markresurser men det är en utveckling som
också ger regionen stora utvecklingsmöjligheter
och nya arbetstillfällen.
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Kommunens strategiska planering behöver se över
vilken näringslivsstruktur kommunen har och
näringslivets behov och preferenser för att möta
efterfrågan och ha beredskap för ett eﬀektivt
markutnyttjande. Var ﬁnns de nya företagen rent
geograﬁskt? Vill de ha en blandad stadsmiljö,
traditionella verksamhetsområden eller något
annat? Hur kan den fysiska planeringen bidra till
att skapa gynnsamma och attraktiva miljöer för
företag?

Effektiv markanvändning:
i Skåne är all mark attraktiv
Nya bostäder, kommunikationer, lokaler och industrier kräver mark, transporter av människor och
varor kräver infrastruktur, matproduktion kräver
jordbruksmark Dessutom behöver människor
mötesplatser, rekreationsytor, servicefunktioner,
kultur och idrott. Samhällsutvecklingen tar mark
i anspråk.

Karta 39: Jordbruks- och skogsklassiﬁcering från 1970-talet
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Skåne har den i särklass bästa jordbruksmarken
i Sverige med det högsta marknadsvärdet nationellt. Nära hälften av Skånes yta används idag för
jordbruk. Åkermark är dessvärre relativt oskyddad i planeringssammanhang, och har sämre
skydd mot exploatering än betes- och skogsmark.
Näst efter jordbruksmark består Skånes mark till
drygt en tredjedel av skogsmark. Skåne är tätt
bebyggt och har näst efter Stockholms län den
högsta andelen bebyggd mark i landet. Ungefär en
tiondel av marken i Skåne är bebyggd. Det ﬂacka
skånska landskapet inbjuder till en utbredning
av tätortsstrukturen så kallad ”urban sprawl”.
Tätortsutvecklingen i västra och södra Skåne sker
på god åkerjord förutom när tätorten utvecklas i
förtätnings- och omvandlingsområden.
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På 1800-talet levde 90 procent av Skånes befolkning på landsbygden, i dagens Skåne lever nära
90 procent i tätorterna. Landsbygden och naturen
är givetvis fortfarande en viktig faktor dels ur ett
ekologiskt perspektiv, dels ur ett rekreativt perspektiv. Jordbruk och livsmedelsproduktion är viktiga

Karta 40: Andel allemansrättslig mark i kommunerna 2004
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näringar i regionen och åkermarken är
en viktig del av Skånes image. Naturmarken hamnar dock lätt i ett perspektiv där det undervärderas i förhållande
till byggbar mark. Det är en utmaning
att i planeringen säkerställa de gröna
värdena i staden. I Skåne råder brist på
mark som ingår i allemansrätten. Grönområden är mycket viktiga för mänsklig
hälsa och välbeﬁnnande. Dessutom är
naturområden viktiga för upplevelsen
av en plats attraktivitet. En annan
intressekonﬂikt gäller vatten och dess
hantering. Hårdgjorda ytor, som utgör
hög procent av tätortens areal försvårar
dagvattenhantering och grundvattnet
riskerar att utsättas för föroreningar.
Med förändrade vädermönster bland
annat ökad nederbörd och stigande
havsnivåer så kommer dessutom arealen
tillgänglig mark att minska. Detta
sätter stora ekonomiska värden på spel.
Den mycket tätbebyggda Öresundskusten med 70 procent av Skånes befolkning, bebyggelse och infrastruktur står
hotad.
Mark har produktionsmässiga, miljömässiga och socioekonomiska betydelser. Vid planeringen av markens
användningsområden så måste detta
vägas in, i ett större sammanhang än
en kommunal detaljplan eller översiktsplan. I Skåne kan förmågan att
hantera markresurser som en regional
resurs innebära större möjlighet för
ﬂer kommuner att ta del av den goda
utvecklingen som regionen upplever.
Som Strukturbild för Skånes rapport
Markanvändning i Skåne betonar:
”Det krävs samverkan för att planera
för och utveckla robusta och hållbara
fysiska strukturer avseende infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, rekreation
och grönstruktur. För att kunna hitta
fram till nya yteﬀektiva lösningar måste
samverkansformerna mellan planeringsprocessens aktörer förbättras.” En viktig
fråga för framtida planering är hur ett
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högre exploateringstryck ska balanseras
med en utveckling av jordbrukslandskapet och dess näringar? I den långsiktiga
planeringen måste kommunerna ta
ställning till hur man eﬀektivt hantera
eﬀekterna av klimatförändringarna i sin
fysiska planering?

samhälle som är öppet och tillgängligt
för alla människor som lever här. Ett
samhälle som erbjuder ett vardagsliv
som möter människors förväntningar på
det liv de vill leva. Ett liv med tillgång
till arbete och utbildning. Ett liv med
god hälsa och livslust. Ett liv med möjligheter att utveckla sig och leva tryggt.

En stark utveckling:
Hur möter vi den?

Skåne måste utvecklas på sina egna
villkor och med beaktande av helheten.
Alla delar av regionen ska stimuleras
och den ﬂerkärniga strukturen ska
stärkas. Utveckling i en del av Skåne får
inte ske på någon annan dels bekostnad.
Utvecklingen ska tas tillvara och stimuleras i varje kommun. Om utvecklingen
är i balans kan lokala förutsättningar
nyttjas på bästa sätt samtidigt som
hänsyn tas till helheten.

Med fokus på marken som resurs står
vi inför ett antal utmaningar. Regionala skillnader i befolkningsutvecklingen innebär olika planeringsbehov
i Skånes kommuner. Kommunen har
störst möjlighet att påverka vilken
markanvändning som blir, men för alla
kommuner är det en stor utmaning att
få balans mellan social, ekonomisk och
miljömässig utveckling. Det går inte
att åstadkomma endast inom den egna
kommunens gränser.
Ett nära samarbete krävs för att klara
de framtida utmaningarna som Skånes
utveckling innebär. För att regionen
ska växa hållbart behöver de större
städerna hjälp med att hantera sitt
befolkningstryck. Den befolkningsmässiga obalansen i Skåne kräver en
utbyggnad av kollektivtraﬁken för att
öka tillgängligheten och göra de mindre
orterna mer attraktiva att bo och verka
i. Utmaningen ligger i att utveckla
samordning av planeringsprocesser mellan kommunerna, samt regionala och
nationella aktörer. Man behöver hitta
vilken markanvändning som är mest
samhällsekonomiskt eﬀektiv och bidrar
bäst till regionens attraktivitet och
långsiktigt hållbara utveckling
Tätortsutvecklingen kommer att
fortsätta, måste fortsätta, för att ge
plats åt alla människor som vill leva i
Skånes städer och tätorter. Den fysiska
planeringens utmaning är att med planeringen som verktyg bygga ett hållbart

Gemensamma visioner och strategier
grundade på kunskap och bred dialog
minskar risken för felinvesteringar.
Det är avgörande att knyta regionala
utvecklingsfrågor och kommunal fysisk
planering närmare. Då kan möjligheterna som ﬁnns i en god ekonomisk
tillväxt komma alla i Skåne till del. Hur
kan fysisk planering motverka tendenser
till centralisering och skev befolkningsstruktur av samhällen? Om regionen
ska knytas starkare samman, hur löser
vi transportbehoven det medför? Hur
sprider vi den ekonomiska tillväxten
till hela regionen? Var ska olika typer
av verksamheter lokaliseras? Och hur
kan vi förena olika lokaliseringar och
etableringar med att möta målen för ett
livskraftigt Skåne?

Inledning

Satsa på utveckling
Arne Bertilsson, kommunchef Hörby kommun
ungerande infrastruktur och kommunikationer är de
strategiskt viktigaste frågorna för Hörby i framtiden.

F

– Och i väntan på att tågen åter rullar
genom kommunen är det ytterst väsentligt att Skånetraﬁken ytterligare utvecklar busstraﬁken, säger Arne Bertilsson
som är kommunchef i Hörby. Vårt läge
kommer att innebära att vi framöver
blir ännu mer attraktiva som etableringsort. Därför är det viktigt med
fungerande kommunikation. E 22 med
motorvägsstandard och längre fram utbyggd järnväg mellan Kristianstad och
Lund/Malmö, den så kallade Diagonalen, är väldigt viktiga för Hörby.
Sedan 2002 har Hörby haft en positiv
befolkningsutveckling med närmare
en procent per år. Ökad inﬂyttning är
en av förklaringen. Eftersom det inte
ﬁnns några lediga lägenheter men en
stor efterfrågan på bostäder, ﬁnns det
en marknad för att bygga. På grund av
ﬁnanskrisen har ﬂera byggprojekt blivit
fördröjda. Men kommunchefen gläder
sig åt att privata exploatörer satsar på
Hörby.
Hörby har ett småskaligt näringsliv
med en tydlig proﬁl med många utvecklingsbara tjänsteföretag. För att leva upp
till visionen som den djärva, växande
kommunen i Skåne krävs, förutom egen
beslutskraft, samverkan med andra
kommuner och aktörer.

i Skåne Nordost men också med våra
grannkommuner i Mellanskåne. Samspelet inom region Skåne och samarbetet med regionen kommer också att bli
allt viktigare, säger Arne Bertilsson.
Kommunens förmåga att samverka
med olika privata intressenter kommer
att vara en framgångsfaktor, tror Arne
Bertilsson.
– För att attrahera inﬂyttning och
etableringar är det viktigt att skapa en
positiv bild av kommunen. Ett sätt att
stärka denna positiva bild är den förnyelse av Hörby centrum som påbörjats.
Det handlar om att skapa attraktiva
torg- och gatumiljöer. Det kommer att
gynna handeln i tätorten men också
skapa en stolthet och självkänsla hos
kommuninvånarna. Vi tror också att
förnyelsen ska skapa ett tryggare och
säkrare centrum.
För en liten kommun är det viktigt att
våga satsa på utveckling. Men samarbete med andra är avgörande.
– Det är lika viktigt att inse att kommunen inte behöver göra allt själv. Det
gäller att ta vara på alla goda krafter
som ﬁnns i kommunen, bland företagarna, föreningslivet och andra aktörer.

– Vi kommer därför att satsa på att
utveckla samarbetet med kommunerna

35

© Rebecka Eriksson

Skånes
exploateringsmöjligheter
E

n stor utmaning för Skåne är att växa mer jämnt. Nu
sker det en stark tillväxt i några kommuner medan andra kommuner har en negativ utveckling.
Det är därför en utmaning att hantera
tillväxten ur två perspektiv, å ena sidan
att delar av regionen behöver stärka sin
tillväxt å andra sidan att delar av regionen behöver hantera trycket på tillväxt.
Men Skåne som helhet har en stark
tillväxt och ställs därmed inför utmaningen att växa hållbart. För att klara
dessa ambitioner måste marken i större
utsträckning nyttjas mer eﬀektivt. En
eﬀektiv markanvändning ställer krav på
hur man planerar inom beﬁntliga strukturer och tydligt kopplar bebyggelseutveckling till infrastrukturinvesteringar.
Hur ser Skånes exploateringsmöjligheter
ut? Hur mycket bostäder planerar kommunerna för? Hur mycket ny mark för
verksamheter avsätter kommunerna för
i framtiden? Ska vi få en bild av Skånes
potential för utveckling och exploatering ﬁnns ett behov av att summera
kommunernas planambitioner och
planberedskap. Kommunbesöken gav
ett konkret resultat av vilka exploateringsmöjligheter som ﬁnns i Skåne, dvs
hur mycket, var och vad kommunerna
planerar.

Det är en tudelad bild som har framträtt i samtalen med kommunerna
i Skåne. Det är markbrist i delar av
regionen – men inte överallt, det ﬁnns
en god planberedskap i Skåne som
helhet – men inte överallt, det ﬁnns
ett tillväxttryck i Skåne – men inte i
hela regionen. Vår sammanfattande
bild är att det ﬁnns en planberedskap
i Skåne som helhet. Planberedskapen
och utvecklingsambitionen ﬁnns dock
framförallt i några kommuner, medan
det i andra är en mer lågmäld planering.
Och i dessa kommuner är det främst i
enstaka detaljplaner som utvecklingen
för kommunen pekas ut.
Länsstyrelsen gör sedan 1999 en sammanställning av antagna översiktsplaner
och fördjupade översiktsplaner med
inriktning på bland annat planerad
bebyggelse. Sammanfattningen av den
planerade bebyggelsen innefattar planerade bostäder, verksamheter, blandad
bebyggelse, service och utredningsområden. Deras sammanställning har
endast inriktat sig på att lägga samman
de ytor som pekas ut på kartor i kom-

munernas översiktsplaner. Länsstyrelsen
gjorde under hösten 2009 en uppdatering av sammanställning med antagna
översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner till och med oktober 2009.
För att få en mer fördjupad kunskap om
vad som egentligen planeras i respektive kommun har en genomgång skett
av alla översiktsplaner och eventuellt
kompletterande aktuella plandokument.
Men framförallt har samtalen vid besöken legat till grund för sammanställningen. Samtliga kommuner har haft
möjlighet att korrigera sammanställningen. Gör man en grov uppskattning
av kommunernas exploateringsplaner så
ﬁnns det ytor och ambitioner!
Kommunernas översiktsplaner ger
en mycket splittrad bild. Det är en
stor variation på vad som ﬁnns med i
översiktsplanerna, hur detaljerade eller
långsiktiga de är samt storleken på
planberedskapen. Det är svårt att få en
helhetsbild. Här är en förenklad bild av
Skånes exploateringsmöjligheter just nu!
Vi har valt att sammanfatta materialet
inom olika temaområden.
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Planläget i
Skånes kommuner
Bjuv
Finns ledig mark till försäljning för
industri i kommunen, men har delvis
brist på mark i Bjuvs centralort. Har
ingen planberedskap i DP för verksamheter. Pågår diskussion kring ett stort
verksamhetsområde intill Åstorps kommungräns. Har en brist på tomtmark
för småhus.
Planberedskap ÖP: 725 lgh och 115 ha
för verksamheter.

Bromölla
Har en planberedskap i DP för verksamheter, dock inte många stora ytor.
Den planberedskap som man haft börjar fyllas, ﬁnns behov av nya områden.
Inget tryck på lägenheter, byggs lite
villor. Har planberedskap för bostadsområden, men ingen större aktör som är
intresserad.
Planberedskap ÖP: 1000 lgh och 55
ha för verksamheter.
Planberedskap DP: 90 lgh och 25 ha
för verksamheter.

Burlöv
Är en liten kommun till ytan, med
stor efterfrågan på markexploateringar
överlag. Ytmässigt är det i princip slut
på mark för nyexploatering, begränsade utbyggnadsmöjligheter. Har ett
tryck på exploatering av såväl bostäder
som verksamheter. Kommunen har
de senaste åren satsat på utveckling av
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verksamhetsområden, framöver satsning
på bostäder. Planlägger inte för ny mark
för verksamheter.
Planberedskap ÖP: 1900-3400 lgh
Planberedskap DP: 500 lgh och 34 ha
för verksamheter

Båstad
Upplever en brist på mark för näringslivet. Den långsiktiga planeringen i
kommunen sker dock med fokus på
markreserver för boende och mycket
lite för verksamheter. Har markreserver
för industri i Förslöv och Grevie. Har
en svår topograﬁ som försvårar stora
ytor för verksamheter. Efterfrågan på
exploatering sker inom bostad. Har
överlag svårt att få fram planer, överklagas alltid.
Planberedskap ÖP: 3300 lgh och 170
ha för verksamheter

Eslöv
Har en bra planberedskap i DP överlag.
För verksamheter ﬁnns DP för såväl nya
som inom beﬁntliga verksamhetsområden. Upplever ett stort tryck på Eslöv
som boendeort, inte så stort som näringslivsort. Stora utbyggnadsområden i
såväl öst som väst för bostäder.
Planberedskap ÖP: 2195-3465 lgh och
35 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 25 ha för verksamheter

Helsingborg
Har god planberedskap i DP för verksamheter, saknas helt för handel. Har
relativt god planberedskap för bostäder. Har fått politiskt uppdrag att öka
beredskapen till 1400 lgh i DP och att
det ska byggas 700 lgh/år. Diskuterar
om planberedskap i DP är sanningen
för en beredskap – hur är beredskapen
för genomförandet? Funderingar kring
om för stora och liksidiga DP hämmar
marknaden, samma typer av boende
kommer ut på marknaden samtidigt.
Planberedskap ÖP: 23 200 lgh och
450 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 9900 lgh och 100
ha för verksamheter

Hässleholm
Lider delvis av att inte synas regionalt,
ﬁnns ett behov av att stärka staden.
Ligger strategiskt till och har många
möjligheter, sker en satsning på logistik.
Upplever det som svårt att få Hässleholm som huvudort i kommunen.
Har en svårighet att få fram planer för
verksamheter. Har en bra beredskap
i DP för bostäder i alla orter, byggs i
huvudsak i centralorten.
Planberedskap ÖP: 400 ha för bostäder och 1000 ha för verksamheter

Höganäs
Har satsat på Viken och Jonstorp de
senaste åren, politiskt beslut att nu
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satsa på centralorten. Politiskt mål att
kraftigt växa i centralorten. Har DP
framme för bostäder, många är dock
överklagade. Finns inga lediga villatomter i centralorten, för fribyggare i
princip inte alls i kommunen. Saknar
mark planlagd för verksamheter.
Planberedskap ÖP: 2250-2900 lgh
och 30 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 350 lgh

god planberedskap för bostäder. Har
inget direkt tryck på bostadsutbyggnad
heller. Ser att små kommuner har en
tendens att hamna på efterkälken, hur
kan bl a Klippan synas mer?
Planberedskap ÖP: 400 ha för
bostäder
Planberedskap DP: 300 lgh och 145
ha för verksamheter

Kristianstad
Hörby
Det byggs väldigt mycket just nu – har
aldrig byggts så mycket som under
2009! Har ca 120 lgh på gång i centralorten just nu. Upplever ett akut behov
av mark för verksamhetsområden. Det
som pekades ut i ÖP2005 är bebyggt.
Hela ÖP byggde på i princip nolltillväxt
i kommunen. Senaste årets byggande
har tärt på markreserven. Finns i princip inga DP för bostäder i centralorten,
men är på gång.
Planberedskap ÖP: 1005 lgh och 83
ha för verksamheter
Planberedskap DP: 130 lgh

Höör
Kommunen har god planberedskap
för bostäder och märker av tryck från
Malmö/Lund. Stora efterfrågan är på
småhus, men även lägenheter. Har även
relativt god planberedskap för verksamheter, såväl nya områden som inom
beﬁntliga verksamhetsområden. Har en
efterfrågan kring handel och logistik.

God planberedskap, men litet tryck
på ytor för verksamheter. Bostäder är
det alltid en efterfrågan på. Har ingen
ÖP sedan -90, först nu på gång med
ny. Saknar därmed ett övergripande
helhetsperspektiv på kommunens utveckling med bristen på ÖP. Arbetar
med Kristianstad som centrum/draglok
i Skånenordost.
Planberedskap ÖP: 4140 lgh och 342
ha för verksamheter
Planberedskap DP: 2000 lgh

Kävlinge
Har lite planlagd mark för näringslivet.
Upplever inte ett tryck ang ny mark
för verksamheter och planerar därmed
inte för det heller. Lite efterfrågningar
i Löddeköpinge och där satsar man på
utveckling kring Center Syd. I ÖP stora
ytor för nyexploatering av bostäder.
Planberedskap ÖP: 4000 lgh och 60
ha för verksamheter

Landskrona
Planberedskap ÖP: 1800 lgh och 80
ha för verksamheter
Planberedskap DP: 16 ha för verksamheter

Klippan
Har mycket god planberedskap för
verksamheter, proﬁlering logistik. Såväl
nya ytor som inom beﬁntliga verksamhetsområden. Har dock ingen efterfrågan på mark för verksamheter. Ej lika

Tror på attraktiva bostäder som nyckeln
till imageförändring. Har för att vara en
kommun på västkusten en liten tillväxt
och utveckling, men inte i jämförelse
med andra kommuner i Skåne. Satsar
stort på nya attraktiva bostadsområden,
hög klass och exklusivt. Ej fokus just
nu på förtätning, varken ang bostäder i
centrum eller ang verksamhetsområden.
Finns stor potential. Nya områden för
verksamheter med fokus på logistik

intill E6. Har en DP-beredskap för
bostäder och verksamheter.
Planberedskap ÖP: 6000 lgh och 110
ha för verksamheter
Planberedskap DP: 40 ha för verksamheter

Lomma
Har ett fokus på boende till Malmö/
Lund. Vill ej ha logistik/handel – dock
stort tryck på dessa frågor. Har växt
mycket de senaste åren i och med utbyggnaden av bl a Lomma Hamn. Vill
inte växa i den omfattningen framöver
utan vrida ner till normaltillväxt. Är en
liten kommun med ett stort tryck vilket
innebär markbrist. Kan inte ta hand om
allt – vill inte ta hand om allt. Balansen
mellan att exploatera och bevara. Prioriterar bostadsbebyggelse före verksamheter. Har en planberedskap för både
bostäder och verksamheter.
Planberedskap ÖP: 2000 lgh och 200
ha för verksamheter
Planberedskap DP: 65 ha för verksamheter

Lund
Stora ambitioner på att växa, ca 18 %
av Skånes bostadsproduktion på 40 år.
Bygger på Simrishamnsbanan/Lundalänken. Ambition med en restriktiv
hållning till exploatering på den goda
åkerjorden, ﬁnns potential i förtätning
men även stora nya utbyggnadsytor.
Stora ytor för ESS/MaxIV, annars lite
verksamhetsyta i förhållande till nya
ytor bostäder. God planberedskap för
verksamheter och bostäder. Ej satsningar på ytkrävande verksamheter, vill ha
kunskapseﬀektiva.
Planberedskap ÖP: 33 500 lgh och
400 ha för verksamheter

Malmö
Mycket god planberedskap för bostäder
men det byggs inte i tillräcklig utsträck-
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ning. Har en mycket stor befolkningstillväxt, med stort tryck på exploatering.
Fokus på att utveckla verksamheter
inom stadsbebyggelse så som kontor,
service, oﬀentlig verksamhet, handel.
Stora utbyggnadsområden är Västra
hamnen, Sorgenfri samt området kring
Nyhamn och centralstation. Många
projekt som syftar till omvandling av
industri till stadsbebyggelse med bostäder och kontor. Inga nya industriområden enligt ÖP. Tomma lokaler i centrala
lägen. Hela Malmö är attraktiv mark!

Simrishamn

Staffanstorp

Inﬂyttningskommun med negativt
födelsenetto. Stort sommarboende, som
blir längre över året, dvs många bor
i Simrishamn en stor del av året men
är inte skrivna där. Vill ha tillväxt, ej
vara en sommarkommun. Arbetar med
framförallt DP och bygglov direkt, har
ej långsiktiga utbyggnadsplaner. Har
en DP-beredskap för bostäder, många
planer överklagas dock. Har en planberedskap för verksamheter, dock inget
större tryck. Arbetar med små företag,
ej direkt de stora.

Har en framtidsbild för 2038 som
också är ÖP. Kopplar sin bebyggelse till
kollektivtraﬁklägen, och då med nya
lightrailspår. Har en vision om ca 85%
befolkningsökning till 2038. Ingen
proﬁlering ang verksamheter, dock ett
behov av att få dit företag så att det ej
blir sovstad/boendestad. Bostadsbrist i
sydväst, Staﬀanstorp beredd att växa.
Växte ca 150 % på 60-70 talet, möjlighet att göra så igen.

Planberedskap ÖP: 13 000 lgh
Planberedskap DP: 9 800 lgh och 60
ha för verksamheter

Planberedskap ÖP: 210 ha för bostäder och 43 ha för verksamheter

Planberedskap ÖP: 8110 lgh och 200
ha för verksamheter
Planberedskap DP: 550 lgh och 5 ha
för verksamheter

Osby

Sjöbo

Svalöv

Ingen brist på mark i Osby – gott om
mark för tillväxt. Finns förtätningsmöjligheter, jobbar dock inte så mycket
med frågan. Finns ingen brist på industrimark, företagen önskar dock annat
läge än det som erbjuds. Utgår inte
direkt från kollektivtraﬁklägen. Har i
ÖP mer yta för industri än för bostäder,
ca 3 ggr mer. Har DP-beredskap för den
bostadsefterfrågan som ﬁnns, dvs 35
lgh/år.

Sjöbo har en mycket bra DP-beredskap
överlag, både bostäder och verksamheter. Dock inget direkt tryck för utveckling. Stor önskan om utveckling kring
kollektivtraﬁk åt framförallt väster.
Tryck på villor, saknar beredskap för lägenheter. Sjöbo har plats, möjlighet och
beredskap för utveckling. Vill koppla sig
starkt till Malmö/Lund.

Utgår från kollektivtraﬁk, vill ha en
utveckling av tåg och mer buss. Har en
liten planberedskap framförallt för bostäder, vill öka den. Har en relativt bra
DP-beredskap i Svalöv, Teckomatorp
och Röstånga. Dock liten DP-beredskap
i Tågarp och Billeberga. Arbetar med
att utveckla sin attraktivitet genom att
bla stärka centralorten med förtätning
och större utbyggnad. Arbetar med tillväxtprogram för var tätort kopplat till
planberedskap, mål och attraktivitet.
Satsning på verksamheter framförallt i
Billeberga.

Planberedskap ÖP: 1000 lgh och 230
ha för verksamheter

Perstorp
Mycket liten bostadsutbyggnad, ca 10
lgh/år. Ingen direkt efterfrågan. Efterfrågan sker i Perstorp centralort och på
villor. Har ett uppdrag att ha en större
planberedskap för både bostäder och
verksamheter. Har inget direkt tryck
på verksamheter. Stor potential kopplat
till Perstorps Industripark. Har arbetat
med att lyfta Perstorps självbild inom
kommunen.
Planberedskap ÖP: 90 ha för bostäder
och 285 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 25 lgh
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Planberedskap ÖP: 1320 lgh och 53
ha för verksamheter

Skurup
Sker en omorientering, vill dra sig mer
mot väst. Har liten planberedskap i DP
för bostäder. Har DP för verksamheter/
handel intill E65. Ser dock ett problem
med att kommunen inte äger mark,
har inte en aktiv planberedskap utan
behöver lita på privat sektor. Har stora
ytor för utbyggnad av verksamheter och
bostäder i ÖP, dock ej siﬀror på hur
mycket. Finns en utpekad vilja i ÖP
som inte följs upp av en planberedskap.
Planberedskap ÖP: 190 ha för
bostäder och 200 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 140 ha för verksamheter

Planberedskap ÖP: 3300 lgh och 113
ha för verksamheter

Svedala
Utvecklingen ska ske fåkärnigt – Svedala, Bara och Klågerup. Ca 2/3 i Svedala
och 1/3 i Bara och Klågerup. Inget
tryck på logistik och vill ej ha externhandel vid E65. Planerar inte för större
utbyggnad ang verksamheter i ÖP. Har
DP för verksamheter inom beﬁntliga
verksamhetsområden. Har ett ökat
tryck på bostäder i centralorten. Har
en DP-beredskap för bostäder i Svedala
och Bara.

Exploateringsmöjligheter
Planberedskap ÖP: 2710 lgh och 18
ha för verksamheter
Planberedskap DP: 140 ha för verksamheter

Tomelilla
ÖP2002 med en låg tillväxt och därmed
liten utveckling. Har de senaste åren en
starkare utveckling. Tryck på verksamhetsområden i Norra industriområdet,
ej tryck på västra industriområdet. Simrishamnsbanans sträckning viktig för
att lokalisera nytt verksamhetsområde.
Ingen planberedskap för utveckling av
verksamheter. Även låga förväntningar
för bostadsutveckling i ÖP, växer mer.
Satsar på Tomelilla, Brösarp och Smedstorp – god kollektivtraﬁk. Arbetar inte
med FÖP:ar. Har en planberedskap för
bostäder, särskilt villor.
Planberedskap ÖP: 125 ha för bostäder och 200 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 9 ha för verksamheter

Trelleborg
Stor utveckling i ÖP2010, plan för ca
5000 bostäder. Stora ytor för boende
och verksamheter runt staden på åkermark, planerar som årsringar. Har en
god planberedskap ang verksamheter
i både öst och väst, trycket och efterfrågan framförallt i väst. Satsning från
industristad till boende, bygger mycket
småhus till ”fösta huset” ägande. Trend
att Trelleborg får ytkrävande verksamheter av Malmö – ska det vara så? Inget
direkt ställningstagande från kommunen, tar emot.
Planberedskap ÖP: 6900-8900 lgh
och 250 ha för verksamheter

Vellinge
Fokus på att utveckla boende och goda
stadsmiljöer. Infrastrukturen hårt belastad, behov utveckla kollektivtraﬁken.
Har ett tryck på bostadsbyggande, såväl
villor som hyreslägenheter. Vill utveckla

ett näringsliv som är icke störande, småskaligt, kontor. Har lite planberedskap
ang verksamheter, men har för bostäder.
Planberedskap ÖP: 550 ha för
bostäder och 120 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 480 lgh och 7 ha
för verksamheter

Ystad
Har stora planer på bostadsbyggande i
centralorten. Nuvarande ÖP har en kort
tidshorisont, behöver längre perspektiv.
Aktualisering av ÖP – vad innebär 1%
målet? Vill utveckla goda boendeorter,
trenden är att man ﬂyttar till centralorten. Så även fokus för utbyggnaden. Går
till att bygga mer lägenheter än villor.
Har inget direkt tryck på sina verksamhetsområden. Har en planberedskap
för verksamheter kopplat till beﬁntliga
områden.
Planberedskap ÖP: 1860 lgh, långsikt
4840 lgh och 65 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 40 ha för verksamheter

Åstorp
ÖP från 2002 är inaktuell. Har ett
stort tryck på både verksamheter och
bostäder. Har ingen planberedskap och
framförallt ingen långsiktig planering.
Stort tryck på DP-arbete. Tryck på
bostäder, men inget beslut om mål
för utvecklingen. Upplever att det är
mycket adhoc och hantera efterhand.
Trycket på verksamhetsområden är
större än bostäder och då alla typer av
verksamheter. Har ett strategiskt läge
och satsar på logistikområden, gärna
med industrispår.
Planberedskap DP: 285 lgh och 115 ha
för verksamheter

ﬁnns liten planberedskap. Stora hinder
för utbyggnad av bostäder är tex ﬂygplatsen och överklaganden. Stort fokus
på att ha verksamhetsområden vid E6
– skyltlägen logistik, handel, åkeri. Har
haft en liten byggnation av bostäder
vilket hämmat tillväxten.
Planberedskap ÖP: 8100 lgh och 325
ha för verksamheter Planberedskap DP:
700 lgh och 15 ha för verksamheter

Örkelljunga
Planerar längs Ryggraden, tätorter
längs infrastruktur/kollektivtraﬁk.
Europakorridoren/E4 starkt stråk för
utvecklingen/skyltlägen. God DPberedskap för verksamheter. Woodlands
har påverkat prisbilden i kommunen,
en känd arkitekt till kommunen. Vill
arbeta med att skapa centrum/urbanitet/mötesplatser som attraktion. Ser
ett problem med markägare som inte
ville samma som kommunen i centrum.
Ingen planberedskap i centrum där
det ﬁnns en efterfrågan och tvärtom i
Skånes Fagerhult. Inget stort tryck.
Planberedskap ÖP: 800 ha för
bostäder och 300 ha för verksamheter
Planberedskap DP: 240 lgh

Östra Göinge
ÖP från 91, arbetar med bygglov direkt
eller ev små DP. Ny vision, kräver
långsiktigt tänk. Vill satsa på ÖP och
utvecklingen av kommunen för att
stärka kommunen och vända trenden.
Utveckla boendet en viktig faktor.
Många små orter, ingen naturlig huvudort, fortfarande konkurrens, alla vill ha
allt. På sikt måste man proﬁlera orterna.
Utveckling av busstråk till Kristianstad/
Hässleholm är viktiga. Har god planberedskap för verksamheter och bostäder,
inget stort tryck.

Ängelholm
Växlar över från småstad till större stad.
Planerat för en småstad där marknaden
fått styra. Har ett tryck på centralorten,

Planberedskap DP: 100 lgh och 60 ha
för verksamheter
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Tabell 1: Planläget i Skånes kommuner.
PLANBEREDSKAP ÖP

PLANBEREDSKAP DP

BOSTÄDER

VERKSAMHETER

BOSTÄDER LGH

VERKSAMHETER

LGH ELLER HA

HA

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn

725 lgh

90
60
230
150
280
1100
250
200
180 alt 390
150
90
750
500
600
400
1500
4800
38
ingen uppgift
ingen uppgift

ingen uppgift
90 lgh
500 lgh
ingen uppgift
ingen uppgift
9900 lgh
ingen uppgift
350 lgh
130 lgh
ingen uppgift
300 lgh
2000 lgh
ingen uppgift
ingen uppgift
ingen uppgift
ingen uppgift
9800 lgh
ingen uppgift
25 lgh
ingen uppgift

ingen uppgift
25 ha
34 ha
ingen uppgift
25 ha
100 ha
ingen uppgift
16 ha
145 ha
ingen uppgift
40 ha
65 ha
ingen uppgift
60 ha
ingen uppgift
ingen uppgift

Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

1320 lgh

200
100
300
70
300
ingen uppgift
500
500
300
90
ingen uppgift
85
ingen uppgift

ingen uppgift
ingen uppgift
550 lgh
ingen uppgift
ingen uppgift
ingen uppgift
ingen uppgift
480 lgh
ingen uppgift
285 lgh
700 lgh
240 lgh
100 lgh

ingen uppgift
140 ha
5 ha
ingen uppgift
140 ha
9 ha
ingen uppgift
7 ha
40 ha
115 ha
15 ha
ingen uppgift
60 ha

1000 lgh
1900-3400 lgh
3300 lgh
2195-3465 lgh
23 000 lgh
400 ha
2250-2900 lgh
1005 lgh
1800 lgh
400 ha
4140 lgh
4000 lgh
6000 lgh
2000 lgh
33 5000 lgh
13 000 lgh
1000 lgh
90 ha
210 ha
190 ha
8110 lgh
3300 lgh
2710 lgh
125 ha
6900-8900 lgh
550 ha
1860-4840 lgh
8100 lgh
800 ha
-

HA

(Källa: Minnesanteckningar från kommundialog hösten 2009. Planläget baseras på inrapporterad statistik från kommunerna, februari 2010.)
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Intervju

Alla kan bidra
Ulrika Thulin, kommunalråd Perstorp kommun.

P

erstorp tänker bli bäst i landet på service och bemötande. För att nå dit konstaterar kommunen att det
krävs tydliga mål, regionalsamverkan och arbete med att
höja kommunens attraktionskraft. Just nu pågår arbetet med
att ta fram planer och mark för både boende och ökat företagande.

Perstorp är den lilla kommunen i norra
Skåne med liten men stadig befolkningsökning och få etableringsförfrågningar från företag. Men det ska ändras
nu.

lektivtraﬁken nödvändig. Men vi måste
också lyfta fördelen med att vara en
liten kommun, nämligen närheten till
det mesta. Och så måste man se möjligheter snarare än hinder.

– Vi tänker höja vår attraktionskraft genom att lyfta fram våra smultronställen
och genom ett gemensamt arbete mellan kommunen, företag och föreningar,
säger Ulrika Thulin som är kommunstyrelsens ordförande i Perstorp.

För Perstorp är den regionala samverkan och kopplingen till Hässleholm/
Kristianstad och Helsingborg, men även
Lund/Malmö viktig.

I Perstorp har man satsat på att ändra
den egna bilden av kommunen, att få
människor att känna stolthet och se vad
som är bra.
– Det är viktigt att ha planer klara för
hur vi ska växa och att kommunen är
redo för kapacitets- och kvalitetshöjning
av alla verksamheter inom kommunens
organisation och ansvar.
Ulrika Thulin betonar också vikten av
fortsatt arbete för bättre infrastruktur
och kollektivtraﬁk.

– Perstorp är och kan bli ett ännu mer
självklart alternativ till de större kommunerna i Skåne, för etableringar av
företag och för boende. Mycket av den
utveckling som har skett och kommer
att ske är beroende av bättre infrastruktur och framför allt bättre kollektivtraﬁk, säger Ulrika Thulin.
För framtiden handlar det om att bjuda
in andra aktörer i kommunen såsom
företag och föreningar i arbetet för
kommunens utveckling.
– Alla har något att bidra med. Det är
inte bara kommunen som ska känna ett
ansvar för kommunens utveckling.

– För att locka människor och företag
till kommunen är utbyggnad av kol-
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Industri och
verksamhetsområden
Här är en grov sammanställning av planerade ytor
för verksamheter i översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och i vissa fall detaljplaner, som helhet.
De ﬂesta av kommunerna anger inte någon inriktning för sina planerade ytor för verksamheter utan
kallar det rakt av verksamheter/industri. Sammanställningen visar på att det ﬁnns planer för minst
ca 5 500 ha mark för verksamheter i kommunernas
översiktsplaner. Därutöver ﬁnns minst ca 830 ha i
färdiga detaljplaner. Men planberedskapen skiljer
sig åt mellan kommunerna. Flertalet kommuner
ger särskilt uttryck för att inte ha en planberedskap
i detaljplan och direkt försäljningsbarmark. Några
som tex Höganäs, Hörby och delvis Hässleholm
ger uttryck för en akut brist av planlagd mark för
verksamheter.
Det råder ingen brist på mark för verksamheter.
Men kommunerna i sydvästra Skåne tex Malmö,
Lomma, Burlöv planerar inte för nya verksamhetseller industriområden utan blandad stadsbebyggelse dvs bostäder kombinerat med verksamheter,
handel och service. Detta får konsekvenserna att
beredskapen för stora verksamhetsområden just där
är begränsade. Men stora ytor för mer ytkrävande
verksamheter ﬁnns på andra ställen, exempelvis
Klippan, Sjöbo och Trelleborg.

Bjuv

Höganäs

Ca 150 ha planerad industrimark i
Bjuv, Billesholm och Ekeby. Varav
ca 40 ha kopplat till Åstorp.

Ca 30 ha i kommunen enligt ÖP
Saknar planlagd mark för verksamheter, stor efterfrågan.

Bromölla

Hörby

55 ha yta enligt FÖP + ca 25 ha
i DP

Industripark norra delen vid E22,
ca 60 ha. Verksamhetsområde 23
ha, väster centralorten

Burlöv
Fram till nu satsat på verksamheter, satsar nu på bostäder. Ca 34
ha i DP. Avsätter ej ny mark för
verksamheter framöver.

Båstad

Lite möjlighet till utterliggare
expansion vid verksamhetsområde syd. Finns mark i Tjörnarp,
Snogeröd och Rolsberga ca16 ha.

Enligt ÖP ca 170 ha i kommunen
sammanlagt. Ingår ”skyltfönster”
vid E6/Östra Karup ca 70 ha,
samt markreserver i Förslöv och
Grevie. Personalintensiv verksamhet vid stationen.

Klippan

Eslöv

325 ha nya verksamhetsområden i
Kristianstad centralort enligt FÖP
framförallt vid E22 och väg 19, ca
17 ha i Åhus.

Ca 35 ha i ÖP och ca 25 ha i DP i
Gustavslund och Källeberg

Helsingborg
ca 450 ha enligt ÖP samt
däruöver ca 100 ha mark DP-lagd
för verksamheter/industri. Brist
mark för handel.

Hässleholm
Ca 1000 ha i ÖP varav ca 650
ha i nordöst och östra delen av
Hässleholms tätort.
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Höör

Kommunen har 115 ha försäljningsbar industrimark. På gång
med ytterliggare DP i Östra
Ljungby på ca 30 ha.

Kristianstad

Kävlinge
Begränsad tillgång på DP-lagd
mark i Kävlinge tätort idag. Plan
på ca 60 ha enligt ÖP varav ca 45
ha i Löddeköpinge.

Landskrona
Planer på ca 50 ha yta vid Kronan,
öster om E6:an. Stora förtätnings-
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Båstad

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Lomma
Burlöv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg

möjligheter inom Östra och Västra
industriområdena samt Örja Industriområde inkl hamnverksamhet. Även förtätningsmöjligheter
inom Norra industriområdet.

Lomma
Ca 200 ha ny verksamhetsyta
enligt ÖP, ej störande karaktär, ej
externhandel och logistik. Nians
verksamhetsområde ca 65 ha, ägs
av Skanska och är ej exploaterat
men planlagt.

Simrishamn

Tomelilla

Ängelholm

ca 43 ha obebyggd planlagd mark
för verksamheter enligt ÖP

Ca 200 ha i kommunen varav ca
150 ha i centralorten

Sjöbo

Trelleborg

ca 50 ha verksamheter i Sjöbo och
ca 2,5 ha i Blentarp för verksamheter

Har exploateringsmöjligheter
inom nuvarande östra och västra
industriområdet. Därutöver
utveckling /nyexploatering i Östra
och västra industriområdet samt
nytt verksamhetsområde i norra
Trelleborg kopplat till ny ring väg
samt hamnen ger sammanlagt ca
250 ha enligt ÖP.

I ÖP ca 150 ha för nya verksamheter i huvudsak längs E6:an
och traﬁknoder. Ca 175 ha vid
ﬂygplasten samt Valhall Park. DP
på ca 15 ha i Munka Ljungby.

Skurup

Enligt ÖP ca 250 ha för verksamheter, plus ca 150 ha för Ess/
MaxIV och ev expansion vid E65.

ca 40 ha i Östra och ca 160 ha i
Västra industriområdet för nya
verksamheter enligt ÖP. Finns
därutöver redan DPlagd mark
inom båda dessa områden. Samt
Nils Holgersson företagsby ca 100
ha för verksamheter/handel och ca
40 ha i Rydsgård vid E65.

Malmö

Staffanstorp

Planerar i princip inte för nya
stora industriområden i ÖP. Ca
60 ha i DP

Enligt ÖP ca 200 ha för verksamheter i Staﬀanstorp, Hjärup och
lite i Kyrkheddinge. Ca 5 ha i DP
i Brågarp.

Lund

Osby
Osby tätort en planreserv på ca
200 ha. Alltid minst 1 tomt på
20 000 kvm och 4 tomter på 10
000 kvm till försäljning. Övriga
tätorter ca 30 ha planreserv, varav
störst reserv i Lönsboda.

Svalöv

Perstorp

Sturup Park 22 ha i DP. Ca 25
ha i DP och ca 18 ha i ÖP för
Svedala tätort.

Möjliga utvecklingsområden för
verksamheter ca 260 ha i IndustriParken och ca 25 ha öster om
kommunen.

ca 113 ha för nya verksamhetsområden i kommunen enligt ÖP,
varav 65 ha i Svalöv och ca 15 i
Röstånga . Vill ej ha tung industri

Svedala

Vellinge
Enligt underlag till ÖP ﬁnns
förslag till utbyggnad av verksamhetsområde vid E6 i söder ca 70
ha. Därutöver ca 50 ha i resten av
kommunen. Liten planberedskap
i DP, 7 ha.

Örkelljunga
Enligt ÖP ca 300 ha i kommunen
varav ca 200 vid Skåneporten. Utveckling av Skåneporten kopplat
till en station. ca 30 ha i DP

Östra Göinge
Bastholmen, mellan väg 19 och
väg 23, ca 60 ha industrimark
för etablering nu. Finns gott om
industrimark även i Knislinge,
Glimåkra samt Sibbhult.

Ystad
Ca 40 ha DP-lagd i Östra och
västra industriområdet, behov av
förtätning. I ÖP planlagt för utvidgning av det östra industriområdet ca 60ha och ca 5 ha Svarte

Åstorp
Ca 115 ha för verksamheter söder
om södra industriområdet samt
ledig DP-mark inom beﬁntligt
industriområde. Plan ﬁnns för
fortsatt utbyggnad av Hyllinge
kring Familia ang handel.
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Handelsområden
Cirka 18 kommuner har i sina planer en mer speciﬁceras inriktning för handel i sina verksamhetsytor.
Flertalet av områden är belägna invid stora vägar/
traﬁknoder i relativt externa lägen. Helsingborg
utrycker ett stort tryck på mark för handel och har
i nuläget inte beredskap för det. Även Tomelilla
utrycker ett önskemål om utvecklad handel, men
har ej planberedskap däremot har Bromölla och
Kävlinge planberedskap för handel.

Båstad

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Bromölla

Lund

Handelsstråk vid E22 - utveckla
ett nytt handelscentra. Stora
markytor för utveckling.

Utveckling handel vid E22 traﬁkplast Råby

Burlöv
Stora Bernstorp i princip utbyggd
på kommunal mark. Finns kvar på
privat mark.

Hyllie med Galleria Emporia ca
70 ha, utveckling av området
kring Mobilia mer stadslikt/
bostäder.

Eslöv

Sjöbo

Flygstaden och Källeberg - ca
17 ha för handel/icke störande
industri.

Handelsområde väster om Sjöbo
tätort vid väg 11/13 ca 3 ha.

Helsingborg

Handelsområde Västra Skurup, Ica/Bygg. Nils Holgersson
företagsby väster om tätorten, med
inriktning på främst handel men
även verksamheter.

Har ett stort tryck på mark för
handel, men i princip ingen
tillgänglig planlagd mark. Utveckling av större handelsområden
bör enligt ÖP ske inom Väla, H+
kopplat till centrum samt vid
Landskronavägen. Övrigt satsning
på stadsdelar och stationsorter för
centrumverksamhet.

Höganäs
Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge

Sjöbo

Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg

Utveckla handelscentar kring sina
heminredningsbutiker, villa och
trädgård. I DP ca 15 ha vid väg
108.

Tomelilla
Positiv till externhandel.

Ystad

Kristianstad

Ängelholm

Utveckling av Östra centrum, ca
50 ha för handel i Hammar och ca
80 ha för handel och verksamheter
i Härlöv.

Midgårdsområdet

Klippan

Kävlinge
Utveckling av Center Syd - har ca
240 ha i DP, planläggs för ca 20
ha till.
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Staffanstorp

Ca 4 ha för handel i DP

Planer för handel i norr vid beﬁntlig stormarknad.

Lund
Staffanstorp

Skurup

Planer för ca 3 nya handelsområden vid stadens entréer ang
handelsverksamhet Malmövägen,
Sjöbovägen, Kristianstadsvägen.
Även utveckling av beﬁntliga
handelsområden bla regementet,
hamnen och city.

Höör

Lomma
Burlöv

Utveckling handel- och serviceområde i Viken. Utveckling Höganas
Design Outlet - keramikcentrum/
Design outlet

Malmö

Örkelljunga
Utveckling handel vid E4/skåneporten1 logistik

Tjänste, kontor och
kunskapsintensiv verksamhet
Cirka 9 kommuner ger i sina översiktsplaner en
tydlig inriktning på en utveckling av kunskapsintensiv verksamhet. Framförallt Malmö, Helsingborg och Lund anger tydligt i sina översiktsplaner
att fokus inom beﬁntlig stadsbebyggelse och
stationsnära läge är att utveckla verksamheter
med hög personal- och kunskapsintensitet som tex
kontor, service, oﬀentlig verksamhet, handel. Men
även Kristianstad och Hässleholm ger utryck för en
sådan utveckling kopplat till deras stationer.

Burlöv

Svedala

Inom ramen för utvecklingen av
Kronetorpsområdet.

Utveckling av personalintensiva verksamheter vid stationen
tillsammans med handel och
bostäder.

Helsingborg
Utveckling av personalintensiva
områden omkring stationsområden.

Hässleholm

Åstorp
Nytt verksamhetsområde på 115
ha även för utveckling inom
tjänstesektorn.

Norra Station/centrum utveckling,
förtätning och komplettering med
personalintensiva arbetsplatser

Kristianstad
Förtätning kring stationen med
personalintensiva arbetsplatser.
Båstad

Lund

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Utveckling/förtätning av Lund
NE dvs inom universitet/Ideonområden ang personalintensiva
företag. Även utveckling i södra
Lund ang kunskapsintensiva
företag.

Malmö
Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Lomma
Burlöv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg

Fokus på att utveckla verksamheter inom stadsbebyggelse så
som kontor, service, oﬀentlig
verksamhet, handel. Stora
utbyggnadsområden är Västra
hamnen, Hyllievång, Sorgenfri
samt området kring Nyhamn och
centralstation. Många projekt som
syftar till omvandling av industri
till stadsbebyggelse med bostäder
och kontor.

Staffanstorp
Förtätning/utveckling Staﬀanstorp
centrum med arbetsplatser i form
av service, kontor.
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Inriktning logistik
Cirka 13 kommuner har en önskad proﬁlering och
planering med inriktning på logistik för vissa av
sina verksamhetsytor. Skåne Nordväst har en
gemensam proﬁlering kring logistik och ett utvecklat centra för logistik utifrån läge. I Skåne Nordväst
har därmed ﬂera av kommunerna en proﬁlering
kring logistik exempelvis Helsingborg, Klippan,
Åstorp, Ängelholm och Landskrona. Men även
Hässleholm och Trelleborg har efterfrågan och
tryck ang logistik. Sammantaget är det stora ytor
i dessa kommuner som riktar sig till logistikverksamhet.

Burlöv

Osby

Stora Bernstorp i princip utbyggd
på kommunal mark. Finns kvar på
privat mark.

Logistiksektorn växer, utvecklar
områden med den kopplingen vid
väg 23 och nya Tvärleden.

Helsingborg

Skurup

Proﬁlering kring logistik Områden kopplade till E6/E4/
E20 samt järnväg tex Ättekulla,
Långeberga. Nytt område Tostarp
ca 60 ha.

Rydsgård vid E65 är ett område
för verksamheter främst logistik på
ca 40 ha.

Hässleholm

Ca 6 ha i DP vid västra infarten
väg 11

Logistikpark med kombiterminal
150 ha.

Trelleborg

Höör
Båstad

Verksamhetsområde Nord ca 80
ha varav 19 ha planlagt för handel
transport, logistik

Osby

Klippan

Örkelljunga
Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg
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Kommunen har 115 ha försäljningsbar industrimark och är på
gång med ytterliggare plan i Östra
Ljungby på 30 ha. Har gärna
proﬁlering mot logistik.

Landskrona
Logistikcentrum vid E6 ca 40 ha +
ca 20 ha ytterliggare möjlighet till
utbyggnad.

Malmö

Lomma
Burlöv

Staffanstorp

Utveckling i Norra hamnen ang
logistikcentrum, hamnverksamhet
m.m. ca 230 ha samt järnvägstekniskt centrum vid Glostorp
ca 70 ha.

Har stor efterfrågan av företag
inom logistiksektorn. Har enligt
ÖP stora ytor för nyexploatering
verksamheter, ca 250 ha.

Åstorp
Ca 115 ha för verksamheter i
söder om Södra industriområdet.
Hela området koppling industrispår och proﬁlerat ang logistik.

Ängelholm
Har större delen av sina planerade
verksamhetsytor längs med E6
med inriktning på logistik, handel.
Även Tvärbaneområdet på ca 125
ha vid ﬂygplatsen.

Tillverkning
och störande industri
Endast 3 kommuner har en mer speciﬁcerad
planering för en utveckling av störande industri.
Helsingborg och Perstorp utrycker en utvecklingspotential i områden kring deras tunga
industrier, Kemira och Perstorp AB. Under senare
tid har aktuella företag och kommun utvecklat
företagsparker med inriktning på liknande verksamheter. Kommunerna ser här möjligheter att
”klustra” företag såväl utifrån liknande verksamhet men även att samla störande verksamheter
nära varandra för att maximalt nyttja ytor och
skyddsområden.

Båstad

Bromölla
24 ha vid Nymölla

Helsingborg
Inom området kring Kemira
utvecklas en företagsby med inriktning på mer störande verksamheter och industri.

Perstorp
Perstorp IndustriPark, kluster kring förädling av kemisk
produktion, ﬁnns möjlighet för
nyetableringar/expansion inom
bred verksamhet.

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Lomma
Burlöv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg
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Utbildning,
forskning och utveckling
Cirka 11 kommuner ger i sina planer utryck för
en utveckling av högre utbildning, forskning och
utveckling. Naturligtvis är det i hög grad kommuner som har ett universitet eller högskola, som
Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Lund.
Men även kommuner som Perstorp och Hörby ser
en utveckling av forskning samt högteknologisk
utveckling kopplat till sina företag och lyfter gärna
denna proﬁl.

Helsingborg

Perstorp

Campus HBG med 3000 studenter i dagsläget och planeras
växa. Proﬁlområden utbildning/
forskning logistik, service manegement och kommunikation.

Utveckling kring IndustriPark ang
forskning och utveckling, högteknologisk produktion - specialkemikalier, elektronikindustri, plast.

Hässleholm

Utveckling ang Marint centrum
för forskning kring havsmiljöfrågor

Kommunen uttrycker planer
för utveckling av forskning och
utveckling vid Norra station.

Hörby
Medicinteknisk proﬁl

Kristianstad
Båstad

Kristianstad högskola med 11 000
studenter och Krinova Science
park, fokus livsmedel, human
resource och biosfär/miljö.

Osby
Örkelljunga

Lomma

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Lomma
Burlöv

Sjöbo

Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg
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Lund
Ca 200 ha för ESS/MaxIV och ev
expansion vid E65. Utveckling av
Lund NE med koppling till universitet, forskning, innovation.

Malmö

Lund
Staffanstorp

Utveckling av Alnarpsområdet
avseende forskning och utbildning
inom samhällsbyggande, trädgårdsnäring och jordbruk.

Utveckling av området kring SUS
Medeon ang forskning/utveckling och medicinsk verksamhet.
Utveckling av kunskapsstaden
med högskolan, MINC m.m. på
universitetsholmen.

Simrishamn

Staffanstorp
Hvilan utbildning

Östra Göinge
Utveckling av Färe företagspark i
Sibbhult.

Kultur, idrott och evenemang
Cirka 16 kommuner har en pågående planering
för utveckling av kultur, idrott och evenemang.
Många kommuner har just nu planer på olika
sorters arenor för idrott och evenemang, samt
olika planer för mäss- eller kongressanläggningar
runtom i regionen. Helsingborg, Malmö och
Burlöv är några kommuner som planerar för ﬂera
olika större byggnader för möten. Några kommuner lyfter gärna också utvecklingen kring olika
kulturcentrum kopplat till lokala unika platser som
tex Uppåkra i Staﬀanstorp, Wanås i Östra Göinge
och Borgebyslott i Lomma.

Båstad

Osby

Östra Göinge

Klippan

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge

Helsingborg

Staffanstorp

Multiarena vid Olympia för idrott,
konsert och evenemang. Kongressanläggning vid Ångfärjestationen.

Uppåkra arkeologiska centrum,
utställning.

Hörby

Utveckling av hamnområdet som
målpunkt med olika verksamheter
som tex marint centrum ang
havsmiljöfrågor, med tex konferens, kultur och forskning.

Hässleholm

Höganäs

Malmö

Simrishamn

Ängelholm

Utveckling sportcenter bla bad
och simning.

Planerar nytt badhus och tidiga
planer på ett nytt kulturhus i
centrum.

Kävlinge

Östra Göinge

Utveckling av VikingaTider, arkeologisk temapark.

Utveckling Wanås ang kultur.

Klippan

Lomma
Burlöv

Nytt badhus

Utveckling vid Hyllie med arena,
handel och mässa. Stor utveckling
på mötesplatser, kulturutbud och
det urbana stadslivet. Pågående
arbete med nytt konserthus, botanisk trädgård.

Idrottspark med idrottshall,
idrottsplaner, skejtarpark m.m.

Frostavallen - Skånes Djurpark
Bromölla

Bjuv

Bromölla

Hässleholm

Åstorp
Helsingborg

Utveckling av Borgebyslott som
kulturcentrum.

Höör

Ängelholm
Perstorp

Lomma

Mässa, konferens, kongress, ev
hotell. Simhall med ev idrott, gym
och spa.

Utveckling sportcenter - bad,
bowling, gympa och utomhusbad.

Örkelljunga
Höganäs

Burlöv

Utveckling Ljungbyhed Park till
evenemangsområde.

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg

Kristianstad
Ny multiarena för idrott, konserter och mässor på söder invid
idrottshallen samt nytt Naturum.
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Utredningsområden
Några kommuner har i sina översiktsplaner inte
helt deﬁnierat sin utbyggnad på vissa områden och
har då valt att kalla de framtida utredningsområden. I tidigare generationers översiktsplaner var
detta mer vanligt, men färre gör detta nu. Områden är framförallt utredningsområden för en framtida bostadsbebyggelse och här ligger en potential
på minst 1000 lägenheter.

Bjuv
För lgh och småindustri ca 100 ha
väster om Bjuv.

Eslöv
För bostäder/kontor/verksamhetsområden 14 ha i Marieholm samt
för centrala Eslöv ang bostäder/
verksamheter och centrumutveckling.

Hässleholm
Finjasjön och Bokeberg.

Kävlinge
Stora utredningsområden i
Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge.

Lund
Båstad

Innehåller 5 större utredningsområden för bostäder motsvarande ca
4000 lgh.

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Malmö

Östra Göinge

Höganäs

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge

3 områden som utredningsområden i ÖP för bostäder, verksamheter och utbildning.
Ca 200 ha som utredningsområde
för framförallt framtida bostäder
omkring Sjöbo tätort.

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg
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Osby

Sjöbo

Lomma
Burlöv

Varvsstaden, Järnvägsverkstäderna
mﬂ, blandad bebyggelse ca 3000
lgh.

Svedala
Ca 67 ha i Svedala tätort, Bara och
Klågerup.

Höga hus
Vid våra samtal med kommunerna lyftes ofta
planerna på höga hus, ett sätt för kommunerna
att proﬁlera sig. Det är dock en stor variation
kring vad som kommunerna lyfter som höga hus,
i Örkelljunga är det ett hus på sex våningar och i
Helsingborg är det 22 våningar. Här är det dock
viktigt att se vad som är utgångspunkten i skala
och bebyggelsestruktur i kommunerna. Ett sexvåningshus i Örkelljunga eller ett åttavåningshus
i Hörby har en tydlig avvikande proﬁlering ifrån
det beﬁntliga bostadsskalan. Här är en sammanställning av pågående planer på höga hus i kommunerna.

Bromölla
DP 8 vån Skanska äger.

Eslöv
2 st hus i Eslöv 6 resp 7 vån.

Helsingborg
22 vån på Närlunda.

Hässleholm
1 st 14 vån, serviceboende 70 lgh,
1 st 15 vån ca 60 lgh, samt 2 st
tvillinghus 14-16 vån ca 120 lgh.

Höganäs
Tvillinghus till kv Vesta på 15 vån.

Hörby
8 vån, 50 lgh på högsta punkten.

Båstad

Klippan

Osby

7 vån ca 40 lgh i centrum.

Örkelljunga

Kristianstad

Ängelholm
Östra Göinge
Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Kävlinge

Klippan

Bjuv

12 vån ca 30 lgh, 3 st 8 vån ca
90 lgh.
9 vån seniorboende i Kävlinge.

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona

Lund
10 vån vid E22 för hotell.

Eslöv

Hörby

Kävlinge

Svedala
I Bara centrum 4 hus 9-11 vån.

Lomma
Burlöv

Lund

Malmö

6 vån 24 lgh i centrum.
Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Örkelljunga

Sjöbo

Staffanstorp

Skurup
Ystad

Trelleborg
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Bostäder
En sammanställning har gjorts kring hur många
bostäder kommunerna planerar för. De ﬂesta
kommuner redovisar antal lägenheter som bör
rymmas i planerade utbyggnadsområden. Ett fåtal
har bara en yta utlagt utan siﬀra på antal möjliga
lägenheter. Det ﬁnns i kommunernas ÖP planer
på ca 134 000 lgh till 143 000 lgh i kommunerna
och därutöver ca 2765 ha yta för bostäder. Av detta
står Malmö, Lund och Helsingborg för ca 58 000
lgh, dvs ca 45% av det planerade bostadsbyggandet
i ÖP. Flertalet av de västskånska kommunerna har
en planering för ca 3000-6000 lgh i sina ÖP. Kommunerna i norra och östra Skåne har en planering
på ca 400-1000 lgh. Många av de små kommunerna har inte en siﬀra kopplad till sin planerade
utveckling av bostäder utan ytor som exempelvis
Örkelljunga, Klippan, Tomelilla och Skurup. Det
ﬁnns en planberedskap i DP på ca 25 400 lgh. Här
står Malmö och Helsingborg för ca 19 700 lgh, dvs
ca 78% av planberedskapen i DP för bostäder. De
kommuner som har gett utryck för att de har en
planberedskap i DP har i snitt ca 100-300 lgh i DP.
Inriktningen på bostadsbebyggelsen är till stor
del marklägenheter/villor i de ﬂesta kommuner.
Det är framförallt Malmö, Lund och Helsingborg
som tydligt anger att det ska ske en utbyggnad av
ﬂerbostadshus. Övriga kommuner längs västkusten ger utryck för att det bör ske en utbyggnad av
stadsliknande bebyggelse/ﬂerbostadshus i vissa centrala områden, så även Kristianstad. Men de små
kommunernas planberedskap är inriktad på villor
och marklägenheter. Några kommuner uttrycker
en bristvara på tomtmark för småhus och villor.
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Bjuv

Hörby

Ca 725 lgh enligt ÖP i tätorterna,
stödjer en utveckling med lgh på
landsbygden.

Lundvigsborg ca 220 lgh. Osbyholm planförslag ca 65 lgh, planeras för en mer kraftig utbyggnad
i kommande FÖP. Osbyholm/
Lyby/Ringsjöstrand utveckling i
nuläge plan på ca 100 lgh, med
130 DP-lagda tomter därutöver
plan på 430 lgh enligt ÖP. Ca 60
lgh i Nordöstra Hörby.

Bromölla
Plan ca 1000 lgh i ÖP, ca 50 villor
i DP + ca 40 ﬂerbost i DP.

Burlöv
Antagna/pågående DP ca 500 lgh.
Därutöver planer för ca 200 lgh i
Arlöv och ca 200 lgh i Åkarp. Kronetorpsområdet ca 1500-3000 lgh.

Båstad
Ca 3300 lgh enligt ÖP.

Eslöv

Höör
Ca 1800 lgh i Höör enligt ÖP.
Varav Höör väster 470 lgh, Höör
öster 600 lgh och Ringsjöbandet 250 lgh. Stor potential till
förtätning/omvandling centralt,
studeras i ny FÖP.

Ca 480-745 bostäder enligt ÖP
öster, ca 1050-1600 bostäder
enligt ÖP väster samt ca 380 lgh
i Marieholm. Övriga kommunen
285-740 lgh enligt ÖP.

Klippan

Helsingborg

Enligt FÖP ca 4140 lgh i Kristianstad tätort. Redan DP-lagt för ca
2000 lgh.

Ca 2400 i färdiga DP, ca 7500 i
pågående DP och ca 23 200 lgh
sammanlagt i ÖP. Inom H+, Maria och Östra Ramlösa ca 10 000
lgh. Övriga nya områden ca 3000
lgh. Övrigt satsning på förtätning
och komplettering ca 10 000 lgh.

Ca 400 ha mark för bostäder enligt ÖP. I DP ca 200 lgh villor och
ca 100 lgh i ﬂerbost/marklgh.

Kristianstad

Kävlinge
Ca 4000 lgh enligt ÖP, varav 1900
lgh i Kävlinge, 600 lgh i Furulund
och 800 lgh i Löddeköpinge.

Hässleholm

Landskrona

Ca 400 ha för bostäder enligt ÖP
varav ca häften i Hässleholms
tätort.

Utveckla det attraktiva boendet
för att utveckla kommunen ca
6000 lgh enligt ÖP, nya områden
i fokus ej förtätning. Dock ﬁnns
potential för förtätning på ca 1000
lgh i centralorten.

Höganäs
Enligt ÖP ca 1000 lgh i Viken, ca
1000-1500 lgh i Höganäs centralort samt ca 100 lgh i Jonstorp och
150-300 lgh i Östra Lerberget. Ca
350 lgh i DP som är överklagade,
alla som förtätning i centralorten.

Lomma
Ca 2000 lgh enlig ÖP inkl
Lomma Hamn och i övrigt i
princip nya markområden.

Båstad

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Lomma
Burlöv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg

Lund
Ca 33 500 lgh i ÖP varav 18 500
är Lund centralort, Stångby 4000
lgh, S Sandby 2400 lgh och Dalby
3050 lgh. Härav ska också 8000
lgh vara förtätning av Lund och de
större orterna. Därtill ca 4000 lgh
i utredningsområden.

Malmö
Ca 6000 lgh i färdiga DP, ytterliggare 3800 lgh i pågående DP och
13 000 lgh i ÖP planer/program.
Stora utvecklingsområden är tex.
Västra hamnen, Hyllie, Norra
Sorgenfri, Kalkbrottet, Limhamn.

Osby
Enligt ÖP utbyggnad av 1000 lgh
i kommunen. Varav ca 725 lgh i
Osby tätort. Har många byggklara
tomter för bostäder i alla tätorter.

Perstorp
God planberedskap i DP, 25
byggklara tomter. Goda förtätningsmöjligheter i centralorten,
liten utveckling i övriga byar. Den
stora utbyggnadspotentialen öster
om tätorten ca 90 ha.

Staffanstorp
Ca 8110 lgh enligt ÖP varav ca
3870 lgh i Staﬀanstorp tätort och
ca 3150 lgh i Hjärup. Ca 550 lgh i
DP för Hjärup.

Svalöv
Ca 3300 lgh i hela kommunen
varav ca 800 lgh på 80 ha i centralorten, i Teckomatorp 650 lgh
på 70 ha samt i Kågeröd ca 850
lgh på 87 ha.

Svedala
Ca 1810 lgh till 2025 i centralorten enligt ÖP samt ca 800 lgh i
Bara och 100 lgh i Klågerup.

Tomelilla
Ca 45 ha för bostäder i centralorten och ca 80 ha i övriga
kommunen. DP-lagt enlig ÖP ca
90 ha.

Trelleborg

Simrishamns tätort, växa västerut
ca 110 ha planerat för bostäder
och ca 100 ha i övriga kommunen.

Enligt ÖP ca 1200-1500 lgh
Maglarps strand, Mellanköpinge
400-600 lgh, Västervång 300600 lgh, Larsgården 400-600
lgh, Sjöstaden 3000-4000 lgh,
förtätning Trelleborg 500- 1000
lgh, Skegrie/Västra Tommarp 200300 lgh samt ca 300 lgh i övriga
utvecklingsorter.

Sjöbo

Vellinge

Plan enlig ÖP ca 1320 lgh varav
ca 750 lgh i Sjöbo tätort och ca
240 lgh i Blentarp.

Enligt underlag till ÖP ca 180 ha i
centralorten och ca 370 ha i övriga
orter för bostäder. Därutöver
planering för stadsbebyggelse/
förtätning i Vellinge, Östra Grevie,
Västra Ingelstad, Höllviken,
Hököpinge och Skanör. Ca 480
lgh i DP.

Simrishamn

Skurup
Enligt ÖP ca 70 ha yta för
bostäder i Skurup centralort, ca 20
ha i Rydsgård, Skivarp 20 ha och
ca 80 ha i/runt Abbekås.

Ystad
I nuvarande ÖP ca 230 lgh
i Svarte, ca 1230 lgh i Ystad
centralort och ca 400 lgh i övriga
kommunen. Planerar mellan år
2015-2045 för ca 4840 lgh varav
största delen är i Ystad tätort
tex hamnenområdet ca 550 lgh,
Västra sjöstaden ca 850 lgh och
1000 lgh Surbrunnen.

Åstorp
Ca 110 lgh i Åstorp, ca 50 lgh i
Nyvång, ca 25 lgh i Kvidinge och
ca 100 lgh i Hyllinge, samtliga
i DP.

Ängelholm
Planer på ca 2900 lgh enligt
ÖP, däruöver i FÖP ca 2000
lgh i Barkåkra, 3000 lgh i södra
Ängelholm och ca 200 lgh möjlig
förtätning i centralorten. Ca
200 lgh i DP och ca 500 lgh i
pågående DP.

Örkelljunga
Ca 800 ha i ÖP. Ca 120 lgh i DP
i Örkelljunga tätort, ca 20 lgh i
Skånes fagerhult. Ca 100 lgh i
Eket, Woodland.

Östra Göinge
God planberedskap i DP för
bostäder, huvudsak förtätning i
orterna. Större utbyggnadsområde
vid Immeln ca 100 lgh i DP. Ej
ytor i ÖP.
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Stadsutveckling
och centrumförnyelse
Fler och ﬂer kommuner ger utryck för ett behov
av en utveckling och förnyelse av sina tätorter
och centrum. I våra samtal har en utveckling av
centralorten lyfts som ett stort behov framöver.
Och därmed som en nyckelfaktor för attraktionskraft. Att förtäta, skapa stråk och mötesplatser
så att centrum blir med levande är utmaningar
för många kommuner. Medvetenheten kring
frågan och behovet ﬁnns, få har dock omsatt det
i konkreta strategier. Återigen är det framförallt
de större kommunerna som har tydliga strategier
för stadsutveckling som Malmö, Helsingborg och
Kristianstad. De små kommunerna har mer gjort
identiﬁeringen av att de måsta arbeta med frågan för att kunna attrahera människor och få en
levande stad.

56

Bjuv

Hässleholm

Levande stadsliv i Bjuvs tätort.

Stadsutveckling Hässleholm
centrum.

Bromölla
Behov av levande centrum,
utveckling handel framförallt
livsmedel.

Burlöv
Burlöv center blir centrum i
Burlövs utveckling med butiker,
bostäder och verksamheter.

Eslöv
Centrumutveckling kring
stationen i Marieholm.Ambition
kring centrumutveckling i Eslöv.

Helsingborg
Utveckling av stationssamhällena
med service, handel, mötesplatser.
Ett av proﬁlområdena i ÖP är
mötesplatser med fokus på stadsutveckling.

Höganäs
Komprimering och utveckling av
centrum, behov av stadsliv och
utveckling handel. Utveckling
av hamnområdena i Viken och
Höganäs ang service, möten, spa/
hotell/konferens.

Hörby
Utveckling av centrum, knyta
ihop stadens olika torg och stråk.

Höör
Utveckling av stationsområdet
med bla bostäder och butiker samt
utveckling av Nya torg.

Klippan
Förtätning i stationsnäraläge och
ang marklägenheter.
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Båstad

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Lomma
Burlöv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg

Kristianstad

Malmö

Svalöv

Ängelholm

Nytt resecentrum i Kristianstad
C med bla mer kontorsytor. Vid
det gamla resecentrum utvecklas
Östra centrum, en utveckling av
mötesplatser med bla handelsgalleria på ca 25 ha och ca 125 lgh.

Pågår ﬂera stadsförnyelse projekt
som syftar till en förtätning och
utveckling, bla i Lindängen/södra
Fosie, Rosengård, Sorgenfri.

Vill förtäta/förädla Svalöv centrum
för att höja kvalitén, skapa urbanism.

Stadsutveckling Stortorget/
Storgatan och längs Rönne åpromenaden

Simrishamn

Svedala

Örkelljunga

Centrumprojekt för att göra
Svedala centrum mer tilltalande
och levande, förtätning, utökat
serviceutbud. Utveckling av Bara
med ca 300 lgh som omvandling/
förtätning av centrum, DP ﬁnns.

Vill utveckla centrum ang täthet,
stråk, urbanitet.

Kävlinge
Stadsutveckling inom ramen för
Östra Centrum planeras för ca
1000-2000 lgh, samt butiker,
service och oﬀentliga lokaler.

Behov av att stärka centrum, är ej
naturlig handelspunkt.

Sjöbo
Centrumutveckling i Blentarp
med förtätning och service.

Tomelilla

Landskrona

Skurup

Stor potential för centrumutveckling i centrala Landskrona som en
del i att skapa en attraktvare stad.

Centrumförnyelse i Skurup, skapa
handelsstråk, förtäta.

Utveckling av Tomelilla centrum
med bostäder varierad upplåtelseform samt tydliggöra stråk.

Lomma

Staffanstorp

Vellinge

Utveckling av centrum i Staﬀanstorp och Hjärup kopplat till
stationer och hållplatser, skapa
mötesplatser, stråk.

Enligt förslag till ÖP utveckling
av centrum och stadsbebyggelse/
förtätning i Vellinge, Skanör,
Västra Ingelstad, Höllviken

Utveckling av centrum ang handel
service längs med det sk Lommastråket dvs handelsstråk, kulturstråk och maritimt stråk.

Östra Göinge
Arbetar med byförnyelse och
servicekoncentration i de större
tätorterna för att öka attraktionskraften.
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Omvandling och förtätning
Även en stor del av kommunerna har områden som
de vill ska omvandlas eller förtäta, gamla verksamhetsområden som ska utvecklas med stadsbebyggelse och bostäder. Västra hamnen i Malmö och
Norra Hamnen i Helsingborg var några av de
första. Pågående projekt som det sker en omvandling och utveckling av är bland andra Sorgenfri i
Malmö, Lomma hamn, Södra hamnen i Helsingborg och Östra centrum i Kävlinge. Potential för
större omvandlingsområden ﬁnns i ﬂera andra
kommuner som exempelvis Trelleborg, Ystad och
Ängelholm. Några kommuner ger också uttryck
för en stor potential kring förtätning av centrum
som Landskrona, Eslöv och Tomelilla. Kommunerna har dock inte omsatt det i konkreta strategier,
planer eller program.
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Bromölla
IFÖ-området stor potential för
förtätning/utveckling av verksamhetsområde.

Burlöv
Stor potential av förtätning/
utveckling av beﬁntliga verksamhetsområden. Förtätning/eﬀektivisering av ytor kring stationen och
Burlöv center.

Eslöv
Yllefabriken i Marieholm utveckling av lokalerna ca 8 ha samt
förtätning centrala Eslöv.

Helsingborg
Omvandling av industri/hamnområde inom ramen för H+
- stort stadsförnyelseprojekt. Ca
3000-5000 lgh blandad stadsbebyggelse. Har genomgående
en anstas att utveckla områden

genom förtätning, komplettering,
ev omvandling.

Hässleholm
Omvandling av Åhusfältet, delar
av gamla P2 och T4 för bostäder.
Utveckling av Finjsjö park som ny
stadsdel samt förtätning Bokeberg
med ca 450 lgh.

Höör
Stor potential till förtätning/
omvandling centralt, studeras i
ny FÖP.

Kristianstad
I FÖP Kristianstad pekas ﬂera
förtätningsprojekt ut som tex
Bangårdsområdet, Vilan småindustriområde.

Kävlinge
Omvandling industriområde inom
ramen för Östra Centrum planeras
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Båstad

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Lomma
Burlöv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg

för ca 1000-2000 lgh, butiker,
service och oﬀentliga lokaler.
Barsebäcksområdet är utredninsgområde för framtida bostäder.

alla etableringar såväl kontor som
stora industrier. Minst ca 20 ha
som möjlig att expandera/förtäta.

Lomma
Fortsatt utveckling av Lomma
Hamn med ca 1000 lgh.

Möjlighet att förtäta inom staden,
med begränsad utvidgning att
växa västerut.

Lund

Skurup

Av stadens utbyggnad ska ca 8000
lgh ske i förtätningsläge. Utveckling/förtätning av området kring
universitet/Ideon/sjukhus m.m.
inom ramen för Lund NE.

Omvandlingsområden i Rydsgård
och Skivarp från industri till
bostäder och lättare verksamheter
ca 50 ha sammanlagt.

Malmö

Staffanstorp

Vellinge

Många förtätningsmöjligheter
och förslag i ÖP. Ca 500 lgh som
förtätningsmöjligheter i Sockerbruksområdet, Staﬀanstorp.

Viss förtätning i Östra Grevie,
Hököpinge och Västra Ingelstad.
Centrumutveckling/förtätning
Vellinge, Skanör, Höllviken

Svedala

Ystad

Centrumprojekt för att utveckla
centrum, ser på möjlighet att

Hamnenområdet potential för
omvandling ca 500 lgh.

Flertalet projekt inom staden
ang förtätning och omvandling
tex Västra hamnen, Sorgenfri,
Medeon,

Perstorp
Utveckling av IndustriParken ang

Simrishamn

förtäta centrum med ca 600 lgh
och ﬁnns ca 2 ha ny handelsetablering söder om järnvägen.
Centrumutvecklingsprojekt i Bara
med förtätning, utveckling med
högre hus och centrum.

Tomelilla
Stor potential ﬁnns för förtätning/
omvandling i Tomelilla centrum.

Åstorp
Tankar på förtätning i Åstorp centralort som studeras bla i arbetet
med en grönstrukturplan.

Ängelholm
Utveckling av sjukhusområdet
med Hälsostaden - sjukhus,
bostäder, bad. Potential till förtätning kring stationsområdet.

Trelleborg
Ser potential på ca 1000 lgh i
Trelleborgs tätort.
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Infrastruktur
Denna karta är en sammanställning av de infrastrukturfrågor som kommunerna har lyft vid våra
samtal. Den ska inte ses som heltäckande angående
utvecklingen av infrastrukturen i kommunerna,
framförallt inte på en detaljerad nivå. Kartan är ett
försök att lyfta diskuterade stora investeringar i ett
regionalt perspektiv för att koppla kommunerna
samman i en regional bostads- och arbetsmarknad. Flertalet av de skånska kommunerna har en
planering för större infrastruktursatsningar. Kommunerna ger i stor utsträckning uttryck för att en
utbyggnad av infrastrukturen och kollektivtraﬁken
är en förutsättning för en positiv och stark utveckling. I samtalen med kommunerna lyfter de kollektivtraﬁken som en nyckelfaktor för kommunens
utveckling. De ger uttryck för att deras attraktionskraft och förmåga till tillväxt ligger i att ha en hög
tillgänglighet för såväl boende som näringsliv. Flera
kommuner lyfter vikten av att ha en väl utbyggd
kollektivtraﬁk för att få en bättre balans i regionen.
Det intressanta är att just många kommuner lyfter
järnvägs- och kollektivtraﬁkutbyggnad som en
avgörande utvecklingsfaktor, samt gör en koppling
till sin bebyggelseutbyggnad. I kommunerna ﬁnns
stora önskemål på resurser för infrastrukturutveckling och prioritering, denna karta tar inte på något
sätt ställning till ett projekts prioritet eller status.
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Bjuv

Höganäs

Utveckling väg 109 EkebyKågeröd. Persontraﬁk Söderåsbanan

Spårburen traﬁk till HBG. Viktigt
med utveckling av kollektivtraﬁk
till Ängelholm och dess ﬂygplats.

Burlöv

Hörby

Utbyggnad av 4-spår på Södra
stambanan Stor regional pendlarparkering planeras.

Utbyggnad av E22, utveckling järnväg till Kristianstad sk
Diagonalen samt kollektivtraﬁk
till Sjöbo.

Båstad
Hallandsåstunneln och ny station
i Båstad samt planer på nya stationer i Grevie och Förslöv.

Höör

Eslöv

Utveckla axeln väg 13/väg 108.
Uppgradering/30 min traﬁkering
Skånebanan, utveckling industrispår samt Klippans bangård för
godstraﬁk.

Pågatågsstopp i Marieholm.

Helsingborg
Utbyggnad Västkustbanan med
Södertunnel och Tågaborgstunnel. Fast HH-förbindelse. Nya
Pågatågsstationer i Vegeholm och
Raus. Utbyggnad hamnleden.
Höghastighetståg och spårburen
traﬁk.

Hässleholm
Pågatåg Nordost med nya
stationer i Sösdala, Ballingslöv,
Hästveda, Bjärnum och Vittsjö.

Pågatågstopp i Tjörnarp.

Klippan

Kristianstad
Utbyggnad E22, Pågatåg Nordost
med nya stationer i Fjälkinge och
Önnestad. Järnvägskorridor till
Åhus, mot Hörby och Ystad samt
Åhus-Simrishamn.

Kävlinge
Pågatåg på Lommabanan. Ny
väg mellan Kävlinge och Löddeköpinge samt utveckling av
lightrail i kommunen.

Exploateringsmöjligheter

Båstad

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Helsingborg

Klippan

Bjuv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv

Hörby

Kävlinge
Lomma
Burlöv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
Ystad

Trelleborg

Lomma

Sjöbo

Pågatågstraﬁkering på Lommabanan med stopp i Lomma, Alnarp
och Flädie. Utveckling av spårburentraﬁk Lomma-Löddeköpinge.

Simrishamnsbanan, väg 11 och
väg13

Lund
Simrishamnsbanan, Lundalänken.

Malmö
Utveckling kollektivtraﬁkstråk
med bla pågatåg på kontinentalbanan och till Trelleborg,
spårburen stadstraﬁk men även
utveckling till tätorter och till
grannkommuner som tex Vellinge
och Svedala.

Osby
Delsträckan Osby-Markaryd
på tvärleden mellan HalmstadKarlshamn klar 2011, upprustningsbehov Osby-Karlshamn. Väg
19 behov av upprustning. Pågatåg
Nordost ger ny station i Killeberg.

Staffanstorp
Simrishamnsbanan och Staﬀanstorpslänken med stopp i
Staﬀanstorp, koppling E6 och E22
vid Hjärup.

Svalöv
Utveckling av Söderåsbanan med
Pågatågsstopp i Kågeröd. Utbyggnad väg 108 och väg 109.

Svedala

Vellinge till Höllviken/Skanör.
Utbyggnad väg 100 samt väg E6.

Ystad
Utveckling av hamnen, koppling
traﬁksystem.

Åstorp
Pågatågsstopp i Kvidinge, tryck på
spår till verksamhetsområdena.

Ängelholm
Ängelholms ﬂygplats och kommunikationerna till den, Utbyggnad
pågatåg med stopp i Barkåkra.

Utveckling av Sturup ﬂygplats
med markreservat för ny tvärbana
och Sturupspendeln. Utredning
Lightrail Malmö-Bara-Klågerup

Örkelljunga

Tomelilla

Östra Göinge

Utbyggnad av Simrishamnsbanan samt utbygganad av väg 19
Tomelilla-Degeberga.

Perstorp

Trelleborg

Ökad traﬁkering på Skånebanan,
samt bättre koppling nord/syd.

Utbyggnad E6, utbyggnad pågatåg
samt ny ringled runt Trelleborg.

Simrishamn

Vellinge

Simrishamnsbanan, fram till dess
utveckling av bussen. Utbyggnad
av väg 19.

Pågatåg till Trelleborg med station i Västra Ingelstad och Östra
Grevie. Lightrail från Malmö via

Europabanan/höghastighettåg,
kollektivtraﬁk med koppling
söderut
Utveckling busstraﬁk till Kristianstad, Hässleholm och Osby.
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Intervju

Vision för tillväxt
Göran Skoog, stadsbyggnadschef Bjuvs kommun

B

juv satsar på att skapa en vision för att öka tillväxten,
utveckla stråk och mötesplatser. Kraften lägger kommunen också på att hitta nya platser för det attraktiva boendet.
– Bjuv är inte bara den lilla kommunen
öster om Helsingborg. Här ﬁnns underbara naturstråk och ett rikt och varierat
boende som kan utvecklas. Kollektiv
traﬁken är lättillgänglig och väl utbyggd. Det är bra för attraktionsvärdet,
säger stadsbyggnadschefen i Bjuv,
Göran Skoog.
I Bjuv förs diskussioner om vikten av
att se kommunen som en del av Skåne.
Upplevelsen är att kommunen är väl
påkopplad i ett regionalt perspektiv.
Nu handlar det om att ta hand om
stora områden i de centrala delarna för
möten, förtätning och utveckling.
– Ska man komma någonvart så är
det a och o att man har en gemensam
uppfattning, politiker och tjänstemän,
medborgare och alla som bor i kommunen, säger Göran Skoog.
I Bjuv diskuterar man hur man ska få
med kommuninvånarna i utvecklingsdiskussionerna. Det konstaterar man
är en av nyckelfaktorerna för att lyckas.
Sedan förra året förs i kommunen också
diskussionen om ökad tillväxt. Det
ﬁnns ett tydligt behov av en process för
att åstadkomma en bärande vision.
Kommunen beskriver att tillgängligheten, vid sidan av naturstråken är ett av
de starkaste attraktionsvärdena. Och
inom kort inleds arbetet med en stadsbyggnadsvision.
– Eftersom Bjuvs tätort redan idag
erbjuder stora tillgångar vad gäller
kollektivtraﬁk, med god tillgänglighet
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som en eﬀekt av det, ska vi börja där.
Därefter vill vi gå vidare med övriga
tätorter. Persontraﬁk på Söderåsbanan
ger Billesholm ett annat läge i regionen,
säger Göran Skoog.
I över tio år har diskussionen om
centrum pågått. Här ﬁnns ett behov av
utveckling som bör ske i samarbete med
medborgarna.
– Vi jobbar på det i skolan för att få
feedback och önskan om innehåll. Man
kan också tänka sig att använda sociala
medier för att ta reda på vad vi ska
utveckla. Det är viktigt att sprida bilden
av vart man är på väg och vad medborgarna kan förvänta sig av utveckling.
Tanken är att förändringsarbetet ska
komma igång så snart det är möjligt.
En förutsättning för det är att politiska
beslut fattas, enligt Göran Skoog.
– Vi måste klä visionen i bild och i ord
för att få den så tydlig som möjlig och
för att nå ett bra slutresultat.
Regional samverkan är en förutsättning
för Bjuvs utvecklingsmöjligheter. För att
samverkan ska bli möjlig måste viljan
sprida sig inom organisationen, menar
Skoog.
– Vi ser det här som ett inspel för att
utveckla kommunen och locka ﬂer att
ﬂytta hit och skapa en mer mångfacetterad befolkning. Det är bra att ﬂer
ﬂyttar hit, inte bara för att det är låga
bostadspriser utan för alla de andra
värden som kommunen kan erbjuda.

Inledning
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10 nyckelfaktorer
- så planerar, driver och agerar kommunerna

E

tt av Region Skånes övergripande mål är en stark
tillväxt i hela regionen. Men en stark tillväxt innebär
också en utmaning att växa hållbart om målet om en
bärkraftig region ska uppnås.
För att detta ska vara möjligt är ett
eﬀektivt utnyttjande av den skånska marken helt avgörande. Eﬀektiv
markanvändning innebär dock både
utmaningar och möjligheter för kommunerna i regionen. Den främsta utmaningen handlar om hur kommunerna
kan planera inom de beﬁntliga strukturerna medan den stora möjligheten, som
en förtätning kan ge, kan kopplas till
chanserna att skapa attraktiva stadsmiljöer. Skåne som helhet står dessutom
inför utmaningen att på bästa sätt
hantera den ojämna tillväxt som sker i
regionen, då vissa delar av regionen är i
behov av att få en tillväxt medan andra
delar behöver hjälp för att hantera sin
tillväxt.

I ett första försök att skapa en förståelse
för hur varje enskild kommun arbetar
med markanvändning, tillgänglig mark
och lokalisering fokuserade Strukturbild för Skåne under höstens fördjupade
kommundialog just på detta. Utgångspunkten för dialogerna har varit att
vissa kommuner uttryckt att det är brist
på mark för olika typer av verksamheter, medan det i andra kommuner
ﬁnns mark som lämpar sig för verksamhetsetableringar. Syftet med samtalen
med kommunens tjänstemän som
arbetar med planering, exploatering och
näringsliv handlade därför om att få en
bättre inblick i hur tillgången på mark
ser ut för både bostäder, arbetsplatser
och näringsliv i kommunerna. Avsikten

med dialogerna var även att samtala om
hur kommunerna arbetar strategiskt
med markanvändning.
Samtliga 33 kommundialoger utgick
från samma dagordning men mynnade ut i vitt skilda diskussioner, som
ett resultat av kommunernas olikheter.
Det fanns dock ett antal områden som
berördes under samtliga samtal.
I kommundialogerna har diskussioner
förts kring kommunens vision och dess
betydelse för kommunens arbete. Kopplat till visionen har även kommunernas
översiktsplan diskuterats samt hur
översiktsplanen kan vara ett långsiktigt
strategiskt verktyg för hela kommunen.
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10 nyckelfaktorer

NYCKELFAKTORER
1. Så arbetar kommunerna
med vision och profilering
2. Så arbetar kommunerna
långsiktigt och strategiskt
3. Så arbetar kommunerna
med planberedskap
4. Så arbetar kommunerna
med markägande och exploatering
5. Så förhåller sig kommunerna till nyexploatering av
den goda åkermarken
6. Så arbetar kommunerna
med bostäder och boendefrågor
7. Så arbetar kommunen
med näringslivsfrågor
8. Så arbetar kommunerna
med infrastrukturutveckling
9. Så arbetar kommunerna
med bebyggelseutveckling
kopplat till kollektivtrafikutveckling
10. Så arbetar kommunerna
med ett regionalt perspektiv

En annan punkt som diskuterats under
dialogerna har varit Skånes bostadsproduktion och planberedskap för bostäder och för verksamheter. En sådan
diskussion är viktig för att skapa en
överblick över hur mycket bostäder som
byggs och hur mycket bostäder som det
planeras för i de skånska kommunerna.
Generellt är det ett problem att det
byggs för lite bostäder i Skåne, men ser
man på Skåne som helhet så ﬁnns det
en planberedskap, både för bostäder och
för verksamheter.
Allt ﬂer kommuner i Skåne ser ett
ökat behov av att äga mark och då
framförallt mark i strategiska lägen, är
något som framkom under samtalen
med kommunerna. Även tillgången till
markutvidgning av beﬁntliga verksamheter och nyetableringar diskuterades.
Näringslivet är en viktig aktör i kommunerna och hur kommunerna arbetar
med näringslivet, både internt och
externt, anses därför vara avgörande för
både det beﬁntliga näringslivet och för
nya etableringar.
I många av Skånes kommuner ﬁnns
dessutom en stor andel högklassig
åkermark, något som är en fantastisk
tillgång men som även ställer krav på
planeringen. Synen på den högklassiga
åkermarken och då framförallt i relation
till nyexploateringar var ett annat
diskussionsämne under kommundialogerna. Flera av kommunerna uttryckte
då en önskan om ett kunskapsutbyte
vad gäller verktyg för kommunerna i
just exploateringsfrågor.
Attraktionskraften för kommunerna
anses till stor del ligga i att ha en hög
tillgänglighet för såväl boende som
näringslivet. Att vara kopplad till ett
regionalt nätverk ses som en förutsättning för att attrahera människor och
företag. Alla kommuner i Skåne menar
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att infrastrukturutvecklingen i regionen mer eller mindre är en avgörande
faktor för utvecklingen i kommunerna.
God tillgängligheten handlar dock inte
bara om att ha en station utan att också
arbeta med att skapa hög täthet i miljöerna kring stationerna för att gör dem
attraktiva. Det ﬁnns också ett behov av
att i kommunerna arbeta med strategier
för att utveckla stadsmiljöer anpassat till
kommunens förutsättningar.
I kommundialogerna samtalades det
även om hur kommunerna planerar
både bebyggelse och infrastruktur
i relation till kollektivtraﬁken. Där
framkom att de ﬂesta kommuner har
en strategi för att arbeta med kollektivtraﬁk kopplat till bebyggelseutveckling.
En väl utbyggd kollektivtraﬁk ansågs av
ﬂera kommuner vara viktig för att få en
region i balans.
Just det regionala perspektivet var något
som fanns med som en röd tråd under
alla kommunbesök. Bland annat framkom det att det är av stor vikt att kommunerna både ser sig som en del i en
större helhet men även att kommunerna
får möjligheten att agera på en regional
arena. Många kommuner betonar även
att de inte kan klara allt själv, utan att
samarbete är en nödvändighet.
Ur alla de samtal som förts i kommundialogerna har ett antal nyckelfaktorer
identiﬁerats som anses vara intressanta
att lägga lite extra fokus på. Faktorer
som visar på hur kommuner planerar
och driver sin utveckling samt hur olika
vägval påverkar de enskilda kommunernas utveckling och Skånes konkurrenskraft som helhet. Totalt rör det sig om
tio nyckelfaktorer som kommer att behandlas mer djupgående och i samband
med detta kommer olika exempel från
de skånska kommunerna att belysas.

10 nyckelfaktorer

1. Vision och profilering
Kommunen måste ta ledningen och visa
i vilken riktning de ska utvecklas. Med
en vision för kommunen etableras en gemensam bild av vart kommunen strävar
och vilka mål kommunen har. För att
kunna nå målen krävs att samtliga delar
inom kommunens organisation känner
sig som en självklar del i visionsarbetet,
att det ﬁnns ett gemensamt ägande av
visionen. Kommunens fysiska planering
är en viktig del i visionsarbetet. Genom
det långsiktiga planeringsarbetet visar
kommunen den strukturella utvecklingen som ska ske i kommunen. Det gör
kommunen genom att tydligt koppla
den långsiktiga strategiska planeringen
till kommunens vision och genom att
tydligt ta ställning i sin översiktsplan
för hur den fysiska planeringen ska
svara upp mot visionens mål. Kommunen behöver tydliggöra sin proﬁl.
Samtliga kommuner har en vision om
att växa genom att vara en god boendeoch etableringskommun. Det ska vara
attraktivt att bo och leva i kommunen
och det ska vara attraktivt för näringslivet att etablera sig i kommunen. Frågan
som varje kommun måste ställa sig
är vem man vill attrahera och vilken
näringslivsstruktur man vill ha.
Samtliga kommuner har en vision om
att växa, några mer än andra, allt från
1 procent de kommande 5 åren till att
växa med nära 100 procent de kommande 30 åren och allt där emellan.
De ﬂesta kommuner säger dock i sina
visioner att de ska växa ca 1 procent per
år. I visionen för Höganäs kommun,
Från kol till diamant 2007 - 2015, är
den huvudsakliga prioriteringen att
befolkningen i Höganäs ska växa. Målet
är att nå upp till 25 000 invånare i
kommunen som helhet till år 2015 och
att Höganäs stad ska växa till 10 000

invånare. Inom kommunens samtliga
förvaltningar fastställs konkreta och
mätbara mål som ska bidra till att målet
om befolkningstillväxt ska nås.
För att växa krävs ett ökat bostadsbyggande. Alla kommuner talar om att vara
en god boendekommun och att växa.
Få kommuner för sedan ett resonemang
kring vilket typ av invånare de behöver
attrahera, vilket typ av boende som
behöver byggas samt hur det planerar
för en hållbar befolkningsstruktur.
Det kommunen i högre utsträckning
behöver fundera på är för vem man bygger och för vem man skapar attraktivt
boende. Kommunerna i Skåne har varierande attraktionsvärden. Värden som
man nämner och som kommunerna
bygger sina visioner och sin proﬁlering
på är naturnära, skogsnära, urbana,
havsnära, vattennära, storstadsnära.
För att visionen ska upplevas som
realistisk krävs att kommunen också
ser på hur man tänker uppnå visionen.
Hur kommunen knyter sin vision till
det strategiska arbetet inom den fysiska
planeringen. Vikten av att ha en samlad
bild av kommunens utveckling inom
hela kommunens organisation upplevs
som avgörande, men är inte alltid fallet.
Malmö har sedan början av 90-talet
arbetat med en vision för Malmö stad
som har haft en tydlig koppling till
stadens rumsliga utveckling. Visionen
bygger på att skapa en kompakt stad
med livfulla miljöer där planeringen utgår från den mänskliga skalan. Malmö
har genomgått den strukturomvandling
som alla kommuner talar om, från
industrisamhälle till kunskapssamhälle.
En strukturomvandling som innebär att
man måste planera för en mer komplex
stad. En av framgångsfaktorerna med

Malmös vision är processtänket och
involvering av ﬂer aktörer.
Kommunernas visioner har olika
ingångar. För några kommuner har det
funnits en bra ingång för visionsarbete.
Exempelvis har Kristianstad arbetar
med en kommunövergripande vision,
Spirit of Food, som tar sin utgångspunkt i kommunens näringslivsstruktur. Kristianstad är den kommun i
Sverige som har den största koncentrationen av livsmedelsföretag. Målsättningen med visionen är att skapa en
växande och välkänd stad.
Flertalet kommuner ger utryck för att
det ﬁnns en politisk vision, men att den
inte alltid är sammankopplad med verksamhetens resurser. En kommun växer
inte av sig själv och för många tjänstemän är resursfrågan avgörande för om
man planerar strategiskt för en tillväxt.
För att lyckas med den fysiska planeringen krävs det långsiktiga strategiska
planer och en realistisk möjlighet för
planerarna att arbeta efter de strategiska
planerna. För att nå visionen krävs det
att kommunen har redskapen att arbeta
långsiktigt. Men även att kommunen
med aktörer i kommunen får en samsyn
kring kommunens utveckling. Dialogen
med näringslivets aktörer och medborgarna blir viktig. Att lita på marknadskrafterna i en kommun bidrar inte
till att uppnå visionen. Kommunerna
upplever inte alltid att kommunens
övergripande vision är en utgångspunkt
för översiktsplanearbetet eller att dessa
tydligt hänger ihop. Många kommuner
ser dock att detta behöver utvecklas
för att kunna stärka kommunen som
helhet.
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10 nyckelfaktorer

2. Långsiktigt
och strategiskt arbete
Översiktsplanens roll och kvalitet behöver utvecklas. Översiktsplanen är det
dokument som redovisar kommunens
politiska viljeriktning för den framtida
planeringen och byggandet i kommunen. Hur kommunen arbetar med
långsiktig fysisk planering har stor betydelse för kommunens utveckling och
hur den övergripande visionen uppnås.
De fysiska strukturerna är avgörande
för kommunens utveckling. Arbetet
med översiktsplanen är av tradition en
redovisning av kommunens mark- och
vattenanvändning. Det är en planeringsform som inte svarar mot dagens
utmaningar. Kommunens attraktivitet
till stor del i hur den fysiska strukturen
fungerar. Översiktsplanen behöver bli
mer strategisk och den behöver vara
ett aktivt utvecklingsverktyg för hela
kommunen. För att översiktsplanen
ska kunna vara det strategiska långsiktiga dokumentet för hela kommunens
utveckling behövs kompletterande
dokument. Fördjupade översiktsplaner,
kvalitetsprogram och tematiska fördjupningar är exempel på viktiga komplement till översiktsplanen. Planeringen
måste sättas i ett större sammanhang
och arbetet med de fysiska strukturerna måste arbetas med, och förankras
tvärsektoriellt i kommunen. För att
översiktsplanen ska vara hållbar över
en längre tid behöver den även arbetas
fram med en bred politiks förankring.
I översiktsplanen formuleras kommunens långsiktiga fysiska utveckling och
översiktsplanen kan därmed vara ett
verktyg och plattform för att diskutera
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kommunens samlade framtidsbild.
Samtliga kommuner i Skåne talar om
att vara attraktiva bostadskommuner
med en god service till sina medborgare och med goda förutsättningar för
näringslivet. Mark- och vattenresurser samt bebyggelsestrukturen är en
förutsättning för att kommunen ska
kunna vara attraktiv för boende och
verksamheter. Hur kommunen planerar
för framtiden kan läsas i översiktsplanen. Det är därför viktigt för kommunen att i sin översiktsplan tydligt visa
vilken inriktning och hur man tänker
sig att utvecklas. I plan och bygglagen
ställs det krav på kommunen att reglera
markanvändningen i kommunen – att
ha tydliga regler för hur planeringen
ska ske i kommunen. Att kommunen är
tydlig med vad de vill är extra viktigt
eftersom det ﬁnns andra aktörer som
initierar markutnyttjandet, det ﬁnns en
konkurrens om kommunens mark- och
vattentillgångar där kommunen måste
ta initiativet och leda. Kommunerna
arbetar med översiktsplanen på väldigt
olika sätt och med olika ambitioner om
vad översiktsplanen ska ha för status i
kommunen. Det ﬁnns de översiktsplaner som är framtagna endast utifrån
att det ﬁnns ett lagkrav på kommunerna och det ﬁnns de kommuner där
översiktsplanen är del i kommunens
övergripande vision. Det ﬁnns kommuner som inte antagit en ny översiktsplan sedan i början av 90-talet och det
ﬁnns kommuner som har antagit ﬂera
översiktsplaner under samma period.
De allra ﬂesta kommuner i Skåne har
idag ett uppdrag att på börja en ny över-

siktsplan, är i full gång med att ta fram
en ny översiktsplan eller har under de
senaste åren antagit en ny översiktsplan.
En strategisk översiktsplan behöver ha
ett perspektiv som är större än den egna
kommunen. Kommunens planmonopol sträcker sig till den administrativa
gränsen, men behöver ha en tydlig
koppling till regionens övriga delar.
Den fysiska planeringen behöver också
ses i ett större sammanhang. Det ﬁnns
stora vinster att göra om översiktsplanen
har ett gemensamt ägande inom kommunens organisation. Men det behövs
också en förankring hos kommunens
medborgare och aktörer inom exempelvis näringslivet och föreningslive. För
att få en långsiktig översiktsplanprocess
är det viktigt att bibehålla dialogen
inom organisationen och externt.
Framtidens kommun - perspektiv 2038
är Staﬀanstorps kommuns framtidsvision och som även kommer att fungera
som en översiktsplan. Projektet startade
hösten 2007 då politiker och tjänstemän arbetade tillsammans i en seminarieserie som handlade om Staﬀanstorps
framtid. Projektet avslutades i december
2009 då kommunfullmäktige antog
Framtidens kommun – perspektiv 2038
som kommunens framtidsdokument
och som kommunens översiktsplan.
Framtidens kommun – perspektiv 2038
är ett av de viktigaste styrdokumenten
för kommunen och är ett långsiktigt
gemensamt dokument som ska följas av
samtliga verksamheter. Staﬀanstorps
kommun har valt att bygga en identi-
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Tabell 2: Skånska översiktsplaner:
befintliga planer och framtida planuppdrag
NU GÄLLANDE

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

ÖP ANTAGEN

UPPDRAG ATT GÖRA NY ÖP

2006
2003
1998/2002
2008
2001
2002
2007
2002
2005
2002
2002
1990
2002
2002
2000
1998
2005
2004
2006
2001
2009
2009
2009
2007
2002
2002
2002
2002
2005
2002
2004
2008
1991

nej
uppdrag att börja 2010
uppdrag att börja
nej
nej
utställningsskede ÖP 2010
nej
uppdrag att börja
uppdrag att börja 2010
nej
har uppdrag
samråd 2010
ÖP 2010
Utställning av ÖP 2010 under våren 2010
Utställning av ÖP 2010 under våren 2010
Utställning av ÖP 2010 under våren 2010
uppdrag att aktualisera ÖP 2005
ÖP 2010
nej
har uppdrag
nej
nej
nej
nej
Utställning av ÖP 2010 under våren 2010
nej
Utställning av ÖP 2010 under våren 2010
programskede
aktualiserar 2010, uppdrag att börja med ny ÖP
uppdrag att börja
uppdrag att börja
nej
uppdrag att börja
(Källa: Minnesanteckningar från kommundialog hösten 2009, kommunernas översiktsplaner)
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tet i kombination med en traditionell
översiktsplan. En tydlig identitet är
viktig för kommunens positionering i
regionen.
Lunds kommun arbetade under
samrådsfasen med ett nytt upplägg
där samrådsversionen av översiktsplanen presenterades i ett lättlillgängligt
tidningsformat. Samrådshandlingen
innehåller tre olika alternativ för Lunds
strategiska utveckling och öppnade
därigenom up för diskussion kring för
och nackdelar med de olika förslagen.
Boverket talar i sin skrift Framgångsfaktorer för översiktsplanering bland
annat om vilka fördelarna är med att
ha en strategisk långsiktig planering.
En långsiktig hållbar samhällsstruktur
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ger förutom miljömässiga och sociala
vinster även ekonomiska vinster. Den
fysiska planeringen är avgörande för hur
kommunen kan utnyttja sina resurser
när det gäller att producera välfärd
och tjänster. För stora avstånd mellan bostäder, service och arbetsplatser
genererar merkostnader för kommunen
som annars kan användas för att satsa
på utvecklingen av attraktiv livsmiljö.
En splittrad samhällsstruktur gör det
svårare för kommunen att ordna bra
kollektivtraﬁk och närservice.
För att översiktsplanen ska bli ett strategiskt verktyg och en gemensam vision
för kommunen och ett dokument som
används av ﬂer än planerarna måste det
ﬁnnas ett gemensamt ägande. För att få
ett gemensamt ägande behövs en fram-

tagande process som är väl förankrad
och som har ett processtänk lika mycket
som ett produkttänk. Processen behöver
vara förankrad såväl hos tjänstemän
som hos politiker och det behövs en
bred dialog både tvärsektoriellt inom
kommunens organisation och över partigränserna. För att ÖP ska bli strategiskt och för att det ska vara ett levande
dokument för ﬂer än planerarna behöver det interna samarbetet ske främst
mellan plan, exploatering och näringsliv. Men också övriga förvaltningar
för att få ett gemensamt ägande. Även
medborgardialogen är viktig. De fysiska
strukturerna påverkar människornas
vardagsliv och näringslivets förutsättningar att verka i kommunen. Därför
är det viktigt att de som bor och verkar
i kommunen får känna sig delaktiga i
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kommunens strategiska planer för den
framtida utvecklingen. Samtidigt kan
översiktsplanen kännas svår att kommunicera gentemot allmänheten. Det
ställer därför höga krav på kommunen
när de för dialog om översiktsplanen.
Helsingborgs stad har i processen att ta
fram ÖP 2010 haft en bred dialog med
såväl kommunens tjänstemän, politiker
och medborgare. Syftet var att redan
från start diskutera frågor som: Vilket
Helsingborg vill vi ha? Hur ser Helsingborg ut 2035 samt diskutera behov,
önskemål och framtidsvisioner. Svalöv
har i framtagandet av sina tillväxtprogram haft breda medborgardialoger
där kommunen har varit på plats i de
orter som berörts av programmen. Även
Ystad arbetar med medborgardialog i
framtagande av en ny översiktsplan.
Där har kommunen haft en dialog med
kommunens invånare vi hemsidan.
Förslag har lämnats via mail och som
planerarna har tagit med i den fortsatta
diskussionen. Medborgardialog kring
fysisk planering kan kännas svårt och
tidskrävande. Särskilt när det handlar
om strategiska frågor. För kommunen
handlar det om att hitta former för hur
man möter medborgarna och att se
vinsten med att prata med dem som bor
och verkar i kommunen.
Samhället förändras snabbt vilket gör
att översiktsplanen behöver ses över
kontinuerligt. Hur mycket en översiktsplan används beror även på hur levande
dokumentet är - om det är en process
eller om det är en produkt som snabbt
känns inaktuell. Många kommuner
arbetar med fördjupningar och tillägg
för att hålla översiktsplanen aktuell.
Genom fördjupningar och tematiska tillägg kan kompletteringar göras utan att
hela planen behöver göras om.
Svalövs kommun arbetar med tillväxtprogram som kompletterar översiktsplanen. När översiktsplan för Svalövs kom-

mun antogs 2007 beslutades att planen
skulle reduceras till att omfatta förslag
till ställningstaganden och konsekvensbeskrivning av planens inriktningar.
Faktaunderlaget till planens ställningstaganden ﬁnns i ett antal tillväxtprogram som behandlar förutsättningar
och en bedömning av olika scenarier.
Malmö arbetar kontinuerligt med sin
översiktsplanering i form av fördjupade
dialog-pm, översiktsplaner, program, utredningar, inventeringar m.m. Dialogpm behandlar ett geograﬁskt område
eller en tematisk fråga med betydelse
för Malmös långsiktiga utveckling.
Dessa pm är avsedda som diskussionsunderlag och kan innehålla preliminära
förslag, alternativ och idéer. Dialog-pm
utgöra underlag för nästa översiktsplan.
Följande dialog-pm är några av de pm
som har färdigställts: Möten i staden
(Dialog-pm 2006:1), Rosengård! Strategier för hållbar utveckling i en stadsdel
(Dialog-pm 2008:1), Hur kan Malmö
växa som attraktiv och hållbar stad?
(Dialog-pm 2009:1) Uppdrag ﬁnns att
behandla följande ämnen i dialog-pm:
Höga hus, Lägen för oﬀentliga byggnader, Så förtätar vi Malmö samt Spårväg
och stadsutveckling.
Kommunerna är väldigt olika i vad
som synliggörs i Översiktsplanen. Vissa
kommuner är väldigt tydliga med hur
mycket bostäder som ska byggas och
hur mycket verksamhetsytor som kommunen planerar för. Även vilken typ
av bostäder och om det ﬁnns en proﬁl
för verksamhetsområdena anges olika
tydligt i kommunernas översiktsplaner. En otydlighet gör att är svårt att
bedöma om översiktsplanen motsvarar
kommunens visioner om tillväxt och
näringslivsutveckling.
Kommunernas organisation varierar
från kommun till kommun. Det man
kan se är att kommunerna antingen
är organiserade traditionellt med ﬂera

förvaltningar eller att man har valt
organisera sig med färre förvaltningar
och istället utskott direkt under kommunstyrelsen. Även organisationen för
översiktsplanen varierar. Kommunstyrelsen beslutar men sen är det lite olika
vem som utför uppdraget. En trend
är att kommunstyrelsen beställer och
beslutar översiktsplanen. Det kan vara
en strategisk grupp under kommunstyrelsen eller stadsbyggnadsförvaltningen
eller en kombination av dem båda. Hur
de strategiska frågorna hanteras skiljer
sig åt mellan kommunerna. I ett antal
kommuner har en strategisk plangrupp som träﬀas regelbundet bildats.
I andra kommuner sker det samtalet i
det dagliga arbetet. Flera av de skånska
kommunerna pratar om den lilla kommunens fördel” när det gäller organisationen kring översiktsplanearbetet och
andra strategiska frågor. Det vardagliga
mötet som uppstår när förvaltningarna
sitter tillsammans eller nära varandra
återspeglas i arbetet med strategiska
frågor.
Vem som driver frågan får konsekvenser
för hur översiktsplanen tas emot och
förankras på längre sikt. En översiktsplan som från början är förankrad i en
bred dialog, både politiskt och inom
tjänstemannaorganisationen, har större
chans att förbli ett strategiskt långsiktigt verktyg i kommunen med en lång
livslängd. Många kommuner pratar
om vikten av att ha en samsyn internt
för att kunna förmedla en gemensam
bild utåt. Det ﬁnns en enighet i att det
behövs ett tvärsektoriellt arbete kring
översiktsplanering, men det tycks svårt
att genomföra. Kommunerna behöver
bli bättre på att förankra processen att
arbeta fram en översiktsplan för kommunen och gör den till ett verktyg för
kommunens utveckling.
För att översiktsplanen ska vara ett strategiskt verktyg och få genomslag måste
det ﬁnnas en röd tråd. En översiktsplan
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som är förankrad ger en bild och en
gemensam syn på kommunens utveckling. En översiktsplan som är ett led i
kommunens utvecklingsarbete och som
är stöd för detaljplaner och exploatering förmedlar en tydlig bild om vad
kommunen vill, exempelvis gentemot
näringslivet. De som inte har stöd i
översiktsplan släpar efter. De kommuner som arbetar med en strategisk
översiktsplan har större chans att nå ut
utanför den egna organisationen. Då
kan översiktsplanen bli ett verktyg för
att samverka med bland annat näringslivet kring kommunens utveckling. Hur
kommunen knyter an till och utgår från
översiktsplanen är delvis en resursfråga.
En slimmad organisation ges inte
möjlighet att arbeta långsiktigt. Det
ﬁnns de kommuner som uttrycker en
frustration över att de kan planera här
och nu, men man har ingen möjlighet att arbeta långsiktigt och ta fram
planer för hur kommunen ska utvecklas
långsiktigt. Långsiktigheten visas också
i vilket tidsperspektiv kommunen tar i
översiktsplan. Hur lång tidsperiod som
satts översiktsplanen skiljer sig mellan
kommunerna. Kommunerna behöver
fundera på vilket tidsperspektiv som är
realistiskt för kommunen.
Ett sätt att skapa en tydlig bild av vart
kommunen vill är att skapa en bild som
uttrycker den fysiska visionen för kommunen. I Helsingborg och i Örkelljunga
har man arbetat fram en visionsbild för
hela kommunen som tar sin utgångspunkt i den fysiska strukturen. Helsingborg har i tre generationer översiktsplaner använt sig av illustrationen som har
kommit att kallas Pilbilden för Helsingborgs långsiktiga strukturella utveckling. Örkelljunga har precis tagit fram
sin illustration som tydliggör kommunens stråk – kommunens ryggrad.
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Figur 3: Helsingborgs Pilbild.
Bilden illustrerar på ett tydligt sätt Helsingborgs unika förutsättningar; ﬂerkärnighet, god kollektivtraﬁkförsörjning, grönstruktur, relation till vattnet och Helsingör.
Redan i 1997 års översiktsplan illustrerades de övergripande strategierna för Helsingborgs framtida utveckling och övergripande struktur i den så kallade ”pilbilden”. De
övergripande utvecklingsstrategierna som Pilbilden utgår ifrån är människan i centrum, ﬂerkärnig stadsstruktur, regionala nätverk av kommunikationer samt utökad
grönstruktur. ÖP 2010 bygger vidare på och konkretiserar dessa tankar.

Figur 4: Örkelljungas Ryggrad och upplevelsestråk.
Örkelljunga kommun har goda förutsättningar för både ryggrad och upplevelsestråk.
Vid ankomst från kontinenten på väg norrut möter man skogen i Örkelljunga. Här
erbjuds generösa livsutrymmen och goda boendemiljöer, med hus på stora naturnära
tomter, ﬂera med sjöutsikt. I bostädernas omedelbara närhet ﬁnns värdefulla naturoch kulturmiljöer, riksintresse för naturmiljön och friluftslivet, stora opåverkade
områden, ett 20-tal sjöar sammankopplade med vattendrag, värdefulla skogar, ca
1 000 fornminnen, vackra kulturmiljöer och spännande topograﬁ. Dessa intressen
kan på landsbygden knytas samman med stigar, vattendrag och vägar till stråk, i
fortsättningen benämnda upplevelsestråk, längs med vilka rekreationsmöjligheter
och besöksnäringen kan utvecklas.

Intervju

Malmös växtvärk
Kerstin Åkerwall, planchef Malmö stad

M

almö växer snabbt. Med omkring 5 000 – 7 000
invånare per år och motsvarande antal arbetsplatser.
Om staden fortsätter växa i den takten, och kommunen
bygger i proportion därtill kommer markreserver i översiktsplanen att vara slut inom ett decennium.
– Utmaningarna för Malmö är att
arbeta för att näringslivet kan vidareutvecklas, förnyas och hänga med
i globaliseringsprocessen. Växa så att
alla grupper av invånare kan få goda
levnadsförhållanden och samtidigt hushålla med naturresurserna, säger Kerstin
Åkerwall som är planchef i Malmö.

och miljöanpassning. För de hushåll
och verksamheter som inte vill slå sig
ner i den täta staden är det viktigt att
kollektivtraﬁken är väl fungerande.
Den måste också vara konkurrenskraftig och inte leda till mer biltraﬁk
i städerna. Flera grannkommuner är i
princip positiva till det synsättet.

Malmö strävar efter att den fortsatta
bebyggelsen ska vara blandad, staden
ska förtätas och cykel- och kollektivtraﬁkanpassas.

Den regionala samverkan kan utvecklas
längs pendlingsstråken, enligt Kerstin
Åkervall och det är upp till Region
Skåne och Öresundskommittén att
analysera utvecklingen. Hon anser
också att kommunerna måste engagera
sig mer i regionala sammanhang. Det
handlar om att diskutera sinsemellan i
varierande konstellationer (både politiker och tjänstemän). Men också om att
skaﬀa sig en bild av vilken roll de egna
orterna (snarare än kommunerna) kan
ha i det regionala sammanhanget.

– Vi kan nog växa med 100 000 invånare till, men då kan vi inte få plats
med extensiva verksamheter och glest
villaboende, säger Kerstin Åkervall.
Malmö satsar på att tjänsteverksamheterna växer, både tjänster till företag
och tjänster till invånarna. De nya och
expanderande verksamheterna ställer
krav på att ﬁnnas i blandad stadsmiljö.
Verksamheterna vill synas i centrala
lägen där man både har tillgång till all
stadens service och resmöjligheter till
hela regionen och till regionens portar
mot omvärlden, Kastrup och Sturup.
De två viktiga strategiska insatserna på
det området är Citytunneln – som
stärker de regionala resmöjligheterna –
och en eﬀektivare och renare lokaltraﬁk,
kanske spårväg – som stärker resmöjligheterna framför allt inom Malmö.
– Som vi ser det bidrar en tätare stad
både till attraktivitet, ekonomisk styrka

– På infrastrukturområdet pågår redan
en del samarbete. Utbyggnadsmönstret
kring ny infrastruktur kan vara något
för grannkommuner att samverka om.
I sydvästskåne borde markförsörjning
till ytkrävande verksamheter vara ett
samverkansområde.
Malmö och Lund beskrivs ofta som
regionens tillväxtmotorer. Men frågan
är hur resten av regionen ska få tillgång
till tillväxten?
– All tillväxt är regionens tillväxt, och
de kommuner som skapar attraktiva
boendemiljöer och fritidsaktiviteter för

dem som verkar i Malmö-Lund bidrar
också till tillväxten. Det innebär att en
relativt stor del av regionens specialiserade verksamheter, regionens “exportföretag”, söker sig till dessa städer. Men de
som jobbar här bor i hela regionen och
utnyttjar alla Skånes (och Öresundsregionens) faciliteter i form av shoppingmöjligheter och restauranger, skolor
och universitet, konsthallar och teatrar,
skogar och strövområden, idrotts- och
konsertarenor, segelbåtshamnar och
golfbanor.
Och Kerstin Åkervall tror på en förändring i framtiden.
– Att Malmö och Lund är regionens
tillväxtmotorer innebär inte att all specialiserad verksamhet söker sig dit. En
hel del företag, särskilt mindre, kan och
vill i stället verka i andra orter i region.
Efter hand kommer även mindre orter
att få ett mer diversiﬁerat näringsliv.
Samverkan är nyckelordet för att möta
utmaningarna, menar Kerstin Åkervall.
– Det är viktigt att delta i ﬂera regionala
samarbeten, både små konkreta aktiviteter med någon eller några grannar och
i större sammanhang. Engagera även
politikerna i detta. För alla kommuner
är det viktigt att skapa en bild av hur
regionen utvecklas och på vilket sätt de
egna tätorterna kan bidra till och dra
nytta av den regionala utvecklingen.
Och så bör man tänka på att bygga
stationsnära.

73

10 nyckelfaktorer
Båstad

Båstad

Osby

Osby

Örkelljunga

Örkelljunga

Ängelholm

Ängelholm
Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Östra Göinge

Höganäs

Perstorp

Hässleholm
Bromölla

Åstorp
Klippan

Helsingborg Bjuv

Bromölla

Åstorp
Klippan

Helsingborg Bjuv

Höör

Svalöv

Höör

Svalöv

Kristianstad

Hörby

Lomma
Burlöv

Lund

Malmö

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla
Simrishamn

Svedala

Hörby

Lomma
Burlöv

Sjöbo

Staffanstorp

Vellinge

Eslöv
Kävlinge

Tomelilla
Simrishamn

Svedala
Vellinge

Skurup
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Eslöv
Kävlinge

Skurup

Ystad

Ystad

Trelleborg

Trelleborg

Karta 41: Bostadsbalans per kommun 2000
Bostadsbrist

Kristianstad

Landskrona
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Landskrona

Hässleholm

Karta 42: Bostadsbalans per kommun 2008

Bostadsöverskott

Bostadsbalans

3. Planberedskap
En långsiktig planering ställer krav på en planberedskap som kopplar till översiktsplanens strategier.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan
visar mer på kommunens viljeriktning. För att
uppnå översiktsplanens ambitioner är det viktigt
att detaljplaneringen och bygglov som är juridiskt
bindande följer översiktsplanens ambitioner. För
att kunna göra det bör det ﬁnnas en planberedskap
i kommunen. En god planberedskap ger en bättre
långsiktighet och en bättre möjlighet att möta upp
översiktsplanens ambitioner. I långsiktigheten ligger också att ha andra program, planer och policys
som möter upp översiktsplanen. För att den ska
kunna vara ett strategiskt verktyg för hela kommunens utveckling krävs att översiktsplanens ambitioner följer som en röd tråd genom fördjupade
översiktsplaner, tematiska tillägg, kvalitetsprogram.
De kommuner som anger att de inte har en planberedskap ger också uttryck för att de inte använder
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översiktsplanen som verktyg och plattform.
Kommunerna upplever att de har svårigheter
att hålla sig till översiktsplanens långsiktiga
strategiska mål när det kommer till planering
här och nu. För att kunna ha planberedskap
krävs att man från kommunens sida satsar
på att ta fram planer och att man ser den
långsiktiga vinsten i att ha en planberedskap.
Planberedskap är en nyckelfaktor för att ha
en långsiktighet i sin planering och därmed
kunna arbeta för att nå kommunens vision.
Att ha en planberedskap innebär också att
kommunen snabbt kan svara på etableringsförfrågningar från näringslivet eller förfrågningar från exploatörer.
Ser man på Skåne som helhet så ﬁnns det
en planberedskap, både för bostäder och för
verksamheter. Dock bör man ställa sig frågan
var planberedskapen ﬁnns och hur beredska-
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pen stämmer med vad som efterfrågas.
I huvudsak planeras det för villor i de
Skånska kommunerna samtidigt som
det ﬁnns en stor efterfrågan på ett mer
varierat boendeutbud.
I Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät
besvarar kommunerna årligen frågan
huruvida de upplever att de har brist,
balans eller överskott på bostäder. Brist
innebär att det ständigt ﬁnns en större
efterfrågan än utbud på bostäder och
överskott innebär att det ständigt ﬁnns
ett överskott på bostäder. Utvecklingen
från att ha överskott till att ha balans
eller till och med brist har gått relativt
fort. På bara åtta år har det gått från
att nära hälften av de skånska kommunerna upplever att de har överskott
till att endast en kommun upplever ett
överskott. Detta ställer krav på kommunerna att ändra sin syn på planer för
bostäder.
Helsingborgs stad lyfter frågan kring
planberedskap i förhållande till vad
man har planberedskap för. Kommunen
kan ha en god planberedskap men inte
på det som efterfrågas. I en planberedskap är det därför viktigt att ha beredskap för ett brett utbud av boendeformer och det är även viktigt att man har
beredskap för att under en tidsperiod
bygga för olika behov. Annars riskerar
man att mätta en marknad i taget och
därmed inte har planberedskap för allt
det som efterfrågas.
I översiktsplanen tar kommunen sats för
en längre period och visar på kommunens önskade utveckling. Efter genomgång av de skånska kommunernas
översiktsplaner kan konstateras att det
är stor skillnad i hur tydligt kommunerna redovisar vad utvecklingen alstrar
i bebyggelsebehov. Vissa kommuner
har i sin översiktsplan tydligt redovisat
hur mycket den önskade befolkningstillväxten ger i bebyggelsebehov och
pekar i sin översiktsplan ut var denna

utveckling ska ske och för resonemang
om vilken täthet som behövs. Det ger
en tydlig bild både för kommunen
och för externa aktörer om vad man
har tänk med kommunens utveckling.
Det ger också en strategisk planberedskap. Därtill behövs en planberedskap
i detaljplaner för att säkerställa att
översiktsplanens intentioner förverkligas. Många kommuner har en strategisk
planberedskap i översiktsplanen men ser
ett stort behov av att arbeta för att ha
en god planberedskap i detaljplaner. Att
ha en planberedskap och därmed arbeta
mer långsiktigt och strategiskt ger kommunen bättre förutsättningar för att
följa översiktsplanens intentioner.
Det ﬁnns en trend som pekar mot
att kommunerna i västra Skåne som
upplever markbrist heller inte lägger
ut stora ytor för verksamheter, medan
andra kommuner har planberedskap,
men som inte efterfrågas. Burlöv är
exempel på en kommun som under en
längre tid har satsat på verksamhetsytor
och som har haft planberedskap men
som nu har valt att börja satsa på planer
för boende. Lomma säger att de inte
vill satsa på stora verksamhetsytor utan
istället på bostadsplanering. I samtalet
om planberedskap så har kommunerna
sett at det ﬁnns utvecklingsmöjligheter
i samverkan kring planberedskap för
verksamheter. När det gäller mark för
näringslivet ﬁnns det en öppenhet för
samverkan. Det ﬁnns ett resonemang
kring att det bästa för kommunen är
om man själv kan få etableringar men
att det näst bästa är att etableringarna
hamnar inom regionen och därmed
skapat arbetstillfällen även för den egna
kommunens invånare. Detta resonemang gäller dock inte planberedskap för
bostäder. Bostadsplaneringen är allt för
nära knutet till kommunernas skatteintäkter.
Flera kommuner ger uttryck för att
företagen efterfrågar vissa postadresser

och att man därmed utesluter många
kommuner i Skåne med bra läge för
verksamheter där det dessutom ﬁnns
planberedskap. Oavsett var företagen
efterfrågar mark för verksamheter är
det viktig att kommunen synliggör
var och vad de har för ledig mark för
verksamheter. Sjöbo har plats, möjlighet
och beredskap för såväl bostäder som
verksamheter men synliggör inte sin
lediga mark exempelvis på hemsidan.
Helsingborg har en stor efterfrågan på
handel men där man inte har planberedskap för just handel.
Kommuner som inte har planberedskap
uttrycket att det är ett problem. Man
hamnar då i en ad hoc-planering, med
brandkårsutryckningar vilket gör det
svårt att ha en eller behålla sin strategiska planering. Flera av kommunerna
uttrycker att det är sunt för en kommun
att ha planberedskap. Det ger kommunen möjlighet att styra kommunens
utveckling och inte hamna i en ad
hoc planering med snabbt framtagna
planer som inte alltid följer översiktsplanens ambitioner. Varför man i vissa
kommuner upplever att man inte har
planberedskap har olika förklaringar
beroende på kommun. Det kan handla
om organisatoriska frågor, hur mycket
resurser som avsätts för planarbetet,
att det ﬁnns många starka markägare i
kommunen som stoppar kommunens
planer och därmed förlänger planprocessen, begränsade utbyggnadsmöjligheter på grund av markbrist eller andra
hinder i den fysiska strukturen. Ett
ﬂertal kommuner känner en frustration
över att det ﬁnns strategiskt bra mark i
kommunen för utveckling men där man
är hindrad på grund av andra intressen.
Det sker en förändring i synen på att ha
planberedskap. Från att tidigare ha sett
planberedskap som en kostsam framförhållning så har allt ﬂer insett vinsten
med att ha en planberedskap. Exempelvis har Tomelilla haft som strategi
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att inte ha allt för stor planberedskap
eftersom det är för kostsamt för en liten
kommun. Man har istället gripit de
tillfällen som getts. Nu har man börjat
ligga mer i framkant vad gäller planberedskap. Allt ﬂer kommuner pratar
om att de nu arbetar aktivt för att ha en
bättre planberedskap.
Perstorp är en av de kommuner där
man har fått ett politiskt uppdrag att
ta fram planer för att inte ha en ad hocplanering. Man har nu en bättre planberedskap än tidigare, men man ställs
fortfarande inför brandkårsutryckningar. Det tar tid och krävs mycket
arbete att arbeta upp en planberedskap.
Även Helsingborg har fått ett politiskt
uppdrag att höja planberedskapen. Där
har uppdraget varit att ha planberedskap för 700 lägenheter per år vilket nu
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har fördubblats till att ha planberedskap
för 1400 lägenheter per år. Svalöv är
ytterligare en av många kommuner som
anger att de beﬁnner sig i en process att
ta sig från ad hoc planering till att ha
en mer långsiktig strategisk planering
genom ökad planberedskap och att det
ﬁnns en politisk vilja att genomföra
denna förändring.
Flertalet kommuner ger också utryck
för att de arbetar framförallt direkt med
detaljplaner och bygglov. Kommuner
som Kristianstad och Östra Göinge
har översiktsplaner från 1990 vilket gör
att de känns inaktuella och därför inte
används. Det märks även i planeringen.
Man utgår inte från översiktsplanen
när områden planläggs utan arbetar
direkt med detaljplaner. Kommuner
som arbetar direkt med detaljplaner och

som inte har den naturliga kopplingen
mellan översiktsplanen och detaljplanering upplever att de saknar ett helhetsperspektiv. Risken ﬁnns att kommunerna som har börjat arbeta direkt med
detaljplaner upplever att de inte har tid
att ta fram en översiktsplan eftersom
det hela tiden ﬁnns behov av att arbeta
med detaljplaner. Åstorp och Klippan
upplever att de inte hinner ta fram en
översiktsplan för att det är akut att ta
fram detaljplan och bygglov. Flera kommuner pratar om ad hoc-planering som
ett stort problem. Man har möjlighet att
planera för här och nu – men har inte
tid och resurser att planera på längre
sikt. Följden av ad hoc-planeringen blir
att det är svårt att arbeta mot kommunens övergripande vision.
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Karta 43: Andel kommunägd mark 2009

4. Markägande
och exploatering
Markägande ger kommunen rådighet över marken.
Kommunen behöver ha rådighet över den mark
som översiktsplanen pekar ut för att de strategiska
ambitionerna ska kunna realiseras. Kommunen är
beroende av att det ﬁnns aktörer som vill och vågar
satsa i kommunen men det är kommunen som står
för visionen och hur utvecklingen ska se ut. Det är
därför viktigt att vara tydlig gentemot exploatörer
vilka ambitioner som kommunen har.
Markägande är ett viktigt instrument för den långsiktiga strategiska planeringen. Äger kommunen
den mark som pekas ut i översiktsplanen har man
en större möjlighet att faktiskt nå översiktsplanens
vision. De ﬂesta kommuner säger att det ﬁnns ett
behov av att äga mark. Många kommuner säger
också att de aktivt arbetar med att äga mark och

att se till att ha en markreserv. Men det ﬁnns också
de kommuner som inte äger mark. I de fall där
kommunen inte äger mark upplever vissa att det är
ett stort problem eftersom kommunen blir låsta i
sina utvecklingsmöjligheter eftersom man inte har
rådighet över marken. Det kan även handla om
att kommunen har sålt mark till exploatörer som
sedan inte bebyggs. Attraktiv mark som kan ge
kommunen utvecklingsmöjligheter men som inte
bebyggs. I Skåne är 5,9 procent av marken kommunägd och staten äger 2,4 procent.
I samtalen med kommunerna har det framgått
att markägarfrågan blivit mer och mer diskuterad
och där många kommuner säger att man har ett
politiskt uppdrag att äga mark och då framför allt
strategiskt viktig mark. Men det man också ser är
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Karta 44: Markägoförhållande i Skånes kommuner 1999
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Karta 45: Markägoförhållande i Skånes kommuner 2009
Övriga ägare

att många kommuner inte kopplar sina markköp
till översiktsplanen utan köper mark när tillfälle
ges. Synen på markägarfrågan håller på att förändras, frågan är inte så politiskt kontroversiell som
den har varit tidigare.
I ﬂertalet kommuner är det en relativt liten del av
marken som kommunen äger. Några kommuner
har de senaste åren exploaterat i högre grad än vad
som har köpts in och har därmed minskat i sin
markreserv. Andra kommuner är i uppstartsfas
vad gäller aktivt markägande och har därmed inga
markreserver. Sen ﬁnns det de kommuner som äger
relativt mycket mark. Burlöv, Malmö och Vellinge
är de kommuner som sticker ut och äger mer än en
fjärdedel av kommunens mark.
Förändringen av markägoförhållanden sett över
en 10-års period mellan 1999-2009 är inte stor
i de skånska kommunerna. Den i särklass största
markägarkommunen i Skåne är Malmö stad som
själva äger nästan 50 procent av marken. Därefter
kommer Burlövs kommun vilken äger ca 40 procent av kommunens mark. Vad gäller den statligt
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ägda marken så toppar kommunerna Lund och
Lomma med 13 procent respektive 15 procent andel statligt ägd mark. Kommunerna Höör, Klippan
och Tomelilla har i jämförelse med övriga skånska
kommuner en relativt stor andel av kategorin
företagsägd mark, som i detta material utgörs av
formen aktiebolag (AB).
Kategorin övrigt innehåller bl.a. stiftelser och
andra bolagstyper. I Osby kommun uppgår
kategorin övriga markägare i Skåne till nästan 30
procent, vilket är den största andelen jämfört med
övriga kommuner i Skåne. Den största markägarkategorin i Skånes kommuner är den privatägda
och den absolut högsta andelen privat ägd mark
återﬁnner vi i Bromölla kommun, där den uppgår
till hela 90 procent.
Det som statistiskt skiljer sig mellan år 1999 och
2009 är att kyrkans marktillgångar inte längre
ﬁnns med i kategorin statligt ägd mark från och
med årsskiftet 1999/2000 då kyrkan skildes från
staten. Därmed ökar kategorin övrig eftersom en
del av kyrkans marktillgångar numera redovisas

10 nyckelfaktorer
inom denna. Det kan dock ﬁnnas andra
indelningar av kyrkans mark som omfattas av andra kategorier beroende på
hur tillgångarna skatteklassas.
För kommunerna är det viktigt att det
ﬁnns intressenter som vill satsa i kommunen. Vem som bygger, hur mycket
man bygger och vad som byggs är
viktigt för att skapa attraktiva bostäder
och därmed attraktiva boendemiljöer.
Kommunen ska stå för visionerna och
planerna i kommunen men man är beroende av att det ﬁnns en vilja att satsa
i kommunen. Tittar man på vilka det
är som exploaterar i kommunerna så ser
man ett tydligt mönster vad gäller de
stora byggherrarna. De återﬁnns nästan
uteslutande i de större kommunerna
i västra Skåne. I övriga kommunerna
är det mindre lokala byggherrar som
satsar. I de mindre kommunerna där de
stora exploatörerna inte ﬁnns ser man
förvisso positivt på att mindre byggherrar satsar. Men det får konsekvenser
för utbyggnadskvantiteten. De mindre
byggherrarna har inte möjlighet att
bygga samma kvantitet som de störa.
I en studie som har gjorts vid KTH
ställer man sig frågan hur glappet mellan översiktsplan och detaljplan ser ut.
Studiens resultat visar på att kommunerna är mycket öppna för exploatörernas förslag på exploatering vilket ger en
ﬁngervisning om att översiktsplanen
inte alltid är av så stor betydelse som
kommunen framhäver. Rapportens
sammanfattande slutsats är att utvecklingsområden som pekas ut i översiktsplanen och som ligger i anslutning till
beﬁntlig bebyggelse och i kollektivtraﬁknära lägen är områden som har stor
chans att bli exploaterade i framtiden.
Kommunerna har verktyg att arbeta med gentemot exploatörer. Det
är viktigt att kommunen tar initiativet
och har en vision för hur man vill att
kommunen ska utvecklas. Översiktspla-

nens ambition ska genomsyra planeringsprocessen och även vara styrande
gentemot exploatörerna. Där har kommunen olika verktyg till sin hjälp. Vissa
kommuner använder verktygen aktivt
medan det i andra kommuner ﬁnns en
stor utvecklingspotential i att utveckla
metoder. Det ﬁnns ett behov av ett
kunskapsutbyte. De kommuner som
arbetar med styrning via exploatering är
också de kommuner som har ett tryck
på sin mark. Men det ﬁnns vinster att
göra även för de kommuner som inte
har ett så stort tryck. En kommun
bör alltid stå för vissa grundkvaliteter
och vara tydliga med dem gentemot
exploatörer.
Helsingborgs stad arbetar med styrning
vid exploatering genom exploateringsavtal och markanvisningsavtal kontrolleras och verkställs stadens ambitioner
vid genomförandet av ett bostads- eller
verksamhetsprojekt. I dessa avtalstyper
fördelas ansvar och kostnader mellan
staden och byggherren. Stadens utgifter
täcks normalt av inkomster från tomtförsäljning, bidrag från exploatörer och/
eller gatukostnadsersättningar samt anslutningsavgifter för VA. Vägledande är
att exploateringen ska bära för parterna
uppkommande kostnader.
Avtal som avser annans mark - exploateringsavtal - reglerar vanligen
iordningställande av allmän platsmark,
gatu- och parkmark, kommunal service,
fastighetsbildning och huvudmannaskapsfrågor samt områdeskostnader
och eventuella övriga åtaganden. För
att Helsingborgs stad skall ta fram en
ny detaljplan eller en plan med ändrad
användning för en icke kommunalägd
fastighet krävs ett exploateringsavtal.
Ett sådant avtal kan antingen röra helt
ny bebyggelse eller om- och tillbyggnad
av beﬁntlig bebyggelse.
Avtal som avser markanvisningar av stadens egen mark - markanvisningsavtal

- speglar de bostadspolitiska ambitionerna och reglerar därför dessutom ofta
bostädernas utseende, storlek, standard,
upplåtelseform och handikappanpassning, områdets dagvattenhantering,
grönytebehandling, traﬁklösningar
mm. Ibland regleras även andra kommunala ambitioner såsom miljömässiga,
kommersiell närservice och ägandekrav.
Markanvisningsavtal beslutas av kommunfullmäktige. Huvudprincipen inom
Helsingborgs stad är att mark direktanvisas.
Malmö styr med hjälp av exploateringsavtal planbestämmelser, gatukostnader,
utbyggnadstakt samt kvalitetsprogram.
Man reglerar också marköverlåtelser där
kommunen tar över mark som skall bli
allmän.
När det gäller markanvisningsavtal
styr Malmö i princip allt som kommunen som organisation vill reglera.
När det gäller vem som skall få bygga
var så har det varit ett urvalskriterium
att byggherren skall kunna visa på ett
engagemang i andra delar av Malmö.
Så arbetade man exempelvis i val av
byggherrar i Hyllie.
Kommunerna i Skåne anser att det är
ett problem om förköpslagen upphävs.
De kan också se att den inte används
särskilt ofta, men att den ﬁnns och att
det ﬁnns möjlighet att använda den är
ett tillräckligt gott verktyg och är ett
stöd för kommunerna. Förköpslagen
är ett stöd och ett verktyg för kommunerna att utvecklas i den riktning som
översiktsplanen pekar ut.
Ett aktivt markägande ger kommunen
möjlighet att ﬁnansiera utvecklingsprojekt. Exempelvis ﬁnansierar Helsingborgs stad nedgrävningen av Södertunneln genom försäljning av mark i södra
hamnen. Södra hamnen i sin tur står
inför ett stadsomvandlingsprojekt där
det nuvarande hamnområdet tillsam-
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mans med Gåsebäck och Helsingborgs
södra centrala delar under den kommande 20-årsperioden ska planeras,
utvecklas och förnyas. Burlöv kan medﬁnansiera nedgrävningen av järnvägen
genom Åkarp tack vare försäljning av
mark för verksamheter. Burlövs kommun har ingått avtal med Banverket
och Region Skåne om utbyggnaden av
Södra Stambanan till fyra spår. Avtalet
innebär att spårområdet blir nedsänkt
i tråg och delvis övertäckt (400m) i
Åkarp.
Markpolicy och exploateringspolicy är
dokument som kommunerna arbetar
med för att kunna tydliggöra kommunens ställningstaganden och ambitioner
med markanvändningen av sitt markinnehav. En policy för mark och exploatering kan redovisa kommunens ställningstaganden och hållning gentemot
privata aktörer. Lomma arbetade med
kvalitetsprogram för Lomma hamn.
Kvalitetsprogrammet uttrycker i första
hand egenskapskrav för det aktuella
området och fungerar som informationsmaterial.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal tecknas när
exploatören äger marken som ska
bebyggas (KTH). Exploateringsavatal är ett genomförandeavtal
som reglerar frågor mellan kommunen och en privat markägare.
(Malmö) Exploateringsavtal
tecknas mellan staden och olika
byggherrar där de delvis eller
helt äger marken. Då vill staden
t ex reglera vem som kommer
att bekosta ny infrastruktur som
måste etableras för att möjliggöra exploateringen. (exempel
från Helsingborg)

Förköpslagen
Förköpsrätt innebär rättighet att
vid försäljning träda i köparens
ställe. Termen används i synnerhet om kommuners rätt att
vid försäljning av en fastighet
inom kommunen träda i köparens ställe. Denna kommuners
förköpsrätt regleras av lag om
förköpsrätt respektive förköpslagen. Förköpslagen trädde i kraft
1968 och innebär att en kommun
i vissa fall kan träda i en köpares
ställe när ett avtal tecknats om
en fastighetsöverlåtelse. Syftet
med lagen har varit att underlätta
en aktiv kommunal markpolitik
och att kommunen på ett förhållandevis enkelt sätt ska kunna bli
ägare av sådan mark som behövs
för framtida tätortsexpansion.

Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal tecknas då
kommunen äger marken som ska
bebyggas och avtalet ses främst
som ett överlåtelseavtal med
diverse regleringar mellan kom-
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munen och byggherren (KTH).
Markanvisningsavtal är också ett
genomförandeavtal men här är
det kommunen som äger marken och som kommer att sälja
marken. (Malmö) Markanvisning
kan definieras som en option att
under viss begränsad tid och på
vissa villkor ensam få förhandla
med staden om förutsättningarna för genomförande av ny
bebyggelse inom visst område
som staden äger. (exempel från
Helsingborg)
Möjligheterna att styra är större
i ett markanvsingsavtal än ett
exploateringsatal. Markägande
är med andra ord en förutsättning för långtgående regleringar
och villkor. Exploateringsavtal
har egentligen sin begränsning
i att man i sak inte får reglera
mer än vad man skulle kunna
göra genom att tillämpa gällande
lagstiftning där reglerna om gatukostnader och avstående av mark
utan ersättning enligt PBL utgör
den rättsliga grunden.

Kopplade avtal
Kopplade avtal innebär att om en
byggherre vill komma igång och
bygga inom ett attraktivt område
kan kommunen genom avtal
reglera om de vill att byggherren
också bygger någon annan stans
där t ex bostadsbyggandet går
trögare (oftast mindre attraktivt
område). På detta sätt kan vi
stimulera bostadsområdet inom
olika delar av kommunen. (exempel från Helsingborg)
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5. Den goda åkermarken
och landsbygdsutveckling
Den högvärdiga åkermarken är en stor tillgång i
det skånska landskapet och bör värnas om i planeringen. Planeringen av bostäder och verksamheter
sker allt som oftast på oexploaterad mark. Det går
inte att komma ifrån att åkermark exploateras i
viss utsträckning, men när oexploaterad mark tas
i anspråk bör en hög eﬀektivitet eftersträvas. Som
alternativ till nya områden är förtätning en princip
som bör tillämpas. Utöver den goda åkermarken
och landskapets ekologiska funktion så ﬁnns det
ett behov av att värna landskapet utifrån ett rekreativt perspektiv. Det urbana samhället behöver
tillgång till tätortsnära natur och tillgänglighet till
landsbygden.
I samtalen med kommunerna blir det tydligt att
det i stor utsträckning planeras för nya områden,

på oexploaterad mark. Många kommuner satsar
på villaområden, oftast i anslutning till beﬁntlig
bebyggelse men på oexploaterad mark. De ﬂesta
kommunerna pratar om förtätning och ser att det
ﬁnns potential att förtäta i kommunens och då
särskilt i centralorten eller de större orterna i kommunen. Men många menar också att det är svårt
att förtäta. Det ﬁnns många intressen som talar
mot förtätning och kommunerna har idag inga bra
verktyg för att arbeta med förtätning. En problematik som ﬂera kommuner lyfter är behovet av att
se över skyddsavstånden. Flera kommuner nämner
att de har haft förtätningsprojekt på gång men som
har tvingats lägga ner på grund av skyddsavstånd
från verksamheter, järnväg eller väg. Detta gör att
det upplevs som billigare och enklare att bygga nya
områden.
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Karta 46: Andel av översiktsplanlagd mark för bebyggelse
som ligger på högvärdig jordbruksmark* 2009
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Karta 47: Andel av översiktsplanlagd mark för bebyggelse
som ligger på inom riksintresse med bevarande karaktär* 2009
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* Inkluderar riksintresse för naturvård, kulturmilöj, kustzon, friluftsliv och turism samt Natura 2009

Sammanställningen av översiktsplanerlagd mark
för bebyggelse visar att cirka 30 procent av den
totala översiktsplanelagda marken i Skåne ligger
på högvärdig åkermark (klass 8-10). Staﬀanstorp,
Burlöv, Vellinge och Trelleborg har över 80 procent
av sin överisktsplanelagda mark på högvärdig
åkermark. Svalöv, Lomma, Skurup, Åstorp, Lund,
Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Ystad och Ängelholm har mer än 40 procent av sin överisktsplanelagda mark på högvärdig åkermark.
Det är en balansgång i hur man ska förhålla sig till
den högklassiga åkermarken i förhållande till bebyggelseutvecklingen. I Skåne är stor andel av marken högklassig åkermark och det är därför svårt att
komma ifrån att högklassig åkermark till viss del
exploateras. I vissa kommuner skulle den högvärdiga åkermarken hindra kommunens utveckling
om den inte ﬁck exploateras. Det ﬂera kommuner
dock nämner är att om man ska bebygga åkermarken måste det göras eﬀektivt. Bebyggelsen ska helst
vara kopplad till högklassig kollektivtraﬁk och
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det ska vara tät bebyggelse som utnyttjar marken
eﬀektivt.
Lund har en kraftig befolkningstillväxt och tar i
sin nya översiktsplan sats för att till år 2050 växa
med cirka 90 000 invånare. I översiktsplanen
tar man sin utgångspunkt i att hushålla med den
goda jorden genom förtätning och omvandling.
När jordbruksmark måste tas i anspråk ska det ske
genom en markeﬀektiv utbyggnad i stations- och
hållplatsnära lägen. Staﬀanstorp har en framtidsvision om att fördubbla sin befolknings de kommande 30 åren. Det ställer givetvis krav på att ta fram
planer. I Framtidens kommun – perspektiv 2038
som är kommunens strategiska planunderlag ger
man uttryck för att hushållning av god åkermark i
första hand ska bli möjlig genom att förtäta inom
beﬁntliga strukturer. Exploatering av nya mark ska
ske nära spårburen kollektivtraﬁk och marken ska
utnyttjas eﬀektivt. Men för att möjliggöra tillväxten är det nödvändigt att nyexploatera högvärdig
åkermark.

10 nyckelfaktorer
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Kommunerna lyfter den inneboende
konﬂikten i att vilja bevara åkerlandskapet och den goda åkermarken och
samtidigt bevara och utveckla en
levande landsbygd. Om en levande
landsbygd förutsätter att viss utbyggnad
och vissa avstyckningar tillåts så är det
en fråga som ﬂera är problematisk i förhållande till dels den goda åkerjorden,
dels till landskapsbilden. För många
kommuner är landskapet kommunens
attraktionsvärde, både ur ett besöksnäringsperspektiv men också utifrån ett
boende- och rekreationsperspektiv. Det
är en ibland svår balansgång mellan bevarande och utveckling, en balansgång
som kommunerna måste hantera.
Totalt ligger cirka 30 procent av
översiktsplanelagd mark för bebyggelse
inom riksintresse med bevarandekaraktär. Lomma, Båstad, Helsingborg, Eslöv

och Trelleborg sticker särskilt ut. I dessa
kommuner ligger över 90 procent inom
riksintresse med bevarandekaraktär .
Flera kommuner ser balansgången mellan bevarande och utveckling som svår.
I kommuner med stor andel mark inom
riksintresse med bevarandekaraktär
gäller det för kommunen att ha tydliga
ställningsstaganden vad gäller utveckling i förhållande till bevarande. I vissa
fall är utvecklingsvinsten tillräckligt
stor i förhållande till bevarande. Viktigt
är att utvecklingen i de här lägena sker
eﬀektivt, att marken som tas i anspråk
nyttjas eﬀektivt.

skapet inte ﬁnns med som en aktiv del i
kommunens strategiska planer riskerar
det att uppfattas som outnyttjade markresurser som kan exploateras. I ett allt
mer urbant samhälle ﬁnns det behov
av tätortsnära natur och en tillgänglig
landsbygd. Översiktsplanens strategier
bör därmed även innefatta en strategisk
planering för landsbygden och hur
människorna i staden får tillgång till
naturen. Genom att föra in landsbygden
i den strategiska planeringen hamnar
landsbygden på den politiska agendan.

I Länsstyrelsens rapport Landskapet
som mål och medel konstateras att
kommunerna behandlar landsbygdsutveckling i begränsad utsträckning. Det
ﬁnns ett behov att se landskapet som en
strategisk utvecklingsresurs. Om land-
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Karta 48: Färdigställda lägenheter i
småhus i Skånes kommuner 1998*

Karta 49: Färdigställda lägenheter i
småhus i Skånes kommuner 2008*
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* Statistiken bygger på kommunens inrapporterade uppgifter till SCB

6. Bostäder
och boendefrågor
Det behöver byggas mer i Skåne. Det byggs för lite
i förhållande till hur mycket vi växer. Kommunen
måste själva våga satsa för att få andra aktörer att
våga. Det kommunala bostadsbolaget har därför en
viktig roll. Befolkningstillväxten är högre än vad
som byggs. I det regionala utvecklingsprogrammet
ﬁnns ett mål att bygga 5000 lägenheter per år. Bostadsbyggandet de senaste åren motsvarar inte det
målet vilket innebär att bostadsmarknaden släpar
efter befolkningstillväxten. Kommunens vision att
växa måste matchas upp med en bostadsplanering.
Det måste också ﬁnnas en koppling till vilken typ
av bostäder som planeras och vilken proﬁl kommunen har och vilken typ av bostäder som efterfrågas.
I de skånska kommunerna planeras det främst
för villor, men det ﬁnns en insikt i att det behövs
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ett mer varierat bostadsutbud. Det ﬁnns ingen
tradition att bygga ﬂerbostadshus i de mindre
kommunerna och det har heller inte funnits någon
efterfrågan. Idag ser det annorlunda ut. Endast
en kommun angav 2008 att de hade ett överskott
på bostäder. Övriga kommuner anser att de har
balans eller brist. Det tyder bland annat på att hela
bostadsbeståndet i kommunerna är efterfrågat.
De ﬂesta kommunerna ser ett behov av att ha ett
mer varierat utbud av bostäder. Främst pratar man
om att det ﬁnns en brist på lägenheter i kollektivtraﬁknära lägen med närhet till service, handel
och nöjesutbud. Det talas allt mer om att skapa
en kommun eller en ort där man kan erbjuda ett
bostadsutbud för alla skeden i livet. För att det ska
möjliggöras behövs lägenheter för ungdomar och
äldre.
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Karta 50: Färdigställda lägenheter i
ﬂerbostadshus i Skånes kommuner 1998*

Karta 51: Färdigställda lägenheter i
ﬂerbostadshus i Skånes kommuner 2008*
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Karta 52: Färdigställda lägenheter i ﬂerbostadshus
och småhus i Skånes kommuner 1998*

Karta 53: Färdigställda lägenheter i ﬂerbostadshus
och småhus i Skånes kommuner 2008*
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I kommunerna i västra Skåne kan man se att det
har skett en viss ökning av färdigställda lägenheter i ﬂerbostadshus. Det är främst kommunerna
som ligger nära de större orterna som färdigställde
ﬂer lägenheter i ﬂerbostadshus om man jämför
åren 1998 och 2008. När det gäller färdigställda
lägenheter i småhus, det vill säga villor så har det
färdigställts ﬂer villor 2008 jämfört med 1998. I ett
fåtal kommuner har man färdigställt lika många,
men det är ingen kommun som har färdigställt
färre lägenheter. I ﬂertalet av de kommuner som
rapporterat in att de inte färdigställt några lägenheter i ﬂerbostadshus 2008 har man färdigställt
desto ﬂer villor. Totalt sett har det skett en ökning
av färdigställda bostäder om man jämför åren 1998
och 2008.

Trelleborg

Bostadsrätter förväntas främst byggas i de västra
kommunerna, medan byggandet av hyresrätter är
mer jämnt fördelat i regionen. Kommuner som inte
har ett varierat bostadsbyggande upplever det som
ett problem eftersom det i de ﬂesta kommuner efterfrågas olika upplåtelseformer. Det är ett problem
när kommunens invånare inte har möjlighet att
göra boendekarriär inom kommunen.

Karta 54: Antal projekt per kommun med förväntat
påbörjande under år 2010: bostadsrätter
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Karta 55: Antal projekt per kommun med
förväntat påbörjande under år 2010: hyresrätter
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Generellt så behöver det byggas mer. Enligt bostadsmarknadsanalysen som gjorts av Länsstyrelsen
behövs ett högt och jämnt bostadsbyggande med
blandning av upplåtelseformer, storlekar och lägen.
Som det ser ut idag är bostadsbyggandet för lågt i
Skåne i förhållande till befolkningstillväxten. Vad
det är som gör att det är svårt att få igång bostadsbyggandet i regionen kan ha ﬂera förklaringar.
Framför allt behöver man få igång byggandet av
ﬂerbostadshus. Stockholms handelskammare har
presenterat en rapport som behandlar frågan hur
kommunerna kan agera för att öka bostadsbyggandet. Resultat av intervjuer med kommuntjänstemän, politiker och byggbolag presenter 16 råd
till kommuner som vill öka sitt byggande. Bland
annat trycker de på vikten av en politisk vilja. Även
tankar kring planeringsprocessen och hur den kan
förkortas, förenklas och kvalitetssäkras samt att ta
fram en tydlig översiktsplan som visar var det kan
byggas.
Det är svårt att få igång byggandet i kommunerna och särskilt i de mindre kommunerna. De
stora byggherrarna exploaterar främst i de större
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Karta 56: Färdigställda lägenheter i allmännyttans
regi i Skånes kommuner 2008*
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Karta 57: Allmännyttans andel av totalt
bostadsbestånd i Skånes kommuner 2008
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* Statistiken bygger på kommunens inrapporterade uppgifter till SCB

kommunerna. I de mindre kommunerna är det
mindre exploatörer och byggherrar som är aktiva.
Om man vill få igång byggande i kommunen
måste kommunen själv visa att det är lönsamt att
investera i kommunen. Många kommuner säger att
de har ett bostadsbolag men de har inget uppdrag
att aktivt vara en aktör. Däremot kan man se att
allt ﬂer kommuner har insett nyttan av ett aktivt
bostadsbolag och där man det senaste året har gett
bostadsbolaget ett förnyat uppdrag. Annars anger
de ﬂesta att de har ett bostadsbolag som hyr ut och
som renoverar det beﬁntliga bostadsbeståndet.
Allmännyttans andel av det totala bostadsbeståndet i de skånska kommunerna ligger på mellan
10 – 30 procent. Burlöv och Landskrona sticker ut
med en större andel och Sjöbo sticker ut med en
mindre andel. I kartorna över allmännyttans andel
av totalt bostadsbestånd i Skånes kommuner för
2000 och 2008 uppträder inga stora variationer
förutom för Lomma kommun som avyttrat sin allmännytta under 2008. Allmännyttan i Sjöbo har
fortsatt liten andel av det totala bostadsbeståndet.

Kartan med andel byggda lägenheter som uppförts av allmännyttan bygger på den statistik som
kommunerna är ålagda att själva skicka in till SCB
angående antal färdigställda lägenheter i kommunen. Det innebär att kartans tillförlitlighet är
osäker eftersom det ﬁnns en betydande eftersläpning i statistiken. Den bild som dock framträder i
kartan är en mycket blygsam nybyggnation inom
allmännyttans regi under 2008. Detta besvarar
den bostadsbrist som råder i Skåne. Det är en skriande efterfrågan på bostäder och kanske främst på
hyreslägenheter och med denna nyproduktionstakt
lär efterfrågan bestå, förutsatt att inte Skåne tappar
i attraktionskraft av den enkla anledningen att det
är svårt eller omöjligt att bosätta sig i Skåne.
Alla kommuner talar om att vara en god boendekommun. Det kommunen behöver fundera över är
vad som är attraktivt boende i den egna kommunen. Vad har man för attraktionsfaktorer och vad
är det för boende som behövs kompletteras med
för att bli en god boendekommun. I exempelvis
Bromölla kan man erbjuda stora vattennära tomter
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Karta 58: Allmännyttans totala
bostadsbestånd i Skånes kommuner 2000

Karta 59: Allmännyttans totala
bostadsbestånd i Skånes kommuner 2008
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Karta 60: Andel av byggda lägenheter
som uppförts av allmännyttan 2008*
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* Statistiken bygger på kommunens inrapporterade uppgifter till SCB
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Karta 61: Andel bostäder i
allmännyttan förändring 2000 - 2008
< -0,50 %

-0,25 till 0,24 %

0,50 till 0,99 %

-0,50 till -0,26 %

0,25 till 0,49 %

1,00 till 1,50 %

> 1,50 %

10 nyckelfaktorer
till ett i förhållandevis lågt pris. Kommunen har god kollektivtraﬁkförsörjning tack vare järnvägsstationen vilket
innebär goda pendlingsmöjligheter till
Kristianstad, Hässleholm och Malmö.
Tabell: Kommunens befolkningsprognos kopplat till bostadsbyggande i kommunen. (Källa: Minnesanteckningar
– kommundialog hösten 2009, kommunernas översiktsplaner, kommunernas
befolkningsprognoser samt SCB)
Kommunens vision att bygga per år
är kopplad till kommunens vision att
växa. Vad som faktiskt har byggts når
inte upp till visionen att bygga. För just
2008 kan det förklaras med lågkonjunktur men generellt verkar det svårt
att nå upp till den uppsatta visionen för
bostadsbyggande. För regionen ﬁnns
ett mål om att bygga 5000 bostäder
per år där till tillkommer behovet av
ytterligare 500 bostäder per år tack vare
satsningen på ESS. Kommunernas sammanlagda vision att bygga (av de kommuner där uppgift ﬁnns) är drygt 5500
bostäder. Sammanlagt som faktiskt
byggts 2008 är drygt 4000 bostäder.
Hur kommunerna arbetar strategiskt
med boendefrågorna varierar. Vissa
kommuner har ett särskilt bostadsförsörjnings-/boendeprogram andra har
det integrerat i översiktsplanen medan
andra kommuner inte har något strategiskt dokument som behandlar frågan.
Ett antal kommuner har angett att de
nu har ett politiskt uppdrag att ta fram
ett bostadsförsörjnings-/boendeprogram.

ner som har eller som är på gång med
ett bostadsförsörjningsprogramprogram.
Flera kommuner har det integrerat i
översiktsplanen. I länsstyrelsen bostadsmarknadsanalys ser man ett behov
av att ge boendeplaneringen större
utrymme i kommunernas strategiska
planering. Enligt analysen behöver
de skånska kommunerna bli bättre på
att leva upp till lagkravet om bostadsförsörjning. Det är en viktig strategisk fråga som kräver samarbeta över
kommunens förvaltningsgränser. Det
behövs även ett ökat mellankommunalt
samarbete vad gäller boendefrågor.
Studier av kommunernas ﬂyttkedjor
kan ge en bild av hur människor rör sig
i kommunen, in i kommunen och ut
från kommunen. Därigenom kan kommunen få en uppfattning om vilka som
efterfrågar boende och var. Flyttkedjor
kan vara svåra att förlita sig på men de
ger en indikation som kan vara ett verktyg i planeringen. Den senaste folk- och
bostadsräkningen gjordes 1990, sedan
dess har man bara gjort uppskattningar
vilket gör att analyserna varit osäkra.
Folk- och bostadsräkningen bygger på
de svar som människor själva skickat in.
I den räkning som planeras genomföras
har man uppdaterat systemet så att varje
individ är kopplad till sin lägenhet och
inte till adressen. När denna räkning
blir klar kommer det att vara enklare
för kommunerna att göra studier av
ﬂyttkedjor.

I Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys
2009 drar de slutsatsen att sammantaget lever inte de Skånska kommunerna
upp till kraven enligt lagen om bostadsförsörjning. Då hade 19 kommuner
inget bostadsförsörjningsprogram eller
liknande. I samtal som förts under
hösten 2009 är det något ﬂer kommu-
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Tabell 3: Kommunens befolkningsprognos
kopplat till bostadsbyggande i kommunen.

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

MÅL ÅR
BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS PER
ÅR

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

KOMMUNENS
VISION ATT
BYGGA PER ÅR

FÄRDIGSTÄLLT
2008

2016
2025
2017
2020
2020
2035
2035
2015
2020
2020
2020
2025
2019
2014
2014
2025
2015
2027
Ingen uppgift
ingen uppgift
2020
2018
2017
2020
2021
Ingen uppgift
2020
2024
Ingen uppgift
2010
Ingen uppgift
2020
Ingen uppgift

90
60
230
150
280
1100
250
200
180 alt 390
150
90
750
500
600
400
1500
4800
38
Ingen uppgift
Ingen uppgift
200
100
300
70
300
Ingen uppgift
500
500
300
90
Ingen uppgift
85
Ingen uppgift

ÖP
Nej
ÖP
ÖP
Nej
Ja
ÖP
Nej
Ingen uppgift
ÖP
Ja
Ingn uppgift
Ja
Ingen uppgift
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
På gång
Ingen uppgift
Ja
Ingen uppgift
På gång
Ingen uppgift
Ingen uppgift
På gång
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift

Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
60
150
700
Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
100
Ingen uppgift
450
230
300
100
900
minst 1000
60
Ingen uppgift
Ingen uppgift
130
100
260
Ingen uppgift
150
Ingen uppgift
150-200
170
180
Ingen uppgift
300
Ingen uppgift
Ingen uppgift

34
14
47
78
77
542
47
113
27
32
39
145
296
69
157
563
1 038
34
2
2
26
8
150
8
58
0
228
120
53
60
181
18
12

(Källa: Minnesanteckningar från kommundialog hösten 2009, kommunernas översiktsplaner, kommunernas befolkningsprognoser samt SCB)
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Målning: LIMPO Malmö 2009

7. Näringslivsfrågor
Kommunen behöver ha ett enat budskap gentemot näringslivet. Den vision
som kommunen har behöver kommuniceras gentemot externa aktörer och
det är viktigt att kommunens vision och
översiktsplanens långsiktiga strategier
är tydliga även gentemot näringslivet.
Det ﬁnns en bild av att kommunernas
näringslivsorganisation och planavdelning ofta ger olika budskap i exploateringsfrågor. Det krävs en samsyn och
att kommunen agerar som en organisation. En tydlig vision, en väl förankrad
översiktsplan och en planberedskap är
här nyckelfaktorer. Kommunen måste
ha en god uppfattning om den beﬁntliga näringslivsstrukturen och vad som
efterfrågas för att kunna möta upp med
planberedskap.
Kommunerna har olika organisationer
kring näringslivsfrågor. Exempelvis

har Båstad ett Näringslivsbolag som
till hälften ägs av kommunen och den
andra hälften ägs av en ekonomisk
förening. Perstorp har ett näringslivsbolag som är helägt av kommunen och där
kommunchefen är VD. De ﬂesta kommuner har en näringslivsorganisation
som tillhör kommunorganisationen.
Hur kommunen arbetar med näringslivsfrågor internt får betydelse för
näringslivsetableringar i kommunen.
Det ﬁnns en bild av att kommunens
näringslivsorganisation och kommunens planavdelning ger olika besked i
etableringsfrågor vilket är ett problem i
mötet med näringslivet. Ett näringslivsprogram eller policy ger en bild av hur
kommunen arbetar med och gentemot
näringslivet i kommunen. Av Skånes
33 kommuner har 20 ett näringslivsprogram/policy eller är på gång med att

ta fram. Dock ﬁnns det i de allra ﬂesta
fallen ingen tydlig koppling mellan
näringslivsprogrammet och översiktsplanen. Exempelvis Bjuv ger uttryck för
att näringslivsprogrammet/policyn inte
kopplar direkt till den fysiska planeringen. Flera kommuner ger uttryck för
att det behöver ges resurser till kommunens näringslivsorganisation. Finns det
en vilja från kommunens sida att satsa
på näringslivsfrågor behövs det också en
organisatorisk satsning. Flera kommuner ger uttryck för att det inte ﬁnns en
naturlig koppling mellan planering och
näringsliv. Ska detta kunna genomföras
behövs ett tydligt uppdrag.
Kommunens beﬁntliga näringslivsstruktur och eventuellt önskade näringslivsstruktur ställer krav på planeringen. För att möta efterfrågan behöver
kommunen ha en medvetenhet kring
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Karta 62: Arbetsplatstäthet
Center Syd verksamhetsområde, Kävlinge
1 900 anställda per km2

500

0

1 000 m

1 000 m

Karta 63: Arbetsplatstäthet
Fosie verksamhetsområde, Malmö
1 800 anställda per km2

vilken näringslivsstruktur som ﬁnns i kommunen
och vilken näringslivsstruktur som kommunen
efterfrågar och planerar för. Vill man inte ha logistikföretagen eller andra ytkrävande verksamheter
är det kanske inte de stora ytorna som ska läggas
i planer. Att man blir medveten om vad man har,
vad man vill ha och hur man planerar.
Många kommuner planerar fortfarande för den
näringslivsstruktur som man traditionellt har haft.
Kommunerna lägger ut i förhållandevis stora ytor
för ytkrävande verksamheter samtidigt som man
ser en strukturomvandling från stora ytkrävande
verksamheter till mer personalintensiva verksamheter med krav på kollektivtraﬁknära lägen och
annan service.
Genom dialogen med kommunerna har vi sett att
det ﬁnns tillgänglig mark för verksamheter och det
ﬁnns planberedskap. Men frågan är var den ﬁnns
och var den efterfrågas. Många kommuner uttrycker att de tar vad de får. Man är glad för alla förfrågningar som kommer. Få kommuner tar ställning
till vilka företag man vill ha eller inte vill ha. Men
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det ﬁnns de kommuner som har tagit ställning:
Lomma vill inte ha ytkrävande logistikföretag och
tackar nej till den typen av förfrågningar. Burlöv är
nöjda med handel och verksamheter och vill satsa
på bostäder. Skurup vill ha handel vid E65 medan
Svedala inte vill ha handel vid E65. Skåne nordost
satsar på logistiketableringar. Men fortfarande är
det få kommuner som i sin översiktsplan speciﬁcerar vad de vill ha och vilka områden som lämpliga
för vad.
Industrisamhället har genomgått en strukturomvandling som vissa kommuner känner av mer
än andra. Bromölla exempelvis är en traditionell
bruksort som är uppbyggd kring industrin. Den
tydliga trenden är att industrin tillverkar mer
samtidigt som man eﬀektiviserar tillverkningen
och därmed behöver färre anställda. I Bromölla
upplever man inte att den yta som frigörs i samband med att industrin eﬀektiviseras kan användas
till andra verksamheter. I Perstorp har man känt
av samma strukturomvandling. Här har däremot
kommunen och Perstorps AB inlett en dialog kring
utvecklingen av industriparken. Det ﬁnns möjlig-
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Karta 64: Arbetsplatstäthet
Lunds universitetssjukhus, Lund
17 200 anställda per km2

het att förtäta inom området och ge nya verksamheter tillgång till den beﬁntliga infrastrukturen.
Fördelen som liten kommun är att man kan
erbjuda ett nära samarbete med näringslivet och
korta beslutsvägar.
Många kommuner ger uttryck för att det i första
hand är viktigt att satsa på det beﬁntliga näringslivet och att man har en god dialog. Det beﬁntliga
näringslivet är de bästa ambassadörerna för att
få nya företag till kommunen. Perstorp är ett
exempel där man har en kontinuerlig dialog med
näringslivet i kommunen. Men det är också viktigt
att omvärldsspana och nå ut till nya företagare,
särskilt om man i planer lägger ut ytor för nya
verksamheter.
Strukturomvandlingen som många kommuner
pratar om och som är ett generellt fenomen ställer krav på planeringen. Näringslivet efterfrågar
en ny typ av verksamhetsområden där det ﬁnns
förutsättningar för kreativa miljöer. Malmö har
arbetat aktivt med strukturomvandlingen och har

© Region Skåne
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Karta 65: Arbetsplatstäthet
Kristianstads centrum, Kristianstad
7 700 anställda per km2

tagit fram en ny näringslivspolitiskstrategi. Malmö
betraktas som en stad i rörelse med tanke på den
förändring som skett i staden under den senaste
tioårsperioden. Boendemiljöerna har varit prioriterade både vad gäller kvalitet och omfattning.
Infrastrukturen har byggts ut, kunskapsmiljöerna
har växt och stadsmiljöerna blivit öppnare och
mer tillgängliga. Malmös näringslivsstruktur har
omvandlats från en traditionell industristad till
att attrahera kunskapsintensiva verksamheter. Det
ﬁnns en klar önskan från näringslivet om en dialog
med naturliga kommunikationsvägar och mötesplatser. Företagen framför också att det är viktigt
att ta fram en bild av vad Malmö står för — att
skapa en gemensam syn på vad Malmö är och vart
Malmö är på väg. I Malmös näringslivspolitiska
strategi skapas en menemsambild som förbereder
Malmö stad för den tid som kommer.
Traditionellt läggs det ut stora markresurser för
nya verksamhetsområden när det i många fall ﬁnns
potential till förtätning och förädling i beﬁntliga
områden. Flera kommuner pratar om behovet
av att förtäta och förädla verksamhetsområden.
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Karta 66: Arbetsplatstäthet
Ystad hamn, Ystad. 800 anställda per km2
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Karta 67: Arbetsplatstäthet
Berga verksamhetsområde, Helsingborg
2 700 anställda per km2

Diskussion upplevs av ﬂera kommuner som svår
eftersom de upplever att företagen inte är villiga att
planera om inom sitt verksamhetsområde.
Näringsliv Skåne är en förvaltning inom Region
Skåne som arbetar med bland annat kluster i Skåne.
Klustertanken bygger på att samla aktörer som kan
dra nytta av varandras kompetens och stärka konkurrenskraften inom ett geograﬁskt område. Syftet
är att skapa mervärde för samtliga aktörer inom
klustret. Näringsliv Skåne arbetar med aktörer från
näringslivet och universitets- och högskolevärlden
för att skapa förutsättningar för kluster- och innovationsprocesser i Skåne. Insatserna ska leda till stärkt
konkurrenskraft genom hållbar tillväxt i regionen.
I Skåne ﬁnns ett antal identiﬁerade starka kluster:
Livsmedel, IT, Life science, Upplevelser och ﬁlm,
Logistik. Kluster som har kommit upp i samtalen
med kommunerna är Valhalla Park i Ängelholm,
Perstorps industripark, Ideon och Lund North East.
© Region Skåne
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Karta 68: Arbetsplatstäthet
Ättekulla verksamhetsområde, Helsingborg
1 300 anställda per km2
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8. Infrastrukturutveckling
Infrastrukturutvecklingen är av stor
betydelse för en stark utveckling i kommunerna. Flera kommuner lyfter infrastruktursatsningar som nyckelfaktorer
för att vara en attraktiv och tillgänglig
kommun. I stort sett alla kommuner
har en planering för infrastrukturutveckling och det är viktigt att kommunen genom sin översiktsplan ger uttryck
för vilka satsningar som är viktiga för
kommunen. Planering av infrastrukturutveckling behöver dock ses ur ett
regionalt perspektiv.
Det ﬁnns ett glapp mellan behoven av
utvecklad infrastruktur och resurserna
till infrastrukturutveckling. Region
Skåne har tagit fram ett förslag till en
regional transportinfrastrukturplan
för Skåne 2010-2021 där prioriteringar
görs. Diskussion som följer i detta
avsnitt är inte ny prioritering utan utgår

från hur kommunerna resonerar kring
infrastruktursatsningar. Det ﬁnns
en frustration kring glappet mellan
behovet av infrastruktursatsningar och
resurserna.
Det är tydligt att infrastrukturutveckling är av stor betydelse för kommunens
utveckling. Infrastruktursatsningar
måste göras för att lösa ﬂaskhalsar men
också för att möjliggöra en regional
tillväxt och regional balans. Alla kommuner talar om vikten av infrastruktursatsningar som verktyg för att utveckla kommunen och därmed utveckla
regionen som helhet och för att knyta
samman regionen.
Skånetraﬁkens bedömning är att kollektivtraﬁken, och speciellt tågtraﬁken,
har stor utvecklingspotential. Utvecklingstakten i framtiden bedöms dock

inte vara fullt så stor som den varit
under den senaste 25-årsperioden. Det
regionala tågsystemet utvecklas med
nya linjer och en del nya tågstopp, men
framför allt genom att beﬁntliga linjer
förtätas för att klara kapacitetsbehoven.
Det regionala tågsystemet är en viktig
faktor för att skapa det runda Skåne
med en regional balans.
Öresundsbron har varit en stor bidragande faktor för den kraftiga utveckling
som skett i Skåne de senaste tio åren.
Fler kommuner säger att de känt av
den positiva eﬀekten och framför allt
så känner ﬂer och ﬂer kommuner att
utvecklingen nu sprider sig som ringar
på vattnet och når även kommunerna
i östra Skåne. Öresundsbron har gett
en spin oﬀ eﬀekt på infrastruktursatsningarna i hela Skåne vilket har bidragit
till orters och kommuners utveckling.
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Kommuner som har fått Pågatåg menar
särskilt att de har känt av en positiv
utveckling. Exempelvis talar Ängelholm
om att de nu växlar om från att planera
för en småstad till att planera för en
större stad. Del i den utvecklingen är att
Ängelholm har fått Pågatågstopp och
därmed goda pendlingsmöjligheter.
I de fall där kommunen ser att infrastrukturutvecklingen är avgörande för
kommunens fortsatta utveckling är det
viktigt att kommunen visar i sin översiktsplan vad som är strategiskt viktiga
infrastruktursatsningar. Ett gott exempel på hur kommunerna kan arbeta
med infrastruktursatsningar är Pågatåg
Nordost. Kommunerna som berörs
har gemensamt arbetat aktivt för att få
igenom satsningen. Pågatåg Nordost är
en samverkan mellan elva kommuner i
tre regioner. Näringslivet i de elva kommunerna har också varit med och aktivt
stöttat satsningen. För de elva kommunerna innebär Pågatåg Nordost en
förbättrad tågtraﬁk i beﬁntliga stationer
samt 13 nya stationer. Detta hoppas
man ska skapa förutsättningar för en
utveckling av arbetsmarknaden, ökade
studiemöjligheter och ett attraktivare
boende.
Simrishamnsbanan är också en satsning
som ska ge förutsättningar för utveckling av kommunerna längst sträckan
Malmö – Simrishamn. Restiden kortas
och reseutbudet ökar genom satsningen.
Satsningen bidrar också till att regionen
blir ”rundare”, att regionen binds samman ytterligare. Det är sex kommuner
där tågstopp planeras: Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla och
Simrishamn.
Det är inte bara ny infrastruktur som
är viktig. I takt med tillväxten ökar
trycket på den beﬁntliga infrastrukturen. Kommunerna känner av ett ökat
tryck på beﬁntlig infrastruktur. Flera
kommuner arbetar för att få Pågatågsstationer längst beﬁntliga järnvägs-
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sträckor. Lommabanan, Trelleborgsbanan och Söderåsbanan traﬁkeras idag
av gods men det ﬁnns planer att även
traﬁkera med persontraﬁk.
Infrastruktur kan i vissa fall upplevas
som barriärer för kommunens utveckling. Trelleborg har exempelvis problem
med förtätning av centralorten på
grund av tung traﬁk med farligt gods
som går genom staden. Kommunen
planerar därför för en ringled som
ska minska barriärerna i de centrala
delarna av Trelleborg. Burlöv planerar
för en nedsänkning av järnvägen genom
Åkarp. Kommunen har stora ytor med
infrastruktur som förvisso är av stor
betydelse för kommunen men som hindrar kommunens strategiska utveckling.
Järnvägen har skapat orter som exempelvis Åkarp i Burlövs kommun men nu
hindrar järnvägen en vidareutveckling
av orten därför tar man nu fram planer
för en nedsänkning av järnvägen genom
orten. Helsingborg planerar för att gräva
ner järnvägen söder om Knutpunkten
(södertunneln) för att knyta samman
stadens centrala delar med det planerade området H+.
Alla kommuner pratar om infrastrukturinvesteringar som är avgörande för
kommunens fortsatta utveckling. De
satsningar som tas upp är: Lommabanan, Söderåsbanan mellan Åstorp och
Teckomatorp, fortsatt utveckling av
Västkustbanan, Skånebanan, Simrishamnsbanan, färdigställande av Citytunneln, Södra stambanan, Flackarp
– Arlöv, Sturupsbanan, Kontinentalbanan, Light Rail inom och mellan kommuner, Lundalänken, Fast förbindelse
Helsingborg – Helsingör, Diagonalen,
Nya pågatågstopp. Även upprustningar
av vägar, uppgradering av busstråk
nämns som viktiga satsningar. Sturups
ﬂygplats, Ängelholm ﬂygplats är viktiga
noder i regionen. Kommunerna lyfter
vikten av goda kommunikationer till
och från ﬂygplatserna.
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9. Bebyggelse- och
kollektivtrafikutveckling
Kommunerna behöver arbeta med att
skapa attraktiva stadsmiljöer anpassat
till ortens förutsättningar i anslutning
till tåg-, light rail och busstationer. Idag
har alla kommuner ett tänk kring kopplingen mellan bebyggelseutveckling och
kollektivtraﬁk. Tanken grundar sig i
hur man på bästa sätt förhåller sig till
den goda åkermarken samt hur man
skapar attraktiva kollektivtraﬁknoder.
Det handlar också om att skapa attraktiva stadsmiljöer i de mindre orterna.
Urbanitet lockar människor och det
ﬁnns ett behov av att kunna erbjuda
stadsmiljöer anpassade till ortens skala.
Förtätning och tillskapandet av ett
varierat bostadsbestånd är också viktiga
delar i att koppla bebyggelse och kollektivtraﬁk. Gehl Architects har för
Region Skåne tagit fram Öresundsregion i ögonhöjd, ett FördjupningsPM
som utgår från planeringsprocessens

paradigmskifte och vikten av att planera
med mänsklig skala. Kommunernas
förmåga att erbjuda hög livskvalitet för
dem som bor och verkar i kommunen
och regionen påverkar starkt regionens
tillväxt. Tillgänglighet, variation av
boendemiljöer och attraktiva stadskärnor är faktorer kopplat till den fysiska
strukturen som kan bidra till livskvalitet.

boendemiljöer vid sjön Immeln, ett
område som idag inte är kollektivtraﬁkförsörjt. Även om en kommun har
starka kollektivtraﬁkstråk som passerar
i kommunen blir det inte en god kollektivtraﬁk förrän det ﬁnns station/hållplats i kommunen. Genom att planera
bebyggelse i anslutning till kollektivtraﬁkstråk kan underlag skapas för att få
god kollektivtraﬁkförsörjning.

Resonemanget om kollektivtraﬁk och
bebyggelseutveckling utgår från att
kommunerna planerar sin bebyggelse
i anslutning till beﬁntlig och framtida
goda kollektivtraﬁklägen. I samtal med
kommunerna har frågan om vad som
kommer först varit viktig, hönan eller
ägget, - kollektivtraﬁk eller bebyggelse,
har kommit upp som resonemang i
ﬂera kommuner. Exempelvis har Östra
Göinge en möjlighet att skapa attraktiva

Sammanställningen av kommunernas
översiktsplaner visar att 64 procent
av planerad bebyggelse ligger inom
kollektivtraﬁknära läge. Av beﬁntlig
bebyggelse ligger i snitt 70 procent
inom kollektivtraﬁknära läge. Malmö,
Lomma, Burlöv har över 90 procent.
Kollektivtraﬁknära läge innefattar både
buss och tåg. Att satsa på bebyggelseutveckling kopplat till kollektivtraﬁk
innefattar därmed i allra högsta grad
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Karta 70: Andel av beﬁntligt byggnadsyta som
ligger inom kollektivtraﬁkenära lägen* 2009

Karta 69: Översiktsplanelagd mark för bebyggelse
och Skånes kollektivtraﬁknära lägen 2009
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Bussnära lägen
stadsbuss (1,5km)

Båstad

Totalareal
byggnadsyta (ha)

50%

Andel
* Analysen omfattar ej busstraﬁkens svaga stråk (Skånetraﬁkens klassiﬁcering)
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Lomma
Burlöv

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Kävlinge

Kävlinge
Lomma
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Eslöv
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50%

* Analysen omfattar ej busstraﬁkens svaga stråk (Skånetraﬁkens klassiﬁcering)
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Karta 72: Andel av översiktsplanlagd mark för bebyggelse som
ligger inom beﬁntliga eller framtida kollektivtraﬁknära lägen* 2009
2000
500
100

Totalareal översiktsplanlagd mark för
bebyggelse (ha)

Andel

Simrishamn
Ystad

Trelleborg

Karta 71: Andel av översiktsplanlagd mark för
bebyggelse som ligger inom kollektivtraﬁknära lägen* 2009
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Ängelholm

Totalareal översiktsplanlagd mark för
bebyggelse (ha)

50%

Andel
*Inbegriper de stationer som presenteras i Skånetraﬁkens Tågstrategi 2037 under “Traﬁkupplägg 2020” samt
“Traﬁkupplägg 2030”. Analysen omfattar ej busstraﬁkens svaga stråk (Skånetraﬁkens klassiﬁcering)
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Båstad

Tänk tåg kör buss är ett koncept som allt ﬂer arbetar efter. Kristianstad har bland annat arbetat med
det. Konceptet bygger på att planera för gena och
snabba busslinjer som är attraktiva för resenären.
Det handlar även om att i vissa kommuner planera
för busstråk som i framtiden kan utvecklas till
Light Rail.
Förtätning är en förutsättning för at vi ska kunna
växa utan att nyexploatera allt för stora delar av
den värdefulla åkermarken. Det ger också en mer
tillgänglig region där ﬂer har möjlighet att bo i kollektivtraﬁknära lägen och där tätheten är tillräckligt hög för att skapa levande stadsmiljöer anpassat
efter ortens skala med tillgänglighet till service. De
urbana miljöer som ﬁnns i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad är inte möjliga och kanske
inte heller eftersträvansvärda i de mindre orterna.
Men urbanitet är möjlig även i mindre skala. Ystad
är ett exempel på en småstadskärna som har god
urbanitet utifrån sin skala. Bjuv har påbörjat ett
stadsförnyelseprojekt.
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Ängelholm

Perstorp
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Klippan
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även buss. Exempelvis bygger idag Hörby som inte
har Pågatåg väldigt mycket i förhållande till andra
kommuner. Kollektivtraﬁknära läge deﬁnieras
olika beroende på kollektivtraﬁkslag. För tåg är det
1500 meter, regionbuss 1000 meter och stadsbuss
500 meter.

Osby

Hörby

Lund

Staffanstorp
Sjöbo
Malmö
Vellinge

Svedala

Tomelilla
Simrishamn

Skurup
Ystad

Trelleborg

Karta 73: Andel av översiktsplanlagd mark
för bebyggelse som ligger inom tätort 2009
2000
500
100

Totalareal översiktsplanlagd mark för
bebyggelse (ha)

50%

Andel

Sammanlagt är ungefär 20 procent av planerad
bebyggelse i Skåne inom beﬁntlig tätortstruktur.
Endast Malmö och Helsingborg når upp till 40
procent.

Dock upplevs förtätningsfrågan fortfarande som
svår. Rent teoretiskt skulle Skånes invånare kunna
bo inom 1000 meter från järnvägsstation. Beräkningen som har gjort visar att det ändå inte skulle
bli en allt för tät bebyggelse. Räkneexemplet bygger
på att 80 procent av markytan inom 1000 meters
radie från stationen är möjlig att bebygga. Inom en
radie av 600 meter byggs med en täthet liknande
den i Östra Sorgenfri i Malmö (exploateringstal
0,8). I ytterområdet mellan 600 – 1000 meter
från stationen beräknas tätheten som ett villa/
radhusområde (exploateringstal 0,3). Områdena är
beräknade med infrastruktur och grönområden.
Räkneexemplet ger en ﬁngervisning om vad som
är möjligt. Det ﬁnns potential till att förtäta i de
skånska kommunerna. Diskussionerna visar också
att det ﬁnns en vilja att arbeta med förtätningen
men att resonemangen möter motstånd, främst
från markägare. Kommunerna upplever inte att de
har tillräcklig argumentation för att driva förtätningsprojket.

Det ﬁnns en mycket stor förtätningspotential i
många av de skånska kommunerna och orterna.

Flera kommuner arbetar med omvandlingsprojekt
där beﬁntliga verksamhetsområden omvandlas till

I stort sett alla kommuner pratar om förtätning
och många har börjat titta på potentiella förtätningsprojekt. Framförallt ﬁnns det vinster att göra
genom att förtäta kring kollektivtraﬁknoder – att
skapa attraktiva stadsmiljöer i en skala anpassad till
orten. Förtätning innebär inte bara att man möjliggör för ﬂer bostäder inom den beﬁntliga strukturen
utan också att man möjliggör för ﬂer funktioner
genom att blanda boende med verksamheter och
grönområden. I Malmö arbetar man aktivt med att
förtäta med både bostäder och verksamheter för att
få funktionsblandning.
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bostadsområden. Exempel är Lomma
hamn som byggs nu. Visionen för
Lomma Hamn är att omvandla Lommas tidigare industrihamn till en attraktiv stadsdel med cirka 1450 bostäder
med inslag av butiker och kontor samt
rekreation. Byggnationen påbörjades
2004.
I Bromölla har man presenterat ett planprogram för hur Iföstrand kan bli en
ny stadsdel i centralorten med bostäder
och idrottsanläggning. Västra hamnen
i Malmö är ytterligare ett exempel på
hur stadsomvandling kan möjliggöras.
Ystad planerar för ett liknande projekt
i sitt hamnområde. Helsingborg H+
är ett stadsförnyelseprojekt där Södra
hamnen omvandlas till blandad stad.
Projektet ska bidra till att stadens delar
läks samman. Genom att södertunneln
byggs binds stadens södra delar samman
med södra hamnen. Men även andra
områden kan omvandlas och skapa nya
spännande stadsmiljöer. Exempelvis har
garnisonsområden i Kristianstad, Ystad
och Hässleholm omvandlats. Hälsostaden i Ängelholm är ett annat exempel
där sjukhusområdet kan förädlas om
förtätas för att skapa en ny stadsdel med
sjukvård, rehabilitering, service, spa,
hotell etc. Några kommuner pratar även
om att de tack vare en positiv tillväxt
nu står inför omvandlingen från att
ha varit småstad till att bli stad. Det
ställer i sin tur krav på planeringen. Att
man har ett befolkningsunderlag för att
kalla sig stad är en sak men att skapa en
stadsstruktur är något annat och ställer
krav på en ny typ av planering. Ängelholm är en av de kommuner som nu
börjat planera för stadsstruktur istället
för småstad.
Runt de större städerna och arbetsmarknaderna i en region bildas oftast
det som kallas sovstäder, eller förorter
till den större orten. Typiskt för dem är
att de har en låg exploateringsgrad och
oftast karaktäriseras orterna av villa-
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mattor. I samtalen med kommunerna
är det många som uttrycker en oro
för att bli just sovstäder. Det är därför
viktigt för kommunen att satsa på andra
typer av boende än villamattorna och
att satsa på en urbanitet i kommunens
centralort. Problematiken i de mindre
kommunerna verkar vara att kvaliteten
i villabebyggelsen är så mycket högre än
kvaliteten i ﬂerbostadsbebyggelsen vilket gör att de miljöer som skulle kunna
vara goda stadsmiljöer inte upplevs som
tilltalande och attraktiva.
Ett rikt stadsliv ställer höga krav på det
oﬀentliga rummet och att människor
kan mötas. I de beﬁntliga strukturerna
ﬁnns oﬀentliga rum som idag inte
nyttjas som mötesplatser eftersom de
inte har getts den funktionen. Kollektivtraﬁknoder, skolor, stråk, oﬀentlig
och kommersiell service är inslag i den
bebyggda miljön som alstrar möten och
ställer därmed krav på den kringliggande miljön. Kommunen behöver se
över vilka oﬀentliga rum som ﬁnns och
se potentialen i dem. Även när nya områden uppförs ska mötesplaster vara ett
självklart inslag. Mötesplatserna i staden
har olika funktioner. De möjliggör det
lilla spontana mötet i vardagen likväl
som de möjliggör samlingsplatser för
ett planerat evenemang. Som ett led i
den strukturomvandling som sker inom
näringslivet ﬁnns det även ett behov
och en efterfrågan från näringslivet att
det ﬁnns kreativa miljöer i anslutning
till arbetsplatsen.
I dialogen med kommunerna har de
uttryckt en problematik i att exploatörerna inte har ett intresse av att skapa
attraktiva, tillgängliga och funktionella
mötesplatser. Kommuns ambition med
attraktiva mötesplatser i det oﬀentliga
rummet behöver därför vara tydliga i
översiktsplanen.
Externhandel har gett centrumhandeln
hård konkurrens vilket ställer extra

höga krav på hur kommunerna arbetar
med attraktiva stadsmiljöer och dess
konkurrensfördelar gentemot handelscentra. Flera kommuner resonerar kring
just konkurrensen mellan externhandel
och viljan att skapa ett levande stadsliv.
I Bromölla vill man ha handelsområde och planerar för ett handelsstråk.
Kävlinge vill fortsätta utveckla Center
Syd. Burlöv Center har blivit det samma
som Burlövs centrum. Tidigare har
handelsområdet och verksamhetsområden varit prioriterade i kommunen men
där man nu väljer att satsa på bostäder
och därmed säger nej till ytterligare
utveckling av handelsområdet. Skurup
vill ha externhandel och även Tomelilla
är positiva. Det ﬁnns fortfarande ett intresse från vissa kommuner att fortsätta
att satsa på externhandel, medan andra
har sagt att de inte vill fortsätta utveckla
den. Helsingborg är en av de få kommuner som upplever ett tryck på ytor
för handel. Övriga kommuner upplever
att trycket har minskat.
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10. Regional samverkan
Regional samverkan är ett ledord för att
uppnå tillväxt i alla skånska kommuner.
Det behövs samverkan över de administrativa gränserna och det är viktigt
att hitta former för hur de skånska
kommunerna kan komplettera varandra
istället för att konkurrera. De mindre
kommunerna i Skåne behöver även hitta
ett förhållningssätt till de större kommunerna. Alla kommuner är viktiga
pusselbitar i den regionala helheten och
det är därför betydelsefullt att kommunerna hittar sin plats i regionen och
har en tydlig identitet i förhållande till
övriga kommuner.
I arbetet med rapporten Markanvändning i Skåne fanns det kommuner som
gav uttryck för att det är brist på mark
medan andra kommuner gav uttryck
för att det inte handlade om markbrist
utan brist på efterfrågan av mark. De

slutsatser som vi har kunnat dra efter att
ha pratat med Skånes 33 kommuner om
markanvändning är att det är brist på
mark - men inte i hela Skåne, det ﬁnns
ett tryck – men inte i hela Skåne, det
ﬁnns planberedskap – men inte i hela
Skåne. Det vi därmed kan se och det
som man har gett uttryck för i dialogen
är att det behövs ett regionalt perspektiv
på frågor kring markanvändning.
Det behövs en samverkan för att hitta
former för de skånska kommunerna
att komplettera varandra istället för att
konkurrera. När det gäller planering
av verksamhetsområden säger de ﬂesta
kommuner att samverkan inte är något
problem. Etableringar av verksamheter
gynnar regionen och därmed den egna
kommunen, även om etableringen inte
sker inom den egna kommunen. Det
ﬁnns däremot ingen vilja att samarbeta

kring bostadsplanering där kommunerna ser sig som konkurrenter om
skattebetalare.
Kommunen behöver se sin plats i regionen och framför allt behöver de mindre
kommunerna hitta ett förhållningssätt till de större städerna i regionen.
Flera kommuner uttrycker att MalmöLundregionens utveckling är bra för
den egna kommunen. Exempelvis
uttryckte Bromölla att ”Det som är bra
för Malmö är bra för Bromölla”. Kommunerna behöver hitta ett arbetssätt
som gynnar den egna kommunen när
Malmö- Lundregionen växer. Malmö är
en tillväxtmotor för regionen och säger
själva att de behöver avlastning för att
klara tillväxten. Någon kommun uttryckte att ”Västra Skåne med MalmöLundregionen är viktig för Sydvästra
Skåne – men Sydvästra Skåne är också
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viktigt för Malmö”. Det är en utmaning
i sig att delar av regionen har ett så högt
tryck att man ger uttryck för att man
behöver hjälp att hantera tillväxten samtidigt som det i andra delar av regionen
fortfarande ﬁnns kommuner med en
negativ befolkningsutveckling.
Generellt är det ett högt tryck på kommunerna i västra Skåne. Men trycket
på västra Skåne kan spridas till övriga
kommuner och några av grannkommunerna till de större orterna säger att
de börjat känna av spridningen. I några
kommuner har man fört diskussioner
kring hur man kan vara goda boendekommuner åt de större kommunerna. I
Bjuv säger man att man har börjat skönja den diskussionen och att satsningen
på centralorten/stationssamhället är en
del av den resan.
Kopplingen till det regionala perspektivet i kommunernas översiktsplaner har
i de ﬂesta fall blivit tydligare. I många
fall är det dock endast en skrivning om
det regionala utvecklingsprogrammet
som syns i översiktsplanen. Det saknas
fortfarande en tydlig återkoppling till
hur kommunerna kan arbeta med det
regionala perspektivet. Det ﬁnns en
kritik från kommunerna att det regionala utvecklingsprogrammet inte har en
tydlig koppling till de fysiska strukturerna och därmed är svår att koppla till
översiktsplanen. Strukturbild för Skåne
har som syfte att hitta en tydligare
koppling mellan det regionala utvecklingsprogrammet och kommunernas
översiktsplaner samt att vara en arena
för regionala diskussioner kopplat till
den fysiska planeringen.
Det ﬁnns fyra etablerade arenor för
samverkan i Skåne, de fyra hörnen, som
är en geograﬁsk indelning av de skånska
kommunerna: Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK), Samverkan i
Skåne sydväst (SSSV), Skåne Nordväst
(SKNV) samt Skåne nordost (SKNO).
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Kommunerna har gett uttryck för
att man gärna ser att det där upptill
initierats nya samverkansformer. Det
är inte alltid i de geograﬁska indelningarna som de stora likheterna ﬁnns.
Kommuner i olika delar av regionen
kan ha beröringspunkter som inte är
kopplade till var i Skåne de ligger. Det
ﬁnns önskemål från kommunernas sida
att Strukturbild för Skåne ska vara en
arena för möten mellan kommunerna
i planeringsfrågor. Strukturbild kan
initiera nya samverkansformer där kommunerna möts i andra konstellationer
än de vanliga - byggda på exempelvis
tematiska frågor.
Det pågår även samverkan kring
fysiskplanering i andra konstellationer.
Exempelvis arbetar kommunerna med
gemensamma fördjupade översiktsplaner: FÖP Vindkraft som är ett samarbete mellan Helsingborg, Höganäs
och Ängelholm. FÖP Söderåsen som
är ett samarbete mellan Bjuv, Klippan,
Svalöv och Åstorp. FÖP Vege som är
ett samarbete mellan Helsingborg och
Ängelholm kring en ny station och ny
stationsort i Vegeholm.
Frågor som har kommit upp under
diskussionerna och som kommunerna
ser som viktiga att lyfta i ett regionalt
perspektiv är handel och hur kommunerna kan samverka kring frågor om
externhandel i förhållande till centrumhandel, mark av strategisk betydelse, regionala stråk, verksamhetsområden som
ligger strategiskt för ﬂer än en kommun
(exempel Bjuv och Åstorp), renhållning
och hantering av sopor samt fysiska planering anpassat till klimatförändringar.

Inledning

Komplettera
regionens tillväxt
Anna Thott, samhällsbyggnadschef Simrishamns kommun

F

ör Simrishamn handlar det om att möta de stora utmaningarna i samarbete med grannkommunerna. Främst
handlar det om att se över arbetsmarknaden och vara förberedd inför de stora pensionsavgångarna. Simrishamns
befolkning hör till de äldsta både i Skåne och Sverige som
helhet. Något som de flesta kommuner skulle se som negativt.
– I Simrishamn ser vi det snarare som
en möjlighet. Inﬂyttande som kommer hit i 50 – 55-årsåldern har väldigt
mycket att ge kommunen. De frågar
vare sig efter barnomsorg, skolor eller
äldreomsorg. Det är rena plus-nettogruppen, säger samhällsbyggnadschefen
i Simrishamn, Anna Thott. Men det är
viktigt att poängtera att vi satsar mycket
på att ge förutsättningar för en jämnare
fördelning. T ex investerar vi stora
summor på våra skolor, både i själva
lokalerna, men även för ännu bättre
pedagogik. Det är nödvändigt för att vi
ska kunna vara konkurrenskraftiga.

För att vara en riktigt attraktiv kommun i Skåne idag, krävs det att man är
en del av arbetsmarknadsregionen. Att
ligga i utkanten, d v s med pendlingsavstånd som överstiger en timme, minskar
attraktiviteten.

Det dröjer många år innan de som är
äldre ”belastar” kommunens verksamheter i form av vård och omsorg. Många
av dessa inﬂyttare tillför alltså kommunen både skattemedel och (ofta) företagande, förutsatt att de är skrivna här.

– Som den lilla kommunens representant och medarbetare i regionen, är det
svårt att kunna åstadkomma förändringar av skeenden som ligger utanför
oss.

– Här kommer den första utmaningen:
Kommunen har cirka 20 000 invånare,
som är skrivna här. Men vi har upp till
10 000 deltidsboende, särskilt sommartid, utöver detta. Vi anar att betydelsen
av att ha en övernattningslägenhet i
annan kommun gör att man är skriven
där. Tänk vad de skulle kunna tillföra
om de vore skrivna här, säger Anna
Thott.

– Om hela Skåne ska vara attraktivt, så
behövs betydligt bättre kommunikationer. Fortfarande. Det betyder kommunikationer även på tvärs, det vill säga i
öst-västlig riktning, säger Anna Thott.
I Simrishamn upplever man en otillräcklighet inför situationen.

För Simrishamn innebär Region Skånes
satsningar att man kan vara delaktiga utan att behöva göra allt själva.
Till exempel att utgöra en arena, där
tillväxtfrågor kan diskuteras i ett större
perspektiv, även med den lilla kommunen som utgångspunkt.

och tillföra ﬂera parametrar. Till exempel har Simrishamn alldeles nyligen
beslutat stödja ESS, då man ser sig som
en del i Öresundsregionen och vill ta
aktiv del i det arbetet. För att kunna bli
en mer kraftfull aktör återkommer vi
till det faktum att kommunikationerna
måste förbättras för kortare pendlingstider mellan östra och västra Skåne.
Simrishamn arbetar sedan en tid tillsammans med omgivande kommuner
för att hitta möjliga samarbetsområden
för att minska sårbarheten för de kommunala organisationerna. Det handlar
om att hjälpa varandra i en situation när
arbetskraft, särskilt kvaliﬁcerad sådan,
kan bli svår att rekrytera framöver på
grund av stora pensionsavgångar.
– På sikt kan jag se möjligheten eller
nödvändigheten med utökat samarbete
på skolsidan för eventuell specialisering
av gymnasielinjer. Vårt marina centrum ser vi som en potentiell, regional
tillväxtmotor för företagande, forskning
och på sikt även utbildning inom det
som rör hav, ﬁske och klimat, säger
Anna Thott.

- Simrishamn kan inte utgöra den stora
tillväxtmotorn i regionen, men kan
utgöra komplement för att bredda den
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Utmaningar
för framtiden
– hur går vi vidare med dialogen?

1

,2 miljoner invånare och befolkningsprognoser som visar
på en fortsatt ökning. Skåne är idag en av de främsta
tillväxtregionerna i Sverige, med ett ständigt tryck på inflyttning och etablering.
Skåne är samtidigt en av nordens mest
tätbefolkade regioner med Sveriges mest
högklassiga jordbruksmark. Var ska alla
dessa invånare bo, arbeta och studera?
Kommer vi att klara trycket? Om Skåne
ska möta den framtida tillväxten och
utvecklingen på ett hållbart sätt krävs
att ett stort antal aktörer i regionen
utför ett aktivt och medvetet strategiskt
arbete. Inom ramen för den fördjupade
kommundialogen har ett antal utmaningar identiﬁerats som är viktiga att
diskutera i det fortsatta arbetet och för
kommunerna att hantera i sin fysiska
planering.

Nya former för en
utvecklad samverkan!
Det är en utmaning att koppla kommunernas översiktliga fysiska planering
och de regionala utvecklingsfrågorna
närmare varandra. De kommunala och
regionala planeringsprocesserna behöver
utvecklas med nya samverkansformer.
En kontinuerlig sektorsövergripande

samverkan inom såväl kommun som
region är en förutsättning för en lyckad
långsiktig planering. En fördjupad mellankommunal samverkan för att hantera
planeringsbehov över kommungränser
och samordna markanspråk kring
exempelvis satsningar på infrastruktur,
näringsliv och bostadsbebyggelse är
viktigt. I en del frågor är det därmed
viktigt att se de regionala utvecklingsmöjligheterna tydligt kopplade till det
kommunala arbetet.

deltar och agerar på dessa arenor påverkar kommunens utvecklingsmöjligheter
och är en del av deras utmaningar. Det
handlar om att tydliggöra hur olika
pusselbitar kan bidra till regionens
långsiktiga utveckling. I långsiktiga
samarbeten kan regionens attraktionsoch konkurrenskraft höjas. En samordnad planering där kompetens och
kunskapsunderlag nyttjas gemensamt är
även ett sätt att maximera nyttjandet av
resurser.

Kommunerna uttrycker i samtalen
hur viktigt det är att ha en regional
samverkan. Det ﬁnns idag etablerade
kommunöverskridande nätverk främst
kopplade till geograﬁn. Det geograﬁska
läget är en viktig del i det regionala
samtalet men kommunerna uttrycker
ett behov av att mötas även i andra
konstellationer. Det ﬁnns ett behov av
att se kommunerna i ett större geograﬁskt sammanhang. Varje kommun är en
del av olika regionala sammanhang, det
vill säga de delregionala samarbetena,
Skåne, och Öresund. Hur kommunerna

Skånes utveckling med en hög tillväxt
kräver en hög interaktion, samverkan
och kreativa möten mellan aktörer från
samhällets olika sektorer. Skåne upplevs
allt mer som en gemensam arbetsmarknad, med gemensamma invånare som
nyttjar hela regionens bredd vad gäller
arbete, kultur och upplevelser. För att
Skåne ska stå än mer stark krävs en
levande dialog om Skånes utmaningar
och vilka vägval vi står inför. Förmågan att kunna röra sig mellan olika
perspektiv och arenor kommer att vara
avgörande.
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En förstärkt
kommunal roll!
Under de senaste åren har det skett en
utveckling där förutsättningarna för
samhällsplanering har förändrats. Kommunerna hävdar ibland att den kommunala samhällsplaneringen förlorat
inﬂytande och att marknaden styr vad
som kommer till stånd. Samtidigt sitter
kommunerna med det kommunala
planmonopolet som ett starkt verktyg.
Frågan är om kommunerna tillräckligt
väl utnyttjar de verktyg de har. Kommunerna har delvis förlorat sin roll som
spelförare i samhällsplaneringen. Under
de senaste åren har det skett neddragningar inom samhällsplanering och
stadsarkitekter har blivit färre, i några
kommuner ﬁnns en mycket begränsad
kompetens på området. Samtidigt har
kommunerna inte satsat på att nyttja
det strategiska verktyget som översiktsplanen utgör för att ha en överblick på
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kommunens utveckling. Några kommuner har gjort en utförsäljning av
mark och har minskat det kommunala
bostadsbolagets uppgift. Kommuner
har därmed hamnat i vad de kallar
”ad hod-planering”, vilket innebär att
de planerar för det som efterfrågas för
stunden. Behovet av en stärkt kommunal roll och en utvecklad samhällsplanering är stort.
Kommunerna behöver ta en mer
aktiv roll och våga vara spelförare. En
långsiktig planering med förankring i
kommunens gemensamma vision och
strategier ger en tydlig signal utåt. Med
en långsiktig planering visar kommunen
vart man vill i sin utveckling och man
hamnar inte i en ”ad hoc-planering”
som många kommuner ger uttryck för
att de gör nu. Utmaningen är att hitta
nya sätt att samverka. Kommunerna
måste för att vara framgångsrika inse att
traditionella arbetssätt måste utveck-

las. En modernisering av arbetssätt,
planerarrollen och planeringsprocessen
är nödvändig. Ta initiativet igen!

Stärk översiktsplanens roll!
Översiktsplanen är ett verktyg för att
behandla fysiska strukturer och strategiska frågor som infrastruktur- och
bebyggelseutveckling. Utvecklingen av
översiktsplanens roll och kvalitet är av
stor vikt för att stärka kommunernas
konkurrenskraft samt regionens förmåga att hantera tillväxten. Behovet av
att se den fysiska planeringen i ett större
sammanhang är en utmaning. Den
fysiska planeringen har en avgörande
inverkan på människors liv och på hur
de använder sin region.
Det ﬁnns ett behov av att stärka kommunens långsiktiga planering inom
ramen för den kommunala översikts-
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planen. Översiktsplanen bör i större
utsträckning fungera som en gemensam
plattform för kommunernas utveckling
med koppling till en kommuns vision,
proﬁl och strategier. Att skapa livsmiljöer som innehåller en bra mix av bostäder, näringsliv, kultur och mötesplatser
bidrar till kommunens attraktionskraft
och förmåga att locka till sig nya invånare och företag. Bilden av kommunens
utveckling förmedlas i översiktsplanen.
Vilken utvecklingskraft vill ni förmedla
av er kommun?
Samhällsplaneringen blir allt mer
komplex, en stärkt strategisk planering
stärker kommunens förutsättningar att
ha en beredskap. Om kommunerna vet
vad de vill kring sin utveckling kan de
i större utsträckning agera såväl lokalt
som regionalt. Vikten av att ha en planberedskap för exploatering är avgörande
för att kunna vara med i konkurrensen
om Skånes tillväxtmöjligheter. De kommuner som inte kan ge uttryck för vad
de vill hamnar allt mer i periferin av
utvecklingen.
Inom fortsatt samverkan är det avgörande för kommunerna i regionen att
se sig i ett regionalt sammanhang och
att tydliggöra sina styrkor respektive
utvecklingsmöjligheter. På så sätt kan
olika roller och samspel utvecklas för att
optimera samarbetet och stärka Skånes
utvecklingsmöjligheter. Här i ligger
även utmaningen att fortsätta komplettera och stödja varandra vad gäller
näringsliv, arbets- och bostadsmarknad,
utbildning, kultur, turism och infrastruktur.

Det krävs ett ökat
bostadsbyggande!
I en överväldigande majoritet av Skånes
kommuner, 25 av 33, råder det bostadsbrist. Samtidigt byggs det färre bostäder
i regionen än på mycket länge. Det är

inte en hållbar utveckling. Hur kan
vi stimulera till ett ökat bostadsbyggande? I de stora kommunerna har den
politiska ambitionen för bostadsbyggande ökat de senaste åren. Trots en
relativt god planberedskap för bostäder
i nuläget ökar det politiska trycket.
I exempelvis Helsingborg har den
politiska beställningen gått från 700 till
1400 lägenheter i detaljplaner per år. I
Malmö arbetar man kontinuerligt med
att se på vilken planberedskap som ﬁnns
i framtagna planer. En fundering från
kommunerna är om en god planberedskap är sanningen. Vad krävs mer än
planberedskap för att bostadsbyggandet
faktiskt ska bli verklighet? Och vilka för
och nackdelar ﬁnns det med att ha stora
detaljplaner färdiga för utbyggnad? Det
kan lätt bli likriktade planer både vad
gäller storlek och innehåll. Samtidigt
har ﬂertalet av de små kommunerna väldigt lite planberedskap för utbyggnad
av bostäder, inriktningen är framförallt
kring att ha tomter för villor. Trycket på
bostadsbyggande i Malmö, Lund och
Helsingborg är stort, samtidigt som det
är dessa kommuner som har en mycket
god planberedskap för ett varierat
bostadsbyggande. Utmaningen är att
ha en god planberedskap för blandad
bebyggelse och i olika delar av kommunen. Vikten av att övriga kommuner
också har en planberedskap för bostadsutbyggnad är en faktor för att kunna
vara med i konkurrensen om Skånes
invånare.
Många kommuner upplever att det inte
ﬁnns exploatörer som är intresserade att
bygga i kommunen. De stora aktörerna
som JM, Skanska, Peab med ﬂera visar
bara intresse för byggande i ett fåtal
stora kommuner, och då i princip bara
i kommuner i västra Skåne. I de små
kommunerna är det små lokala byggherrar som står för nyexploatering och
då rör det sig om en utbyggnad av högst
5-10 lägenheter. Utmaningen är att
skapa incitament för bostads- och bygg-

företag att våga satsa även i de mindre
kommunerna.
Kommunerna har dock ett eget verktyg
att tillgå som inte nyttjas i så stor
utsträckning, det egna kommunala
bostadsbolaget. Det är endast ett fåtal
kommuner i Skåne, framförallt de stora,
som har ett aktivt bostadsbolag. Kommunerna har möjlighet att själva vara
drivkraften till ett bostadsbyggande. Ett
kommunalt aktivt bolag kan vara en
signal till andra om att det är en attraktiv kommun att satsa på.
Men bostadsbyggandet har inte på
många år räckt upp till de mål som har
satts. Så en planberedskap i översiktsplaner och detaljplaner är inte det enda
svaret. Är det planer i rätt lägen? Utmaningen är att få igång ett ökat bostadsbyggande. Det behövs nya samverkansformer, dialog och verktyg framförallt
mellan kommun och näringsliv för att
stimulera till ett ökat bostadsbyggande.

Skapa attraktiva
stadsmiljöer!
Regionens attraktionskraft är en nyckelfråga för en fortsatt tillväxt. Kompetens
söker sig till kreativa miljöer. I den
globala konkurrensen kommer regionens varumärke och utbud av attraktiva
miljöer att spela en avgörande roll. En
viktig faktor kommer att vara hur man
behåller människor med strategisk
kompetens i regionen. För att Skåne ska
kunna behålla och locka till sig människor och verksamheter måste fokus för
den fysiska planeringen vara att skapa
goda förutsättningar för livskvalitet och
innovation. Genom att sätta människan
i centrum av planeringen så kan attraktiva miljöer för boende, rekreation,
utbildning och verksamheter skapas.
Tillsammans med en god tillgänglighet
bidrar det till att skapa en dynamisk
region med hög tillväxtpotential.
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Arbetet med att utveckla såväl kommunernas som Skånes attraktionskraft och
varumärke behöver stärkas. I det arbetet
är utvecklingen av Skånes attraktiva
stadsmiljöer en viktig katalysator.
Den täta och blandade staden har en
variation av funktioner som bidrar till
att möten uppstår. Människor söker sig
till mötesplatser, aktiviteter och stråk
för att delta i ett socialt sammanhang.
Genom att förtäta verksamhets- och bostadsområden skapas förutsättningar för
större ﬂöden av människor och genom
att bygga en blandad stad möjliggörs
kreativa miljöer som främjar möten.
Utmaningen är att i den långsiktiga
utvecklingen arbeta med människan
i fokus, att skapa många bra livsrum i
staden som skapar attraktiva städer och
som tillsammans skapar en attraktiv region. Den fysiska planeringen behöver i
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allt högre grad utgå från människors behov och fokusera på att skapa attraktiva
miljöer som erbjuder hög livskvalitet för
de som bor och verkar i regionen. Detta
för att behålla och locka till sig de människor som ska utveckla regionen idag
och i framtiden. Hög livskvalitet hänger
nära samman med god tillgänglighet.
Tillgänglighet till attraktiva boendemiljöer, ett vibrerande stadsliv, rekreativa
miljöer, spännande kulturscener, bra
utbildning och en stark arbetsmarknad.
Skåne består av ett nätverk av städer
som bildar en delvis integrerad region.
Värdet av att det ﬁnns många starka
kärnor i nätverket behöver utvecklas
och synliggöras. Kärnorna är värdefulla
var för sig men behöver också komplettera varandra i nätverket för att skapa
ett brett utbud för dem som bor och
verkar i regionen. Utmaningen är att

arbeta med alla orters attraktivitet och
stadsutveckling. Det ﬁnns ett behov av
att se på täthet och urbanitet även i den
lilla tätorten. Även där är mötesplatser,
stråk och ett varierat utbud viktiga. Utmaning är att skapa attraktiva stadskärnor med urbana kvaliteter anpassat efter
orten vilket skapar ett stadsliv som efterfrågas både av boende och företagare.
God stadsplanering skapar städer som
är trygga, tillgängliga och demokratiska. De möjliggör sociala möten, skapar
goda livsmiljöer och skapar förutsättningar för en kreativ miljö. Skalan på
det oﬀentliga rummet har stor betydelse
för hur stadslivet upplevs. Ett stadsrum
i mänsklig skala är mer attraktivt och
det skapar trygghet samtidigt som det
möjliggör sociala möten. Här ﬁnns
det behov av att hitta nya verktyg och
arbetsformer.
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Arbeta med en effektiv
markanvändning!
Skånes utveckling bygger på en ﬂerkärnig struktur, där regionens delar är
sammanﬂätade. I en ﬂerkärnig struktur
med god tillgänglighet är det lätt för
människor att röra sig och avstånden
känns korta. Skånes resurser som mark,
vatten och energi ska användas på ett
eﬀektivt sätt. Till ytan små kommuner men med stort exploateringstryck
utrycker en oro för hur de ska utvecklas.
Malmö och Burlöv har ett stort tryck
på exploatering i alla former och all
mark är attraktiv. Detta innebär en
stark prioritering av vilken mark som
ska exploateras. Hur ska dessa kommuner växa framöver? Utmaningen är att
arbeta med hållbara fysiska strukturer
och en resurseﬀektiv stadsstruktur i ett
regionalt perspektiv, där en utbyggd
infrastruktur och en välfungerande
kollektivtraﬁk länkar samman regionen.
Genom att prioritera en utbyggnad i
kollektivtraﬁklägen används investerade
resurser mer optimalt då det skapas
underlag till resor i form av invånare.
I detta sammanhang är förtätning en
viktig strategi. Förtätning genom komplettering av bebyggelsen inom beﬁntliga strukturer, utveckling av nya tätare
strukturer på lågutnyttjade ytor eller
olika former av till- och påbyggnader
behöver utvecklas och stärkas. Det ﬁnns
behov av en strategi för ett eﬀektivt
markutnyttjande som hushåller med vår
jordbruksmark och eﬀektiviserar energiförbrukningen genom att beﬁntlig infrastruktur utnyttjas på ett mer eﬀektivt
sätt. Att använda markresurserna mer
eﬀektivt innebär också att mer plats kan
användas för ﬂer bostäder, ﬂer grönytor,
verksamheter och service, vilket skapar
mervärde för tätorter och kommuner.

Samtliga kommuner i Skåne pratar om
förtätning och stadsutveckling. Många
kommuner arbetar med stora omvandlingsprojekt i gamla industriområden
där nya stadsdelar växer fram med bostäder och en blandad stadsbebyggelse.
Flertalet kommuner diskuterar också
hur deras orter kan förtätas avseende
bostäder. Att arbeta med olika ”inﬁllprojekt” i stadskärnan som exempelvis
höga hus, en oﬀentlig byggnad eller
service sker på olika sätt.
I takt med att tillverkningsindustrin effektiviseras upplever många kommuner
att beﬁntliga industriområden delvis
förfaller eller inte utnyttjas markeﬀektivt. Det ﬁnns därmed en utmaning i
att se på utvecklingen i beﬁntliga industri- och verksamhetsområden och som
ska fortsätta att tillhandahålla denna
typ av funktion. Förtätnings- och
förnyelsearbeten har fram till nu skett
i olika bostadsområden och centrum.
Hur utvecklas förtätningsaspekten i
planeringen av verksamhetsområden?
Arbetet bör ses om en del i att höja
kvaliteten på ibland slitna områden eller
som en möjlighet att proﬁlera området.
Utmaningen är att utveckla nya metoder för att arbeta med eﬀektiv markanvändning och att göra det i ett regionalt
perspektiv.

Se kollektivtrafiken som
motor för utveckling!
Kollektivtraﬁken har en nyckelroll för
den framtida samhällsutvecklingen,
speciellt för en ökad regionförstoring
och i omställningen till ett miljöanpassat transportsystem. Utvecklingen i
Skåne har varit mycket stark de senaste
åren. Kraven på en hög rörlighet och
en hög tillgänglighet ökar allt mer.

Framtidens kollektivtraﬁksystem måste
kunna hantera större krav på nåbarhet
och närhet till service, boende och arbetsplatser. Kommunernas planering för
en mer kollektivtraﬁknära- och inriktad
samhällsplanering är en avgörande
faktor.
I samtal med kommunerna kring
bebyggelseutveckling kopplat till
kollektivtraﬁk har frågan om vad
som kommer först varit en stor fråga
att diskutera. Ska kommunerna först
bebygga ett område för att därmed
skapa underlag för ﬂer resenärer eller
kan kollektivtraﬁken vara tidigt på plats
för att sedan ha möjlighet att utveckla
en bebyggelse? Kommunerna ser att
kollektivtraﬁken är en avgörande faktor
för tillväxt och att det på vissa ställen
är en förutsättning för utbyggnad och
tillväxt. Kollektivtraﬁkstråken möjliggör ett boende som kanske inte annars
är tänkbart och attraherar invånare som
efterfrågar bekväm och stabil kollektivtraﬁk. Det ﬁnns ett behov av utvecklade
former och samverkan mellan kommunerna och den regionala nivån kring
kollektivtraﬁkplanering. Utmaningen är
att se på tillväxt och en regional balans i
ett sammanhang med kollektivtraﬁken
som motor.
För att skapa en attraktiv kollektivtraﬁk
för dem som bor och verkar i regionen
behövs en mer integrerad syn på kollektivtraﬁk och samhällsplanering. Kollektivtraﬁken och bebyggelseutvecklingen
måste knytas närmre varandra för att
skapa attraktiva kollektivtraﬁknoder
och stadsmiljöer. En del i utmaningen
att öka andelen resor med kollektivtraﬁk är att öka attraktionskraften i
bytespunkterna och få kollektivtraﬁken att samverka med annan oﬀentlig
och kommersiell service så som lokala
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centrum med handel, arbetsplatser
och bostäder. För att få ett välfungerande nät där noderna är mötespunkt
för ﬂera linjer; både järnväg, busstråk
samt gång- och cykelstråk kräver god
planering och samverkan på regional
nivå. Genom att förstärka kollektivtraﬁknoderna med andra funktioner
samt att göra dem lättillgängliga både
på lokal och regional nivå skapas goda
förutsättningar för ett ökat kollektivtraﬁkresande. Utmaningen är att hitta
”den optimala bytespunkten” som har
kvalitetskrav på själva bytespunkten ur
resenärens perspektiv.

Utveckla en regional
samverkan kring mark för
verksamheter!
Näringslivet är en viktig katalysator för
den regionala utvecklingen. Att locka
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nya företagsetableringar till regionen
och att få beﬁntliga företag att fortsätta utvecklas är en utmaning. Idag är
näringslivet i de skånska kommunerna
mångfacetterat med en stor mängd företag inom olika branscher. Att kommunernas näringsliv inte domineras av en
bransch eller aktör är en stor fördel, och
det är en utmaning att agera långsiktigt
för att behålla det nyanserade näringslivet i regionen i takt med att näringslivet
förändras.
Vilken typ av näringsliv som kommunerna planerar för skiljer sig åt mellan
kommunerna. Tydligt är att många
kommuner planerar för den näringslivsstruktur som kommunen traditionellt
har haft. Samtidigt ser kommunen en
strukturomvandling i näringslivet. Ett
grundläggande arbete kring vilken typ
av företag som kommunen vill attrahera
är av vikt för att sedan kunna ha plan-

beredskap vad gäller mark i rätt lägen.
Flera kommuner säger att de är i en situation där ”de tar vad de får” angående
nya företag. Och kommunerna idag
planerar fortfarande för den traditionella
industrin och en funktionsuppdelning
mellan bostäder och verksamheter.
Därmed fokuserar kommunerna mycket
på att lägga ut nya stora ytor för verksamheter, till stor del på oexploaterad
åkerjord.
Problemet med att inte mer anpassa planerade ytor för en viss typ av verksamhet
gör dock att de kanske inte blir intressanta och attraktiva för någon. Kommunerna bör fundera på om det exempelvis
är transportintensiva eller personalintensiva företag, där den första har behov av
snabba och nära transportsystem medan
den andra kanske mer behöver en stark
koppling till kollektivtraﬁken. Kommunen kan genom en god planberedskap
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vara en starkare spelförare och visa en
tydlighet gentemot näringslivet gällande
vad och vart man vill.
Det råder inte en brist på mark för verksamheter i Skåne. Men kommunerna i
sydväst t.ex. Malmö, Lomma, Burlöv
har inte en stor planberedskap för ytkrävande verksamheter. I dessa kommuner
planeras inte för nya verksamhets- eller
industriområden. Istället planeras för
funktionsblandade områden med bostäder och verksamheter. Med den strategin
vill kommunerna attrahera verksamheter
som kan kombineras med en blandad
stadsbebyggelse. Detta får konsekvenserna att planberedskapen för verksamhetsytor är liten i dessa kommuner och
därmed kan upplevas som ”brist” på
mark för verksamheter. Stora ytor ﬁnns
på andra ställen, exempelvis ﬁnns det
mark för verksamheter i Klippan, och
Sjöbo. Där har man i stället problemet
att marken inte efterfrågas. Utmaningen
är därför att få en regional blick över var
det ﬁnns mark för verksamheter och att
synliggöra den mark som ﬁnns. Steget
vidare är sedan att se på hur man kan
matcha planerade ytor för verksamheter
med rätt typ av företag utifrån behov,
efterfrågan och regional tillgänglighet.
Kommunerna ser det som en styrka
att utveckla en samverkan kring mark
för näringslivet. Kan man få verksamheter att etablera sig i Skåne är det en
tillförsel av arbetstillfällen i regionen
vilket gynnar även den egna kommunen och dess invånare. Det ﬁnns
ett behov av att utveckla den regionala
dialogen kring andra områden än bara
de stora klusterområdena. Var utvecklas
övriga företagsmöjligheter? Kommunerna behöver i det sammanhanget bli
bättre på att identiﬁera sina styrkor och
utvecklingsmöjligheter avseende sin
näringslivsstruktur. För att näringslivet
ska kunna utvecklas i hela Skåne och för

att arbetsmarknaden ska vara attraktiv
för invånarna i Skåne är tillgänglighet
en nyckelfaktor.

Nästa TemaPM:
Näringslivets behov och
lokaliseringspreferenser!
Planerad markanvändning och tillgänglig mark är något som i många fall
redovisas otydligt i kommunernas översiktsplaner. Utmaningen är att skapa en
regional överblick över tillgänglig mark.
Till följd av att kommunerna får en regional överblick kring tillgänglig mark
för näringsliv och bostäder möjliggörs
optimering av verksamhetslokalisering
i förhållande till transportinfrastruktur
och kollektivtraﬁk. Kommunerna kan
erbjuda näringslivet lämplig mark för
etablering utifrån det enskilda företagets behov och förutsättningar, även
i andra kommuner. I förlängningen
medför också ”rätt sak på rätt plats”
att företagens tillgång till arbetskraft
underlättas. Genom att kunna erbjuda
verksamheter rätt lokalisering oavsett
kommungräns bör Skånes attraktionskraft för företagsetablering öka
och antalet företag som etablerar sig i
Skåne likaså. Med möjlighet att hänvisa
företag till tillgänglig mark oberoende
av kommungränser, behöver inte företag
söka sig utanför Skånes gränser, istället
möjliggörs fortsatt utveckling inom regionen. Det är en utmaning att utveckla
arbetssätt och samverkansformer för att
säkerställa att marken i Skåne används
på bästa sätt och att rätt sak hamnar på
rätt plats för att eﬀektivt använda infrastrukturen. Skåne har många attraktiva
lägen, även ur europeisk synvinkel, tack
vare goda kommunikationer och närhet
till Kastrup.

har nya frågor väckts kring näringslivets
behov och preferenser när det gäller etablering i Skåne och vilka lokaliseringsbehov som ﬁnns. Det är en utmaning
för Skånes planerare att få en fördjupad
kunskap om näringslivets olika behov
och preferenser. Det krävs en utvecklad förståelse för varandras roller där
kontaktytorna mellan näringslivet
och kommunernas olika delar behöver
utvecklas och breddas. Nya former för
dialog och samverkan mellan planerare
och näringslivets aktörer behöver därmed utvecklas. Förståelsen för näringslivets förutsättningar, krav och preferenser behöver ﬁnnas med i den långsiktiga
planeringen tillsammans med en god
kunskap om kommunens näringslivsstruktur och hur strukturomvandlingen
ser ut i kommunen.
Markanvändning, tillgänglighet och
ﬂerkärnig ortstruktur - Strukturbild
för Skåne fortsätter den regionala
dialogen för att diskutera ovanstående
utmaningar och frågor. I ett kommande
TemaPM ska Strukturbild för Skåne
fördjupa dialogen med representanter
från näringsliv, byggsektor, handelsorganisationer och företagsorganisationer.
Under 2010 fortsätter även dialogen
kring ESS och dess eﬀekter på regional
utveckling. Målsättningen är att starta
upp ett antal samverkansprojekt för att
möjliggöra en positiv spin-oﬀ vad gäller
näringslivsetableringar, bostadsbyggande och infrastrukturutveckling.
Inom ramen för arbetet kommer en
dialog med näringslivet att ske, där
bland annat en markdatabas kommer
att utvecklas genom en övergripande
regional inventering av ledig mark för
exploatering.

I mötet med kommunerna och i arbetat
med att sammanställa detta TemaPM
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