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ANALYS AV SVALÖVS KOMMUN
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna i kommunen. I denna del av dokumentet analyseras dessa förutsättningar med hjälp av statistik och
indikatorer.

STATISTIK OCH INDIKATORER – BEFOLKNINGEN I KOMMUNEN
eller högre andel män än Svalöv är Dorotea, Överkalix,
Bräcke, Pajala, Storfors, Ljusnarsberg, Torsås, Övertorneå och Sorsele (SCB 2017, tabell be 0101).

För att ta reda på det faktiska bostadsbehovet i kommunen krävs goda kunskaper om kommunens befolkningssammansättning. Vi behöver veta mer om sammansättningen av den befolkning som bor i kommunen idag,
vilka det är som flyttar in och ut ur kommunen och vilka
åldersgrupper som förväntas öka och minska i framtiden.
Faktorer som dessa spelar en stor roll för hur kommunen behöver rusta sig för framtiden, och för huruvida
kommunen i framtiden behöver satsa på små och billiga
lägenheter för ungdomar, rymliga och marknära boenden för barnfamiljer eller tillgängliga lägenheter för en
åldrande befolkning.

Svalöv har i jämförelse med medianvärdet för svenska
kommuner och medelvärdet för kommuner i samma
kommungrupp en relativt stor andel utrikes födda (16,6
procent). I jämförelse med medelvärdet för Skåne (20,7
procent) har Svalöv dock en lägre andel utrikes födda.

Befolkningen i Svalövs kommun
Svalövs kommun hade den 31 december 2016 13 919
invånare. I en jämförelse med medelvärdet för Skåne,
för riket och den av Sveriges kommuner och Landsting
(SKL) indelade kommungruppen ”pendlingskommuner”
har Svalöv en större andel barn (0-17 år) än medel för
både Skåne och riket. Svalöv har i likhet med medelvärdet för de skånska kommunerna en hög andel i arbetsför
ålder (18-64 år) och en låg andel pensionärer (65 år+).
Som befolkningspyramiden visar har Svalöv en övervägande andel män. Med 52,4 procent män har Svalöv
högst andel män av de skånska kommunerna. Även i
en nationell jämförelse har Svalöv många män och få
kvinnor. De enda svenska kommunerna med samma

Figur 1. Åldersfördelningen i Svalövs kommun (2016). Källa: SCB
Befpak, tabell FOLK01KD

Kommunala jämförelsetal
folkmängd medelålder kvinnor (%)
Svalövs kommun

13 919

40,4

47,6

män

ålder 0-17

ålder 18-64

ålder 65-

utrikes födda

52,4

22,6

59,1

18,3

16,6

Medel för Skåne län

40 138

40,9

50,2

49,8

21,0

59,4

19,5

20,7

Median (50 %) för Sverige

15 687

43,5

49,3

50,7

20,0

56,0

23,9

13,1

Medel för ”Pendlingskommuner”

14 241

43,0

49,4

50,6

20,8

56,2

23,0

14,2

Figur 2. Kommunala jämförelsetal. Källa: SCB Sveriges befolkning 31 december 2016. Kommunala jämförelsetal.
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Befolkningsutvecklingen i Skånes kommuner 2012-2016
Bef. 2012 Bef. 2016 För. 2012-2016

För. (%)

Lomma

22298

23887

1589

7,1%

Malmö

307758

328494

20736

6,7%

Helsingborg

132011

140547

8536

6,5%

Östra Göinge

13620

14406

786

5,8%

112950

118542

5592

5,0%

Vellinge

33615

35257

1642

4,9%

Åstorp

14806

15528

722

4,9%

Svalöv

13275

13919

644

4,9%

Landskrona

42560

44611

2051

4,8%

Staffanstorp

22534

23600

1066

4,7%

Höör

15526

16192

666

4,3%

Osby

12637

13149

512

4,1%

Ängelholm

39742

41336

1594

4,0%

Svedala

19971

20771

800

4,0%

Höganäs

24863

25847

984

4,0%

Befolkningsutvecklingen i regionen

Kävlinge

29427

30532

1105

3,8%

Svalövs kommun är del av en växande region. Under
de senaste tio åren har befolkningen i Skåne vuxit med
dryga 10 procent och under 2016 hade Skåne den största
befolkningsökningen i modern tid på 20 938 personer.
Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategis målsättning
ska Skåne fortsätta att växa till fler än 1,5 miljoner invånare år 2030. För att nå detta mål måste Skånes befolkning årligen öka med cirka 0,9 procent fram till 2030.

Burlöv

17011

17646

635

3,7%

Eslöv

Lund

Figur 3. Könsfördelning efter ålder i Svalöv (2016). Källa: SCB Befpak,
tabell FOLK01KD

31744

32878

1134

3,6%

Perstorp

7096

7338

242

3,4%

Klippan

16660

17219

559

3,4%

Kristianstad

80507

83191

2684

3,3%

Tomelilla

12917

13330

413

3,2%

9655

9958

303

3,1%

Ystad

28558

29448

890

3,1%

Trelleborg

42605

43913

1308

3,1%

Örkelljunga

Svalövs kommun är efter befolkningsantal räknat den
sjätte minsta kommunen i Skåne. Trots detta har befolkningstillväxten under de senaste fem åren varit högre
än i de flesta av Skånes kommuner. Svalövs befolkningsökning på 4,9 procent under de senaste 5 åren har varit
högre än medelvärdet (3,9%) för de skånska kommunerna. Endast de större städerna Malmö, Helsingborg,
Lund samt Lomma och Östra Göinge har haft en högre
procentuell befolkningstillväxt än Svalöv under åren
2012-2016.

Bromölla

12250

12625

375

3,1%

Skurup

14955

15408

453

3,0%

Hässleholm

50163

51667

1504

3,0%

Simrishamn

18997

19485

488

2,6%

Sjöbo

18290

18742

452

2,5%

Båstad

14263

14614

351

2,5%

Bjuv

14866

15202

336

2,3%

Hörby

14958

15283

325

2,2%

Figur 4. Befolkningsutvecklingen i Skånes kommuner 2012-2016.
Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell BE0101N1

Befolkningsutvecklingen i kommunen
Befolkningsutvecklingen i kommunen har sett ur ett
längre tidsperspektiv gått upp och ner. Befolkningen
i kommunen har dock ökat stadigt sedan början av
2000-talet, och sedan 2013 i en betydligt snabbare takt
än föregående år. Befolkningen i Svalöv har under åren
2012-2016 ökat med cirka 5 procent (644 personer), från
13275 invånare 2012 till 13919 invånare 2016. De åldersgrupper som ökat mest under den senaste femårsperioden är barn i åldrarna 0-15 år och vuxna i åldrarna 19-39
år. Bryts befolkningsstatistiken ned i fler ålderskategorier kan vi se att åldersgrupperna 25-34 och 70-79 samt
95+ är de som ökat mest. Åldersgrupperna 15-24, 35-44,
60-69, 80-84 samt 90-94 har under den senaste femårsperioden minskat (SCB befpak tabell 115K 2012, 2016).

Figur 5. Befolkningen i Svalövs kommun 1950-2016. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell BE0101
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Befolkningsutveckling i
Svalövs kommun
2001
12 553

Befolkningsutveckling av åldersgrupper i Svalöv 2012-2016
År
0

2 012

2 013

2 014

2 015

146

133

168

160

2 016 Bef. för. 2012-2016
175

För. (%)

29

20 %

2002

12 705

2003

12 833

1-5

786

803

790

825

860

74

9%

2004

12 973

6-9

640

651

669

672

735

95

15 %

2005

13 012

10-12

459

482

520

513

521

62

14 %

2006

13 055

13-15

471

466

462

491

510

39

8%

2007

13 143

16-18

526

487

445

490

511

-15

-3 %

2008

13 184

19-29

1 700

1 723

1 760

1 826

1 831

131

8%

2009

13 290

30-39

1 545

1 574

1 599

1 615

1 650

105

7%

2010

13 242

40-64

4 537

4 502

4 517

4 553

4 585

48

1%

65-74

1 444

1 477

1 492

1 481

1 487

43

3%

75-84

684

684

686

689

711

27

4%

2011

13 250

2012

13 275

2013

13 332

2014

13 460

2015

13 655

2016

13 919

Figur 7.
Befolkningsutveckling i
Svalövs
kommun. Källa: SCB
Statistikdatabasen, tabell
BE0101

85Totalt

337

350

352

340

343

6

2%

13 275

13 332

13 460

13 655

13 919

644

5%

Figur 8. Befolkningsutveckling av åldersgrupper i Svalöv 2012-2016. Källa: SCB Befpak, tabell 115K (Befolkningsförändringar helår 2012-2016).
Befolkningsökning 2011-2016
2011-2012

+25

2012-2013

+57

2013-2014

+128

2014-2015

+195

2015-2016

+264

Figur 6. Befolkningsökning 2011-2016.
Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell
BE0101

Flyttningar
Inflyttningen har stått för en betydande del av senare års
befolkningsökning. Under åren 2012-2016 ökade Svalövs
kommun på grund av inflyttningarna med hela 543
personer.

Svalöv har under den senaste femårsperioden förlorat
421 personer till andra kommuner inom Skåne. Flyttningsförlusterna har varit som störst i åldrarna 20-24 år
(353 personer). Svalöv förlorade till andra kommuner
också 94 personer i åldrarna 10-19 och 232 personer i
åldrarna 45 och äldre. Svalöv hade gentemot övriga Skåne däremot ett flyttningsöverskott på 67 barn i åldrarna
0-9 och 191 personer i åldrarna 25-44.

Inflyttningarna under åren 2012-2016 medförde en ökning av bland annat barnfamiljer. 2012-2016 var 555 av
de inflyttade i åldern 25-44 år och 348 var barn i åldern
0-18. Under samma period medförde utflyttningar från
kommunen en förlust på ungdomar och unga vuxna,
personer i övre medelålder och yngre pensionärer.

De senaste fem åren har de flesta av flyttningarna gått
till och från Svalöv och de tre större städerna Landskrona, Helsingborg och Malmö. 2012-2016 gjorde Svalöv
flyttningsförluster till Landskrona och Helsingborg under varje år. Flyttningsförlusterna mellan åren 2012-2016
var till Landskrona 207 personer och till Helsingborg
128 personer. De som lämnat Svalöv för Landskrona och
Helsingborg återfinns i olika åldersklasser, men är som
flest i åldrarna 15-24.

Under åren 2012-2016 hade Svalöv ett flyttningsöverskott
mot utlandet på totalt 1010 personer. Antalet inflyttade
från utlandet har vuxit för vart år sedan 2012. 2012 var
Svalövs flyttningsöverskott mot utlandet 39 personer och
2016 var detta 312 personer. De inflyttade från utlandet
finns i olika åldersgrupper men har under den senaste
femårsperioden till största delen varit yngre än 39 år. De
inflyttade i åldersgrupperna 15-34 har varit allra flest.

Till skillnad från flyttningarna mellan Svalöv och Helsingborg och Landskrona har Svalöv under samtliga år
2012-2016 haft ett flyttningsöverskott gentemot Malmö.
Flyttningsöverskottet gentemot Malmö uppgick under
åren 2012-2016 till 117 personer. De som lämnar Svalöv
för Malmö är främst ungdomar i åldern 20-24. I de flesta
övriga åldersklasser är inflyttningen från Malmö till
Svalöv däremot större än utflyttningen från Svalöv till

Svalöv gjorde under åren 2012-2016 en flyttningsförlust
mot både det övriga Skåne och riket utanför Skåne. Mellan 2012-2016 gjorde Svalöv en flyttningsförlust på totalt
46 personer till kommuner utanför Skåne. Förlusten
var störst bland barn i åldrarna 0-9 år och unga vuxna i
åldrarna 20-39 år.
5

Malmö. Det största flyttningsöverskottet gentemot Malmö finns i åldrarna 30-44 och 0-14.

Arbetsmarknad och pendling
Tillgängligheten till arbete eller annan sysselsättning
varierar beroende på var i Skåne man bor. En viktig
faktor för kommunen är möjligheten att pendla till någon
eller flera av regionens större städer, och då främst Malmö, Lund och Helsingborg. Svalövs kommun definieras
enligt Sveriges kommuner och Landstings Kommungruppsindelning 2017 som en ”Pendlingskommun nära
större stad”. En sådan kommun har enligt definitionen
minst 40 procent utpendling till större stad.

Flyttstatistiken från året 2016 visar på att flyttningar från
och till Svalöv till stor del sker till och från storstäderna.
Flyttnettot till och från Landskrona och Helsingborg var
under 2016 negativt medan flyttnettot för Malmö under
samma år var positivt gentemot Malmö. 167 personer
flyttade under året till Svalöv från Malmö medan 122
flyttade från Svalöv till Malmö. Bland de som flyttade
till Svalöv från Malmö under 2016 var nästan samtliga
barnfamiljer. Även flyttnettot från Lund till Svalöv var
under 2016 positivt, även flyttarna från Lund bestod av
barnfamiljer.

Av kommunens förvärvsarbetande befolkning arbetade
år 2015 2356 i kommunen medan 3943 pendlade till en
annan kommun inom länet för arbete. Av de som pendlar
in till Svalöv för arbete bor många i Landskrona. Pendlare som arbetar i Svalöv bor i ganska hög utsträckning
även i Helsingborg, Eslöv, Malmö, Kävlinge, Bjuv, Lund
och Klippan.

Figur 9. Flyttnetto 2012-2016 fördelat på ålder. Källa: KAAB Prognos
Figur 11. Flyttnetto 2012-2016 fördelat på ålder. Källa: SCB Befpak,
tabell 115K (Befolkningsförändringar helår 2012-2016).

Figur 10. Flyttnetto och åldersfördelning från/till utlandet 2012-2016.
Källa: SCB Befpak, tabell 115K (Befolkningsförändringar helår 20122016).

Figur 12. Flyttnetto till och från storstäder fördelat efter ålder 20122016. Källa: SCB Befpak, tabell 105K (Befolkningsförändringar helår
2012-2016).
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De regionala kärnorna Landskrona och Helsingborg
är de vanligaste utpendlingskommunerna bland de
arbetspendlande Svalövsborna. Nästan lika hög inpendling från Svalöv har Lund och Malmö. Även Kävlinge,
Eslöv och Bjuv och Klippan har en viss inpendling från
Svalöv. Klippan är den kommun som har det jämnaste
pendlingsnettot i förhållande till Svalöv. 2015 pendlade
77 Svalövsbor till Klippan för arbete medan 71 Klippanbor pendlade i motsatt riktning. Värt att notera är hur
Landskrona är den kommun som har den största inpendlingen och utpendlingen gentemot Svalöv, detta trots en
i jämförelse med andra orter relativt outbyggd kollektivtrafikförbindelse mellan kommunerna.

Flyttningar till och från Svalöv under 2016
Inflyttade till Svalöv från

Utflyttade från Svalöv till

Malmö

167

Landskrona

233

Landskrona

153

Helsingborg

138

Helsingborg

117

Malmö

122

Eslöv

66

Eslöv

69

Lund

62

Bjuv

45

Kävlinge

50

Klippan

44

Bjuv

37

Kävlinge

42

Klippan

37

Lund

36

Höör

19

Höör

22

Trelleborg

17

Kristianstad

20

Staffanstorp

14

Åstorp

19

Höganäs

14

Ängelholm

17

Hässleholm

14

Hörby

14

Perstorp

13

Trelleborg

14

Hörby

12

Vellinge

11

Lomma

11

Höganäs

11

Åstorp

11

Ystad

11

Kristianstad

11

Lomma

10

Burlöv

9

Båstad

10

Vellinge

9

Hässleholm

10

Örkelljunga

9

Staffanstorp

9

Ängelholm

9

Skurup

8

Skurup

7

Sjöbo

8

Simrishamn

7

Örkelljunga

6

Sjöbo

3

Perstorp

6

Ystad

2

Burlöv

5

Båstad

1

Simrishamn

3

Befolkningsprognoser för Svalövs kommun
En prognos över befolkningsutvecklingen i en kommun
är ett viktigt verktyg vid uppskattningen av det framtida behovet av bostäder. Då olika åldersgrupper ställer
olika krav på sitt boende är det för bostadsförsörjningen
viktigt att veta vilka grupper som kommer att öka under
de närmsta åren. Befolkningsprognosen ger dels en indikation om behovet av bostäder, och dels en indikation
om vilken typ av bostäder som kommer att efterfrågas i
framtiden.
Vid arbetet med prognoser bör vi dock vara medvetna
om att dessa är förenade med osäkerheter. Då prognoser
handlar om människor och då dessa sträcker sig långt
fram i tiden bör resultaten ses som en indikation om en
riktning eller ett scenario under vissa givna antaganden,
snarare än förutsägelser om hur det kommer att bli i
framtiden.

Figur 13. Flyttningar till och från Svalöv under 2016. Källa: SCB
Befpak, tabell 105K.

Figur 14. Förvärvsarbetande pendlare in till Svalöv från övriga skånska
kommuner. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell AM0207AB.

Figur 15. Förvärvsarbetande pendlare ut från Svalöv från övriga skånska kommuner. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell AM0207AB.
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invånare under prognosperioden 2017-2030.

Befolkningsprognos för Svalövs kommun 20172030

Under perioden 2016-2020 väntas befolkningen öka med
650 personer till 14572 personer. Denna befolkningstillväxt motsvarar den som Svalöv sett under åren 20122016 och som legat på cirka 5 procent. Fram till 2020
bedöms samtliga åldersgrupper öka förutom ungdomar i
åldrarna 19-24 som förväntas minska med cirka 10 procent. De åldersgrupper som bedöms öka allra mest fram
till 2020 är de unga vuxna i åldrarna 25-39 år och barn i
åldrarna 10-12 år och 16-18 år.

Den senaste befolkningsprognosen för Svalövs kommun
togs fram i mars 2017 av KAAB Prognos AB och sträcker sig mellan åren 2017-2030. Prognoserna baseras på:
Dödlighet enligt de fem senaste åren; fruktsamhet cirka
2,0-2,1 barn per kvinna; flyttarnas åldersstruktur enligt
de fem senaste åren där åldersklasserna 0-18 år ökade
med 348 personer, 25-44 år ökade med 555 personer och
ungdomar i åldrarna 19-24 minskade med 219 personer.
Vidare grundar sig KAAB:s analys på ett utflyttningsantal som under de senaste åren varit 1200 personer per år.

Efter 2020 väntas enligt prognosen samtliga åldersgrupper öka förutom barn i åldrarna 0-5 år som väntas
minska. Den åldersgrupp som enligt prognosen kommer
öka allra mest mellan 2020-2030 är de äldre pensionärerna (80+). Ökningen av antalet i befolkningsgruppen
25-39 år väntas mellan 2020-2030 stanna av. Åldersgruppen som ökade stort i antal mellan 2012-2016 och som
förväntas fortsätta öka stort mellan 2016-2020 kommer
enligt prognosen under perioden 2020-2030 endast öka
med 16 personer.

KAAB:s Befolkningsprognos för Svalövs kommun
2017-2030 pekar mot en befolkningsökning av drygt 130
personer per år som medeltal för perioden. Befolkningen
beräknas enligt prognosen öka från 13919 år 2016 till 14
570 år 2020 och 15 760 år 2030.
Kommunens befolkning väntas passera 14000 invånare
under 2016 och 15000 invånare år 2024.
Flyttningarna beräknas även i fortsättningen utgöra den
största faktorn för kommunens befolkningsförändringar.
Svalövs kommun beräknas få ett flyttningsöverskott på
200 personer under 2017 som därefter väntas mattas av
något till cirka 100 per år under resten av prognosperioden. Antagandet för kommunens flyttningsöverskott
(+200 per år) baseras på ett fortsatt högt mottagande av
flyktingar som om något år antas bli mindre. Antalet
inflyttade beskrivs av KAAB om något år komma att
styras mer av tillgången på nya bostäder i kommunen.
Enligt KAAB:s befolkningsprognos för 2017-2030 behöver den förväntade befolkningsutvecklingen av 1843
personer motsvaras av ett bostadsbyggande av cirka 800
nya bostäder eller 55-60 nya bostäder per år. Enligt prognosen behöver alltså 0,44 nya bostäder tillkomma per ny

Figur 16. Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2017-2030. Källa
KAAB Prognos.

Befolkningsprognos efter ålder och år
För. 2016-2020

För (%)

För.2016-2030

För. (%)

0

Bef. 2016 Prognos 2020 Prognos 2030
175

175

145

0

0,0%

-30

-17%

För. 2020-2030 För. (%)
-30

-17,1%

1-5

860

930

834

70

8,1%

-26

-3%

-96

-10,3%

6-9

735

765

823

30

4,1%

88

12%

58

7,6%

10-12

521

604

654

83

15,9%

133

26%

50

8,3%

13-15

510

539

667

29

5,7%

157

31%

128

23,7%

16-18

511

566

662

55

10,8%

151

30%

96

17,0%

19-24

994

889

1 119

-105

-10,6%

125

13%

230

25,9%

25-39

2 487

2 844

2 860

357

14,4%

373

15%

16

0,6%

40-64

4 585

4 641

5 151

56

1,2%

566

12%

510

11,0%

65-79

1 930

1 997

1 997

67

3,5%

67

3%

0

0,0%

611

622

850

11

1,8%

239

39%

228

36,7%

13 919

14 572

15 762

653

4,7%

1 843

13%

1 190

8,2%

80Totalt

Figur 17. Befolkningsprognos efter ålder och år. Källa: KAAB Prognos.
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Enligt Region Skånes prognos väntas Svalövs befolkning
öka i en betydligt snabbare takt än vad KAAB:s prognos
visar. Enligt Region Skånes kommer Svalövs befolkning
under de närmsta åren öka med 250-300 personer per
år och passera 15000 invånare redan 2020. Efter 2020
bedömer Region Skåne att befolkningstillväxten avtar.
Region Skånes prognos för 2025 på 15275 invånare
ligger dock väldigt nära KAAB:s beräkningar på 15236
invånare.

Befolkningsprognos för
Svalövs kommun 2017-2030
2016
13919
2017

14151

2018

14289

2019

14430

2020

14572

2021

14713

2022

14857

2023

14987

2024

15115

2025

15236

2026

15351

2027

15455

2028

15564

2029

15664

2030

15762

Region Skåne framhåller i Skånes befolkningsprognos
år 2016-2015 hur deras befolkningsprognoser kan skilja
sig kraftigt från kommunernas egna bedömningar av
befolkningsutvecklingen. Detta menar de främst grundar
sig i att de vid analysen använder sig av en metodik i vilken kommunernas flyttningar stäms av mot den skattade
nettoflyttningen för respektive kommundel. Resultatet av
avstämningen mellan dessa två menar de får kraftigast
genomslag då det planerade bostadsbyggandet är stort.
Då Svalövs kommun har som mål att hålla jämn takt
med befolkningsutvecklingen i Skåne kan prognosen,
trots eventuella felgenomslag, bedömas ha relevans för
kommunens planering.

Figur 18. Befolkningsprognos
för Svalövs kommun 2017-2030.
Källa KAAB Prognos

Trender som Region Skåne ser i statistiken över de
skånska kommunerna i stort är att flyttningarna mellan kommunerna i Skåne är omfattande. Det generella
flyttningsmönstret är att ungdomar flyttar från mindre
kommuner till större kommuner. När ungdomarna några
år senare bildar familj och skaffar barn flyttar de ut från
den större kommunen till en närliggande kommun med
gott om bostäder lämpliga för barnfamiljer. Region Skånes prognos pekar på att Malmö, Lund och Helsingborg
fortsätter att vara de kommuner som ökar mest räknat i
antal personer. Ser man till den procentuella folkökningen kommer dock ett flertal av de mindre kommunerna
i Skånes västra delar att se en stor ökning. Kommunerna i nordvästra Skåne förväntas enligt Region Skånes

Figur 19. Befolkningsprognos efter ålder och år. Källa: KAAB Prognos.

Mest anmärkningsvärt i prognosen för 2020-2030 kan
vara hur ungdomarna i åldrarna 19-24 åter väntas öka i
Svalöv. Efter stora förluster av denna åldersgrupp mellan
åren 2012-2016 och enligt prognosen för 2016-2020
fortsatta förluster, väntas åldersgruppen öka med cirka
230 personer mellan 2020-2030. Ökningen medför att
befolkningen i åldrarna 19-24 ökar med 13 procent totalt
sett över prognostiden 2016-2030.

Andra befolkningsprognoser
Region Skåne och SCB på uppdrag av Länsstyrelsen
i Skåne har även de gjort befolkningsprognoser för
Svalövs kommun. Dessa utgår dock från tidigare år och
har till skillnad från KAAB inte haft tillgång till det faktiska befolkningsantalet för kommunen den 31 december
2016. SCB:s prognos har alltså inte tagit in den stora
befolkningsökningen som Svalöv haft under 2015 och
2016. I övrigt följer SCB:s prognos KAAB:s för 20172030 med en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka
130 personer per år.

Figur 20. Befolkningsprognoser för Svalövs kommun. Källa: Länsstyrelsen Skåne, 2014; Region Skåne, 2016 och KAAB Prognos, 2017.
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Befolkningsprognoser för Svalövs kommun
SCB (2014)

KAAB (2017)

RS (2016)

2016

13 695

13919

13899

2017

13 821

14151

14158

2018

13 953

14289

14458

2019

14 089

14430

14735

2020

14 225

14572

15050

2021

14 363

14713

15184

2022

14 499

14857

15236

2023

14 636

14987

15252

2024

14 771

15115

15277

2025

14 903

15236

15275

2026

15 032

15351

2027

15 156

15455

2028

15 276

15564

2029

15 391

15664

2030

15 503

15762

Sammanfattning och slutsatser
• Svalövs befolkning växer fort sett ur ett regionalt
perspektiv
• Befolkningstillväxten beror till största delen på
inflyttning till kommunen
• Av de inflyttade till kommunen kommer många
från utlandet
• Svalöv har under den senaste femårsperioden haft
ett flyttningsöverskott av framförallt barnfamiljer
gentemot Malmö
• Svalöv har under den senaste femårsperioden haft
flyttningsförluster till Landskrona och Helsingborg
under varje år

Figur 21. Befolkningsprognoser för Svalövs kommun.
Källa: Länsstyrelsen Skåne, 2014; Region Skåne, 2016
och KAAB Prognos, 2017.

• Befolkningsprognosen för åren 2016-2020 pekar
mot en fortsatt ökning av barnfamiljer

prognos ha en stor inflyttning under perioden 2016-2025.
Trots att åldersstrukturen skiljer sig stort mellan Skånes
kommuner, går enligt Region Skåne tre generella tendenser att utläsa hos de skånska kommunerna:

• Befolkningsprognosen för 2020-2030 pekar mot ett
ökat antal äldre 80+ och ungdomar och unga vux-		
na

• Antalet elever i grundskolan ökar i spåren av ett
ökat barnafödande.
• Antalet gymnasieungdomar och unga i åldern 2024 år minskar allt eftersom de stora barnkullarna
som föddes runt 1990 blir äldre.
• Antalet äldre personer ökar, eftersom de stora barn-		
kullarna från 1940-talet blir äldre.
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STATISTIK OCH INDIKATORER – BOSTÄDERNA I KOMMUNEN
En förutsättning vid planeringen av kommunens bostadsförsörjning är goda kunskaper om kommunens bostadsbestånd. Vi behöver bland annat veta om bostadsbeståndets storlek räcker till den nuvarande och framtida
befolkningen och om bostadsbeståndets sammansättning
stämmer överens med invånarnas behov och efterfrågan.

Bostadsbeståndet i Svalövs kommun 2016

Bostadsbeståndet i kommunen

Hustyp

Upplåtelseform

småhus

hyresrätt

flerbostadshus

I Svalövs kommun finns 5965 bostäder. Av dessa finns
4522 av bostäderna (76 procent) i småhus och 1144 (19
procent) i flerbostadshus. Resterande 5 procent av bostäderna finns i kategorierna specialbostäder (4 procent)
och övriga hus (1 procent).
De allra flesta småhusen (91 procent) i kommunen har
äganderätt som upplåtelseform. Av resterande småhus
är 7 procent hyresrätter och 2 procent bostadsrätter. Av
bostäderna i flerbostadshus har en övervägande andel (89
procent) hyresrätt som upplåtelseform medan resterande
11 procent är bostadsrätter.

312

5%

bostadsrätt

111

2%

4099

69%

totalt antal småhus

4522

76%

hyresrätt

1019

17%

bostadsrätt

125

2%

äganderätt

0

0%

1144

19%

69

1%

hyresrätt
bostadsrätt

0

0%

äganderätt

0

0%

69

1%

230

4%

totalt antal övriga hus
specialbostäder hyresrätt

I kommunen finns även 230 specialbostäder och 69
bostäder i övriga hus. Samtliga av specialbostäderna
och bostäderna i övriga hus har hyresrätt som upplåtelseform. Specialbostäder avser i sammanhanget bostäder
för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga
specialbostäder medan övriga hus avser byggnader som
inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader
avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. Utöver
dessa bostäder finns i kommunen nästan 400 fritidshus.
Den större delen av dessa finns kring Söderåsen i kommunens norra delar.

Andel i %

äganderätt

totalt antal flerbostadshus
övriga hus

Antal

bostadsrätt

0

0%

äganderätt
totalt antal
specialbostäder

0

0%

230

4%

Figur 23. Bostadsbeståndet i Svalövs kommun 2016. Källa SCB Statistikdatabasen, tabell BO0104AH
Om hustyper (SCB)
Vid benämningen av bostadstyper och upplåtelseformer utgår
SCB från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över
lägenheterna.
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, radoch kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera
lägenheter inklusive loftgångshus.
Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.
Om upplåtelseformer (SCB)
Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare
än fysiska personer, dödsbon, bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar.
Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska
personer eller dödsbon.
Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som
inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar.
Bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar
eller bostadsföreningar
Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter.
Figur 24. Om hustyper och upplåtelseformer (SCB). Källa SCB Statistikdatabasen, tabell BO0104AH

Figur 22. Bostadsbeståndet i Svalövs kommun. Källa SCB Statistikdatabasen, tabell BO0104AH
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Svalövsbostäder har som mål att bygga nya hyresbostäder vart tredje år. Nybyggnationerna ska varannan
gång ske i Svalöv och varannan gång på annan ort.
SvalövsBostäder har i Teckomatorp en antagen plan
för ett nytt hyreshus bestående av 16 hyreslägenheter.
Hyreshuset är liksom hyreshuset i Svalövs centrum som
stod klart 2015 ett av SABO:s Kombohus. SvalövsBostäder planerar även för ett nytt hyreshus i Svalöv centrum.
Även detta kommer troligtvis att bli ett av SABO:s
Kombohus.

Det privata hyresbeståndet
Förutom SvalövsBostäders hyreshus finns i en del av
kommunens tätorter en betydande andel privata hyreslägenheter. SCB:s statistik visar bland annat att Teckomatorp och Kågeröd har ett större antal hyresbostäder som
inte ingår i SvalövsBostäders bestånd.

Figur 25-26. Upplåtelseformer i småhus och flerbostadshus. Källa:
SCB Statistikdatabasen, tabell BO0104AH

Vilka de privata hyresvärdarna i Svalövs olika kommundelar är finns det i kommunen och det kommunala
bostadsbolaget i dagsläget ingen tydlig översikt över.
Tjänstepersoner vid kommunen menar att en kartläggning av dessa skulle kunna ge en bättre bild av kommunens totala bostadsbestånd, och öppna upp för en utökad
dialog och samarbete mellan privata fastighetsägare och
kommunen. Bättre kunskaper kring boendemöjligheterna i privat bestånd skulle kunna underlätta för kommunens sociala verksamheter.

Antal fritidshus i Svalöv 2016
Svalöv

80

Teckomatorp

38

Billeberga-Tågarp

46

Kågeröd

101

Röstånga

131

Figur 27. Antal fritidshus i Svalöv 2016. Källa: SCB Bostadspak, tabell
FriTab1KD.

Tillgängligheten i bostadsbeståndet

Svalövsbostäders bostadsbestånd

Sverige är juridiskt bundna att följa FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Planoch bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen
(PBF) bygger på konventionen och anger övergripande
krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga. I Boverkets byggregler (BBR)
finns tillämpningsföreskrifter som gäller för ny- och
ombyggnationer. Kommuner kan genom att inventera
tillgängligheten i flerbostadshusen skaffa sig kunskaper
om bostadsbeståndet. Boverket har i en handbok beskrivit hur en inventering av tillgängligheten i bostadsbeståndet kan gå till.

Svalövs kommun äger genom kommunens bostadsbolag
AB SvalövsBostäder 1031 av bostäderna i kommunen.
SvalövsBostäders hyreslägenheter finns i samtliga av
kommunens tätorter och i både marklägenheter och
flerfamiljshus. I SvalövsBostäders bostadskö stod
hösten 2017 drygt 1500 personer. Kön av bostadssökande har under de senaste två åren mer än fördubblats.
SvalövsBostäder menar att det kommunala bolaget trots
rådande bostadsbrist och det höga söktrycket har begränsade möjligheter till att bygga nytt.
Svalövsbostäders bostadsbestånd efter tätort 2017
Tätort

Antal

Svalöv

642 Det stora flertalet i flerfamiljshus

Teckomatorp

165

Cirka hälften marklägenheter
och resterande lägenheter i flerfamiljshus.

Billeberga

44 Marklägenheter.

Tågarp

24 Marklägenheter.

Kågeröd
Röstånga

115

Enligt Svalövsbostäder är tillgängligheten i kommunens
flerbostadsbestånd begränsad. Även om cirka hälften
av lägenheterna i SvalövsBostäders flerbostadshus är
marklägenheter har de flesta av dessa en halvtrappa upp
till första våningen. Förutom de nyare flerbostadshusen
finns hissar endast i ett fåtal av bostadshusen.

Typ

Enligt tjänstepersoner vid kommunens samhällsbyggnad
är kunskaperna kring tillgängligheten i kommunens bostadsbestånd begränsad och det finns därför ett behov av
en ny kommunövergripande tillgänglighetsinventering.

Hälften marklägenheter
och hälften lägenheter i flerbostadshus.

41 Flertalet marklägenheter

Figur 28. Svalövsbostäders bostadsbestånd efter tätort. Källa:
Svalövsbostäder.
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Hushållens boende
I Svalöv bor större andelen av befolkningen i småhus
med äganderätt. I jämförelse med länet där cirka hälften av befolkningen bor i boendeformen bor i Svalöv 76
procent av befolkningen i ett småhus med äganderätt.
Svalöv har också en lägre andel boende i flerbostadshus
med hyresrätter (12 procent) än länets 25 procent och
en betydligt lägre andel boende i flerbostadshus med
bostadsrätt (1 procent) än länets 15 procent.

I Svalövs näst vanligaste boendeform flerbostadshus med
hyresrätt bor 12 procent av befolkningen. Boendeformen
är som vanligast bland invånare i åldrarna 20-29 år och
80+ där cirka en femtedel av åldersgruppen bor i ett
flerbostadshus med hyresrätt.
Sett till kön är boendeformen småhus med äganderätt
något vanligare bland män (77 procent) än bland kvinnor
(75 procent) och boendeformen flerbostadshus med hyresrätt vanligare bland kvinnor (13 procent) än hos män
(11 procent) (SCB Statistikdatabasen tabell HE0111AB).

Småhus med äganderätt är den vanligaste boendeformen
bland samtliga åldersgrupper i kommunen och som allra
vanligast bland invånare i åldrarna 40-69 år där mer än
80 procent bor i småhus med äganderätt.

Sett till samtliga boendeformer i kommunen utgörs de
flesta av hushållen av en eller två personer. 1993 (34
procent) av bostäderna i Svalöv är ensamhushåll medan
hushåll med två personer utgör 1895 (32 procent) av bostäderna. Jämfört med medelvärdet för samtliga boende
former i Skåne län har Svalöv en lägre andel ensamhushåll och en högre andel hushåll med 2-7+ personer.
Sett endast till Svalövs vanligaste boendeform småhus
med äganderätter finns i Svalöv en större andel ensamboende (22 procent) än medelvärdet för länet (19
procent). Detsamma gäller för Svalövs näst vanligaste
boendeform flerbostadshus med hyresrätt där ensamhushållen utgörs av 52 procent i Svalöv medan 50 procent är
medel för länet (SCB, 2017 Statistikdatabasen).
Det genomsnittliga antalet boende per hushåll är i Svalöv
2,3 personer. Genomsnittet för antalet personer i äganderätter i småhus är 2,6 personer och för hyresrätter i
flerbostadshus 1,9 personer. Hushåll med två personer
boende i småhus med äganderätt utgör en fjärdedel av
samtliga hushåll i kommunen och är det vanligast förekommande hushållet i kommunen (jmf länet 15 procent).

Figur 31. Antal boende per hushåll. Källa: SCB Statistikdatabasen,
tabell HE0111BZ.

Figur 29-30. Boendeformer i Svalövs kommun och Skåne län. Källa:
SCB Statistikdatabasen, tabell HE0111AA och HE0111AB.
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Figur 32. Boendeform efter ålder (andel i procent). Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell HE0111AA

Nybyggnationer

Kommunen säljer småhustomter för eget byggande i
kommunens olika tätorter. Svalövs kommun har via sin
hemsida en tomtportal och kopplat till denna en tomtkö
för småhustomter som administreras och förmedlas av
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Hösten 2017
fanns endast ett fåtal lediga tomter ute till försäljning på
kommunens tomtportal. Antalet sålda tomter under 2017
pekar mot att kommunen under följande år kommer att se
ett ökat bostadsbyggande.

Enligt SCB har det sedan år 2000 byggts 257 nya bostäder i Svalövs kommun. Av dessa har 202 bostäder (79
procent) varit småhus med äganderätt och 39 (15 procent)
har varit småhus med hyresrätt. 16 lägenheter (6 procent)
av det totala bostadsbyggandet under åren 2000-2016 har
varit bostäder i flerbostadshus med hyresrätter.
Bostadsbyggandet i Svalöv har under 2000-talet till stor
del skett i skov. Större utbyggnadsprojekt i kommunens
tätorter syns i statistiken tydligt, och balanserar delvis
upp för de år när inga bostäder färdigställts. Byggandet av
flerbostadshus får av förklarliga skäl ett stort genomslag i
statistiken. Färdigställandet av det enda flerbostadshuset
som byggts i kommunen under 2000-talet stod 2015 för
samtliga färdigställda bostäder. Under åren 2000-2016
byggdes det i genomsnitt 15 bostäder årligen i kommunen.

Byggandet av flerbostadshus som under 2000-talet varit
lågt har sedan 2015 tagit fart i kommunen. Svalövs kommunala bostadsbolag som stod för nybyggnationen av 16
nya bostäder i Svalöv centrum 2015 planerar under kommande år för ytterligare nybyggnationer i både Svalöv

Figur 34. Färdigställda lägenheter 2000-2016 efter hustyp och upplåtelseform. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell 0000005O.

Figur 33. Bostadsbyggandet i Svalövs kommun 2000-2016. Källa: SCB
Statistikdatabasen, tabell 0000005O.
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och Teckomatorp. Utöver dessa pågår i dagsläget byggnationer och planarbete för nya hyresrätter och bostadsrätter i bland annat Svalövs tätort av externa aktörer.

I jämförelse med medelantalet nybyggda bostäder i de
skånska kommunerna har bostadsbyggandet i Svalöv
under 2000-talet varit lågt. Medan bostadsbyggandet
i Svalöv under perioden genererade 15 bostäder per år
låg medelbyggandet i de skånska kommunerna på 110
bostäder årligen.

Sett till kommunens befolkningsförändringar under
2000-talet har bostadsbyggandet varit lågt. Trots att
den större delen av 2000-talets befolkningstillväxt skett
sedan 2010 har befolkningen i Svalöv ökat varje år sedan
2002 bortsett från 2010.

Även i jämförelse med medelbyggandet i de svenska
kommunerna har Svalöv haft ett relativt lågt bostadsbyggande under 2000-talet. I jämförelse med medeltalet för
de 51 kommunerna i SKL:s kommungrupp ”pendlingskommuner” har Svalöv under 2000-talet haft ett mer
liknande antal färdigställda bostäder årligen.

Befolkningen i Svalövs kommun har totalt sett ökat med
1302 invånare under 2000-talet. Under samma period
har det byggts totalt 257 bostäder vilket motsvarar 0,2
nya bostäder per ny invånare eller fem nya invånare på
varje ny bostad. Som beskrivits tidigare i dokumentet är
det genomsnittliga antalet boende per hushåll i Svalöv
2,3 boende per hushåll.

Prognoser för bostadsbehovet i
Svalövs kommun
I befolkningsprognosen för Svalövs kommun 2017-2030
bedömer KAAB Prognos AB att den förväntade befolkningsutvecklingen av 1843 personer behöver motsvaras
av ett bostadsbyggande av cirka 800 nya bostäder eller
55-60 nya bostäder per år. Detta motsvarar under prognosperioden cirka 0,44 nya bostäder per ny invånare i
kommunen. Detta kan sättas i relation till Region Skåne
som i sina bedömningar av bostadsbehovet utfår ifrån en
kvot på 0,5, vilket betyder att det behövs en bostad per
två personer för att hålla jämn takt med befolkningsutvecklingen.
Länsstyrelsen i Skåne har i rapporten Bostadsbehov,
planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner (2015) räknar på bostadsbehovet i de skånska
kommunerna. I beräkningarna utgår Länsstyrelsen från
en metod som presenteras i Boverkets rapport Behov av
bostadsbyggande – teori och metod samt analys av behovet av bostäder till 2025. Länsstyrelsen utgår från en
befolkningsprognos över Skånes kommuner beställd från
SCB som sträcker sig till 2030. Länsstyrelsen använder
sig i beräkningarna av två olika metoder; personer per
hushåll och hushållskvoter.

Figur 35. Befolkningsförändringar och färdigställda bostäder 20002016. Källa SCB Statistikdatabasen, tabell 0000005O och be0101.

I analysen av Svalövs kommuns bostadsbehov utgår
Länsstyrelsen Skåne från SCB:s befolkningsprognos
(2015) där Svalövs befolkning år 2030 kommer vara
15 503 (jmf. KAAB:s befolkningsprognos för 2030 på
15762 personer).
Det totala bostadsbehovet för hela regionen Skåne 20152030 hamnar enligt Länsstyrelsens beräkningar på 6645
bostäder per år beräknat med hushållskvotmetoden och
på 7234 bostäder per år beräknat genom personer per
hushåll.
Enligt Länsstyrelsen i Skånes analys av Svalövs bostadsbehov har Svalöv mellan åren 2014-2030 ett bostadsbehov av 66 respektive 74 nya bostäder per år, beroende på

Figur 36. Bostadsbyggande i jämförelse 2000-2016. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell 0000005O.

15

analysmetod. Länsstyrelsens prognos för bostadsbehovet
i kommunen visar alltså på ett större behov än KAAB:s
förväntade behov av cirka 55-60 nya bostäder per år.

Sammanfattning och slutsatser
• Bostadsbeståndet i kommunen domineras av små
hus med äganderätter

Kommunens mål om framtagande av byggrätter som ska
skapa förutsättningar för byggnation av 50 nya bostäder
per år 2017 och 2018 och 75 bostäder per år under åren
2019 och 2020 ger kommunen förutsättningar för byggnation av 250 nya bostäder under åren 2017-2020.

• I jämförelse med länet har Svalöv en hög andel av
befolkningen boende i småhus med äganderätt
och en låg andel boende i flerbostadshus med
hyresrätt eller bostadsrätt.

Huruvida kommunens mål om framtagande av byggrätter kommer resultera i ett bostadsbyggande motsvarande
50-75 nya bostäder under åren 2017-2020 är i dagsläget
svårt att förutse. Kommunen har genom en sådan planberedskap dock goda förutsättningar att inom en snar
framtid kunna uppnå ett bostadsbyggande motsvarande
det KAAB Prognos eller Länsstyrelsen Skåne menar
krävs för att tillgodose kommunens växande befolkning
med bostäder.

• Bostadsbyggandet har under 2000-talet inte match
at befolkningsutvecklingen. Medan invånarna
i Svalöv blev 1302 fler byggdes det totalt 257
bostäder
• Av bostäderna som byggdes under 2000-talet har
94 procent varit i småhus och 6 procent varit i
flerbostadshus
• Behovet av hyresbostäder är stort. Hösten 2017 stod
drygt 1500 personer i Svalövsbostäders bostads
kö.

Svalövs bostadsbehov beräknat av Länsstyrelsen Skåne 2015
Bostadsbehov
totalt 2015-2030

Bostadsbehov per år
2015-2030

Hushållskvoter

1062

66

Personer per hushåll

1190

74

• Det finns behov av en tillgänglighetsinventering av
kommunens bostadsbestånd
• De demografiska förändringarna i kommunen kom
mer att medföra ett ökat behov av bostäder för
äldre 80+ och unga 19-24 år.

Figur 37. Svalövs bostadsbehov beräknat av Länsstyrelsen Skåne
2015. Källa: Länsstyrelsen Skåne, 2015.

• Bostadsbehovet i Svalövs kommun bedöms enligt
analyser ligga på cirka 55-74 nya bostäder per år
• Kommunens mål om framtagande av byggrätter
som ska skapa förutsättningar för byggnation av
50-75 bostäder under åren 2017-2020 ger goda
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande
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STATISTIK OCH INDIKATORER – SVALÖVS KOMMUNDELAR OCH
TÄTORTER
Behovet och efterfrågan på bostäder och olika boendeformer skiljer sig åt inom kommunen. Att dela upp kommunen i
mindre delar kan ge en mer nyanserad bild av boendesituationen och bostadsförsörjningen i kommunen.
I följande del beskrivs och analyseras befolkningsutvecklingen, bostadsbeståndet och bostadsbehovet i kommunens
sex tätorter Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, Kågeröd och Röstånga. Därefter presenteras och analyseras
KAAB:s befolkningsprognoser för kommunens olika delar eller planeringsområden. Indelningen av Svalövs kommun
i fem delar har gjorts med utgångspunkt i kommunens nyckelkodsindelning (NYKO). Indelningen har använts sedan
1990-talet för redovisning av statistiska uppgifter för planering av bland annat skola och omsorg.

Figur 38-39. Statistiska nyckelkodsområden (NYKO) för Svalövs tätorter och Svalövs fem planeringsområden eller kommundelar. Källa:
Svalövs kommun. Kartlayout: Stig Pettersson.

Befolkningen och bostadsbeståndet i Svalövs tätorter
Befolkningsutveckling 2000-2016 i Svalövs tätorter
Befolkning år

2000

2005

2010

2015

2016

900

948

987

1050

1034

134

15%

Kågeröd

1410

1413

1446

1516

1528

118

8%

Röstånga

815

846

839

874

928

113

14%

Svalöv

3071

3344

3633

3852

3954

883

29%

Teckomatorp

1563

1644

1651

1703

1766

203

13%

413

434

431

417

425

12

3%

Billeberga

Tågarp

Förändring 2000-2016 Förändring (%)

Figur 40. Befolkningsutveckling 2000-2016 i Svalövs tätorter. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell BE0101T1
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Figur 41. Befolkningsutvecklingen i Svalövs tätorter 1960-2015. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell BE0101T1.

Svalöv

bostadsbolaget Svalövsbostäders bestånd. Av dessa finns
det stora flertalet i flerbostadshus (Svalövsbostäder,
2017).

Centralorten Svalöv hade vid årsskiftet 2016-2017 3954
invånare. Sett ur ett längre tidsperspektiv har Svalövs
befolkningsutveckling varit ojämn. Mellan åren 19752000 minskade Svalöv med cirka 200 invånare. Mellan
åren 2000-2016 ökade Svalövs befolkning från 3071 till
3954 vilket motsvarar en befolkningstillväxt på 29 procent och den största befolkningsutvecklingen av kommunens tätorter under 2000-talet.

Befolkningen i Svalöv
Ålder
0-18

Svalövs befolkning har under åren 2001-2016 ökat i
samtliga befolkningsgrupper förutom 45-64-åringar
(Svalövs kommun, 2017). Under 2016 ökade befolkningen i Svalöv med 102 personer. Svalövs befolkning ökade
i samtliga befolkningsgrupper förutom i åldrarna 19-24
(Svalövs kommun, 2017).

Invånare
978

Andel
män
53%

Åldersfördelning
25%

Åldersfördelning
kommunen
24%

19-64

2136

53%

54%

58%

65-74

417

49%

11%

11%

75-84

239

45%

6%

5%

85-

150

35%

4%

2%

3920

51%

Totalt

Figur 42. Befolkningen i Svalöv. Källa: SCB Befpak, tabell FOLK01KD

Svalöv har i jämförelse med kommunen i stort en större
andel befolkning i åldrarna 75-84 och 85+. Detta kan
förklaras av att orten har den största andelen specialbostäder av kommunens tätorter såväl som ett stort antal
hyresrätter i centrala lägen.
Svalöv har en stor andel av bostadsbeståndet i kommunen. Av kommunens 4522 småhus finns 924 av dessa
i Svalöv och av kommunens 1144 flerbostadshus finns
hela 711 i Svalöv. Av Svalövs småhus är den större delen
(819 st) äganderätter, medan 70 av dessa är bostadsrätter
och 35 hyresrätter.
Av lägenheterna i flerbostadshusen är större delen (661
st) hyresrätter och 50 st är bostadsrätter. Av hyresrätterna i Svalöv finns de allra flesta (642 st) i det kommunala

Figur 43. Bostadsbeståndet i Svalöv. Källa: SCB Bostadspak,
tabell LghTab3KD.
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Teckomatorp

Billeberga

Teckomatorp är kommunens näst största tätort och
har 1766 invånare. Befolkningen i Teckomatorp har
sett ur ett längre tidsperspektiv haft en relativt stadig
befolkningsökning.

Billeberga har 1034 invånare. Befolkningsförändringar i Billeberga har ur ett längre perspektiv skett i skov.
Billebergas befolkningstillväxt har främst skett mellan
åren 1970-1980 och 2000-2015. Utslaget mellan åren
1975-2016 hade Billeberga en befolkningstillväxt på hela
38 procent (SCB Statistikdatabasen, Tabell BE0101T1).

Under 2000-talet har befolkningsantalet i Teckomatorp
gått både upp och ner men sedan 2014 har invånarantalet ökat. Teckomatorpsborna har under 2000-talet
blivit fler i samtliga åldersgrupper men ökat allra mest
i åldrarna 19-24 och 45-64. Under 2016 ökade befolkningen i Teckomatorp med 63 personer. Befolkningen
ökade i samtliga åldersgrupper förutom i åldersgruppen
65+. Mest ökade under 2016 befolkningen i åldrarna 0-18
(Svalövs kommun, 2017).

Under 2000-talet blev Billebergaborna fler i åldrarna
0-18, 25-44 och 65+. Invånare i pensionsåldern 65+
växte under 2000-talet allra mest. Under 2016 minskade
Billebergas befolkning i samtliga åldersklasser förutom
barn 0-18 år som ökade något (Svalövs kommun, 2017).
Det bör nämnas att statistiken gällande befolkningsantal
för tätorten Billeberga skiljer sig emellan olika typer
av statistik från SCB. I bostadsförsörjningsprogrammet utgår kommunen från den befolkningsstatistik som
finns tillgänglig på SCB:s statistikdatabas och tabellen
BE0101T1.

Större delen av Teckomatorps bostadsbestånd finns
i småhus. Av bostäderna i Teckomatorp finns 499 i
småhus och 215 i flerbostadshus. Variationen av upplåtelseformer är i jämförelse med kommunens övriga orter
relativt god. Av småhusen på orten är 379 äganderätter,
79 hyresrätter och 41 bostadsrätter. Även bland flerbostadshusen finns med 170 hyresrätter och 45 bostadsrätter en relativt stor variation av upplåtelseformer.

Billebergas bostadsbestånd domineras av småhus. Av de
345 småhusen på orten är 309 äganderätter och 36 hyresrätter. Flerbostadslägenheterna på orten är få, endast 31,
varav samtliga är hyresrätter. Svalövsbostäder äger 44 av
bostäderna i Billeberga, varav samtliga är marklägenheter.

Kommunen har genom Svalövsbostäder 165 av hyresbostäderna på orten, vilket visar på att det finns en relativt stor andel privata hyresbostäder i Teckomatorp.
Befolkningen i Teckomatorp
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431

57%

Åldersfördelning
25%

19-64
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53%

59%
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65-74
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51%

9%

11%

75-84

94

48%
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31%
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Befolkningen i Billeberga

Åldersfördelning
kommunen
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52%
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24%
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Andel män

0-18

252

19-64
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65-74

114
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12%
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75-84

38
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4%

5%

5%
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15
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2%
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953

51%

Figur 46. Befolkningen i Billeberga. Källa: SCB Befpak, tabell FOLK01KD.

Figur 44. Befolkningen i Teckomatorp. Källa: SCB Befpak, tabell
FOLK01KD.

Figur 47. Bostadsbeståndet i Billeberga tätort. Källa: SCB Bostadspak, tabell LghTab3KD.

Figur 45. Bostadsbeståndet i Teckomatorps tätort. Källa: SCB
Bostadspak, tabell LghTab3KD.
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Tågarp

Kågeröd

Tågarp är kommunens minsta tätort och hade den 31
december 2016 425 invånare.

I Kågeröd bodde i december 2016 1528 personer. Befolkningstillväxten i Kågeröd var som störst under perioden
1960-1990 då befolkningen i Kågeröd växte från 920 till
1441 personer. Sedan 1990 har befolkningstillväxten
saktat in och sedan dess har befolkningen ökat med cirka
90 personer.

Sett ur såväl ett kortare som ett längre tidsperspektiv är
Tågarp den ort i kommunen som haft den minsta befolkningstillväxten. Mellan åren 1975-2016 hade Tågarp en
befolkningsökning på 33 personer. Under 2000-talet har
Tågarpsborna blivit 12 fler vilket motsvarar en befolkningstillväxt på 3 procent.

Under 2000-talet har Kågeröd näst efter Tågarp haft den
minsta befolkningstillväxten (8%) av kommunens tätorter. Under 2000-talet blev Kågerödsborna fler i samtliga
åldersgrupper förutom i åldrarna 45-64 och 65+. Under
2016 ökade Kågeröd med 11 invånare. Befolkningen
ökade i samtliga åldersgrupper förutom de i åldrarna
19-24 (Svalövs kommun, 2017). Kågeröd har en betydligt lägre andel av befolkningen i åldrarna 19-64 jämfört
med kommunen som helhet. Kågeröd har också betydligt
större andel av befolkningen i åldrarna 85+ jämfört med
kommunen i stort.

Under 2000-talet har de demografiska förändringarna
främst funnits i åldersgrupperna 0-18 år och 46-64 år
där barnen blivit färre och invånare i åldersgruppen
45-64 ökat stort i antal. Under 2016 blev Tågarpsborna
fler i samtliga åldersgrupper förutom åldersgruppen 65+
(Svalövs kommun, 2017).
Tågarp har en betydligt högre andel av befolkningen i åldrarna 19-64 jämfört med kommunen som helhet. Tågarp
har i jämförelse med kommunens andra tätorter även den
högsta andelen män (54%).

Av Kågeröds 527 småhus är 460 äganderätter och 67
hyresrätter. Samtliga av de 94 bostäderna i flerbostadshus
är hyresrätter. Kommunen har genom Svalövsbostäder
115 av hyresbostäderna på orten. Av dessa är hälften
marklägenheter och hälften lägenheter i flerbostadshus.
Att Svalövsbostäders bostäder endast utgör ungefär två
tredjedelar av hyresbeståndet vilket tyder på ett relativt
stort antal privata hyreslägenheter.

I Tågarps tätort finns 157 bostäder i småhus och 14 bostäder i flerbostadshus. Av småhusen är 126 äganderätter och
31 hyresrätter och av flerbostadshusen är samtliga 14 av
bostäderna hyresrätter. Svalövsbostäder har 24 av hyresrätterna på orten, varav samtliga är marklägenheter.
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Figur 50. Befolkningen i Kågeröd. Källa: SCB Befpak, tabell
FOLK01KD.

Figur 48. Bostadsbeståndet i Tågarps tätort. Källa: SCB Bostadspak
2016. Tabell LghTab3KD

Figur 49. Befolkningen i Tågarp. Källa: SCB Befpak, tabell
FOLK01KD.

Figur 51. Bostadsbeståndet i Kågeröd tätort. Källa: SCB Bostadspak, tabell LghTab3KD.
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Befolkningsutveckling och
befolkningsprognos för Svalövs kommundelar

Röstånga
I Röstånga bodde vid årsskiftet 2016-2017 928 personer.
Sett ur ett längre tidsperspektiv hade Röstånga en kraftig
befolkningsökning under 1970-talet. Under 1980- och
1990-talet minskade befolkningsantalet på orten, för att
under 2000-talet och 2010-talet återigen öka. Befolkningsantalet 2016 är ungefär detsamma som befolkningsantalet 1980. Under 2000-talet har Röstånga ökat i antal
i samtliga åldersgrupper förutom 45-64-åringar. Under
2016 fick Röstånga betydligt fler barnfamiljer. Antalet
barn 0-18 år blev 40 fler och antalet i åldrarna 25-44 blev
22 fler (Svalövs kommun, 2017).

Befolkningsutvecklingen 2001-2016 i Svalövs
planeringsområden
Befolkningsutvecklingen i kommunens olika delar har
under 2000-talet skiljt sig åt. Samtliga fem kommundelar
har dock sett en befolkningsökning. Svalövsdelen har
mellan 2001-2016 ökat mest av de olika delarna. Svalöv
har haft en befolkningstillväxt med 15 procent. Andra
delar som haft en stor befolkningstillväxt mellan åren
2001-2016 är Kågeröd (10 procent) och Teckomatorp (10
procent).

Röstånga har jämfört med kommunen som helhet en betydligt mindre andel i åldrarna 19-64 och en större andel
i åldrarna 65-74 och 75-84 år. Av kommunens tätorter har
Röstånga med 51 procent den största andelen kvinnor.
Jämfört med kommunen i stort där männen utgör 52,4
procent av befolkningen har Röstånga en betydligt mindre
andel män.

Kommunens totala befolkningstillväxt med cirka 1400
personer under åren 2001-2016 har skett i kommunens
tätorter. Landsbygden i kommunen har under åren 20012016 minskat med cirka 30 invånare (KAAB, 2017).
I kommundelen Svalöv har samtliga åldersgrupper ökat
förutom 45-64-åringar som minskat. De fyra övriga kommundelarna har under åren 2001-2016 sett en
minskning av antalet barn 0-18 år. Billeberga-Tågarp
och Röstånga har dessutom sett en minskning av antalet
25-44-åringar (Svalövs kommun, 2017).

Bostäderna i Röstånga domineras liksom kommunens andra tätorter och kommunen i stort av småhus med äganderätt. Av Röstångas 301 småhus är 278 äganderätter och 23
hyresrätter. Till skillnad från kommunens övriga tätorter
finns i Röstånga en större andel bostadsrätter i flerbostadshusbeståndet. Av de 69 flerbostadshusen i Röstånga
är nästan halva beståndet (30 st) bostadsrätter. Svalövsbostäder äger cirka två tredjedelar (41 st) av hyresbostäderna
i Röstånga. Av dessa är flertalet marklägenheter.
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Befolkningsutveckling i Svalövs kommundelar 2001-2016
Bef. 2001
4309

Bef. 2016 Bef. Utv. Bef utv (%)
4972

663

15%
10%

Teckomatorp

2263

2495

232

Billeberga-Tågarp

2085

2200

115

6%

Kågeröd

2325

2602

277

12%

Röstånga

1571

1628

57
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Figur 54. Befolkningsutveckling i Svalövs kommundelar 2001-2016.
Källa KAAB Prognos

Befolkningsprognoser för Svalövs
planeringsområden

Figur 52. Befolkningen i Röstånga. Källa: SCB Befpak FOLK01KD

Befolkningen i Svalövs kommun väntas enligt KAAB
öka från 13919 år 2016 till 14570 år 2020 och 15760 år
2030. Befolkningsökningen beräknas ske i samtliga
kommundelar.
Befolkningstillväxten beräknas enligt KAAB bli högst
i kommundelen Billeberga-Tågarp där befolkningen
väntas öka från 2200 invånare år 2016 till 2659 invånare
år 2030, vilket motsvarar en befolkningstillväxt på 21
procent. Kommundelen Teckomatorp beräknas under
perioden öka sin befolkning med 15 procent, Svalöv med
13 procent och Röstånga med 12 procent. Den kommundel som enligt KAAB kommer ha den lägsta befolkningstillväxten är Kågeröd med 6 procent.

Figur 53. Bostadsbeståndet i Röstånga tätort. Källa: SCB
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Befolkningsprognos för Svalövs kommundelar 2020, 2025 och 2030
Bef. 2016
Svalöv

Prognos 2020
4972

Prognos 2025

Prognos bef. utv. Prognos bef. utv
2016-2030
2016-2030 (%)
5610
638
13%

Prognos 2030

5205

5413

Teckomatorp

2495

2619

2768

2874

379

15%

Billeberga-Tågarp

2200

2339

2520

2659

459

21%

Kågeröd

2602

2666

2731

2769

167

6%

Röstånga

1628

1719

1780

1826

198

12%

Figur 55. Befolkningsprognos för Svalövs kommundelar 2020, 2025 och 20130. Källa: KAAB Prognos

öka betydligt från 61 personer år 2016 till 138 år 2030.

I kommundelen Svalöv beräknas befolkningen öka från
4972 år 2016 till 5610 personer vid slutet av år 2030. Ökningen väntas främst ske bland vuxna i åldern 25-64 år.

I Kågeröd väntas de äldre utgöra en viss del av befolkningsökningen fram till år 2030. Befolkningen i åldrarna
65-79 väntas öka från 379 år 2016 till 393 år 2030. Även
befolkningen i åldern 80+ väntas öka, från 125 år 2016
till 153 år 2030.

I kommundelen Teckomatorp beräknas befolkningen
öka från 2 495 år 2016 till 2 874 personer vid slutet av
år 2030. Samtliga åldersgrupper förutom barn 0-5 år
och ungdomar 19-24 år, väntas i Teckomatorp öka under
perioden.

I Röstånga väntas befolkningen i åldrarna 65-79 utgöra
en viss del av befolkningsökningen medan befolkningen
i åldrarna 80+ väntas utgöra en betydlig del av ökningen.
Befolkningen i åldrarna 80+ väntas öka från 67 år 2016
till 103 år 2030.

I kommundelen Billeberga-Tågarp beräknas befolkningen öka från 2 200 år 2016 till 2 659 personer vid slutet av
år 2030. Samtliga åldersgrupper beräknas öka i kommundelen under perioden.
I kommundelen Kågeröd beräknas befolkningen öka
med cirka 170 personer under perioden. Antalet skolbarn
och antalet vuxna väntas i Kågeröd öka under perioden
liksom antalet pensionärer.

Osäkerheten kring befolkningsprognoserna
KAAB:s befolkningsprognoser över Svalövs kommundelar behöver tolkas som just prognoser. Kommundelen
Billeberga-Tågarps förväntade befolkningstillväxt på
över 20 procent fram till år 2030 är exempelvis beroende av att ett relativt storskaligt bostadsbyggande blir av
inom prognosperioden, något som KAAB haft med i
beräkningarna av prognosen.

I kommundelen Röstånga beräknas befolkningen öka
från 1 628 personer år 2016 till 1 826 år 2030. Ökningen
väntas ske bland pensionärer och unga vuxna med barn.

Att kommundelarna Svalöv och Teckomatorp kommer
att ha en mindre procentuell befolkningstillväxt än Billeberga-Tågarp är av olika anledningar i dagsläget osäkert. En eventuell osäkerhetsfaktor är huruvida och till
vilken grad tillkomsten av Söderåsbanans persontrafik
och kommunens nya pågatågstationer kommer påverka
tillväxten av befolkning och nya bostäder i kommunens
olika delar.

En åldrande befolkning i kommunens olika delar
I befolkningsprognosen för hela kommunen beräknas
invånarna i åldern 65 + bli fler fram till 2030. Befolkningen i åldrarna 65-79 väntas öka med 67 personer och
befolkningen över 80 år väntas öka med 239 personer.
Samtliga av Svalövs kommundelar väntas fram till 2030
få fler äldre över 80 år i befolkningen.

Med tillkomsten av pågatågstationerna kommer det i
kommunen att finnas fem tätorter med tågtrafik. Vilka av kommunens tätorter som kommer få högst befolkningstillväxt framöver är till stor del beroende på
kommunens strategiska planering för bostäder. Kommunens bostadsförsörjningsprogram är ett stöd för denna
strategiska planering.

I kommundelen Svalöv beräknar KAAB att andelen i
åldern 65-79 kommer att minska fram till 2030, från 681
år 2016 till 604 år 2030. Befolkningen i åldrarna 80+
väntas dock öka något i antal, från 266 år 2016 till 307 år
2030.
I Teckomatorp väntas pensionärer i åldrarna 65-79 öka
från 320 år 2016 till 383 år 2030. Även befolkningen i
åldrarna 80+ väntas öka betydligt under perioden, från
92 år 2016 till 149 år 2030.
I Billeberga-Tågarp väntas andelen invånare i åldern 80+
22

de äldre 80+ i kommundelen Billeberga-Tågarp att bli
dubbelt så många till år 2027. På några års sikt finns det
därför ett behov av tillgänglighetsanpassade bostäder på
orten.

Bedömning av bostadsbehovet i kommunens
olika delar och tätorter
Bedömning av bostadsbehovet i Svalöv
I befolkningsprognosen för 2030 beräknas kommundelen Svalöv stå för 638 av kommunens totala befolkningsökning på 1841 personer. Ökningen väntas främst
ske bland vuxna i åldern 25-64. Befolkningsprognosen
pekar på en snabb befolkningsökning i Svalöv. Redan till
2020 beräknas orten ha 5205 invånare och 2025 väntas
orten ha 5413, vilket är nära 450 fler invånare än 2016.

Enligt befolkningsprognosen väntas kommundelen
Billeberga-Tågarp ha den högsta befolkningstillväxten
av kommunens olika delar. Av befolkningsprognosen att
döma finns det ett behov av nya bostäder i Billeberga.
Billebergas bostadsbestånd domineras av småhus med
äganderätt. Fler hustyper och upplåtelseformer behövs
för ett varierat bostadsbestånd.

Det finns ett behov av fler bostäder i Svalöv. Planarbete
för ett flertal nybyggnationer i Svalövs tätort har nyligen påbörjats vilket troligtvis kommer att påverka den
framtida befolkningsutvecklingen och åldersstrukturen
på orten. Tillkomsten av Söderåsbanans persontrafik och
Svalövs nya pågatågstation år 2021 kommer troligtvis
öppna upp för en generellt ökad efterfrågan på bostäder och andra utvecklingsmöjligheter för orten. För att
tillgodose bostadsbehovet för olika åldrar och grupper
behöver nybyggnationerna variera i hustyper och upplåtelseformer.

Bedömning av bostadsbehovet i Tågarp
Tågarp har en lägre andel äldre 65+ jämfört med kommunen i stort. Enligt befolkningsprognosen kommer de
äldre 80+ i kommundelen Billeberga-Tågarp att bli
dubbelt så många till år 2027. På några års sikt finns det
därför ett behov av tillgänglighetsanpassade bostäder på
orten.
Enligt befolkningsprognosen väntas kommundelen
Billeberga-Tågarp ha den högsta befolkningstillväxten
av kommunens olika delar. Av befolkningsprognosen
att döma finns det ett behov av nya bostäder i Tågarp.
Tillkomsten av fler bostäder behövs för att Tågarp ska
kunna leva och behålla eller öka sitt invånarantal. Tågarps bostadsbestånd domineras av småhus med äganderätt. Fler hustyper och upplåtelseformer behövs för ett
varierat bostadsbestånd.

Bedömning av bostadsbehovet i Teckomatorp
Teckomatorp har en något yngre befolkning jämfört
med kommunen i stort. Invånarna har under 2000-talet
blivit fler i samtliga åldersgrupper men ökat allra mest
i åldrarna 19-24 och 45-64. Befolkningsprognosen för
kommundelen Teckomatorp visar på en ökning av 379
personer fram till 2030. Samtliga åldersgrupper, förutom
antalet barn 0-5 år och ungdomar 19-24 år väntas öka
under perioden.

Bedömning av bostadsbehovet i Kågeröd
Kågeröd har en betydligt mindre andel i arbetsför ålder
(19-64 år) i jämförelse med kommunen i stort. Kågeröd
har även en högre andel äldre 65-74 än kommunen i
stort. Enligt befolkningsprognosen väntas Kågeröd vara
den kommundel med lägst befolkningstillväxt fram till
år 2030. I befolkningsprognosen väntas samtliga åldersgrupper förutom barn 0-9 år öka. Äldre 80+ väntas
utgöra en del av denna ökning.

Det finns behov av fler bostäder i Teckomatorp. Vid
nybyggnation finns det sett till dagens såväl som framtidens befolkning ett fortsatt behov av en variation av hustyper och upplåtelseformer. Teckomatorp har i jämförelse med kommunens övriga orter en relativt stor variation
av hustyper och upplåtelseformer vilket kan vara en god
strategi att bygga vidare på i orten.

Fler bostäder behövs om Kågeröd ska kunna leva och
behålla eller öka sitt invånarantal. Tillkomsten av Söderåsbanans persontrafik och Kågeröds nya pågatågstation
år 2021 kommer troligtvis öppna upp för en generellt
ökad efterfrågan på bostäder och andra utvecklingsmöjligheter för orten.

Nybyggnationer av tillgänglighetsanpassade bostäder i
Teckomatorps stationsnära lägen skulle kunna tillgodose
bostadsbehovet för ortens förväntade ökning av äldre
80+. Nya varierade typer av bostäder i Teckomatorps
stationsnära lägen skulle på sikt eventuellt kunna locka
yngre och studenter och andra arbetspendlare att bo
kvar eller bosätta sig i kommunen.

Nybyggnationer i orten skulle kunna påverka den något
blygsamma befolkningsökningen som beräknats i prognosen. För att Kågeröds befolkningstillväxt ska kunna
tillgodose en ökning av olika åldrar och grupper behöver
nybyggnationer i Kågeröd variera i hustyper och upplåtelseformer.

Bedömning av bostadsbehovet i Billeberga
Billeberga har en högre andel äldre i åldern 65-74 år än
kommunen i stort. Enligt befolkningsprognosen kommer
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Bedömning av bostadsbehovet i Röstånga
Röstånga har jämfört med kommunen som helhet
en betydligt mindre andel i åldrarna 19-64 och en större
andel i åldrarna 65-74 och 75-84 år. Befolkningsprognosen visar på en stor ökning av invånare 80+ fram till år
2030. Även barnfamiljerna väntas öka i antal.

Sammanfattning och slutsatser
• Befolkningen ökar i kommunens större orter men
är oförändrad på landsbygden.
• Av kommunens tätorter har Svalöv under 2000-ta-		
let haft den största och Tågarp den minsta befolk		
ningstillväxten.

Utifrån de förändrade bostadsbehov som en åldrande
befolkning medför kommer det på sikt finnas ett stort
behov av tillgänglighetsanpassade bostäder i Röstånga.
Frågan om tillgänglighetsanpassade marklägenheter
eller trygghetsboende har också lyfts hos de boende på
orten. Tillkomsten av tillgänglighetsanpassade bostäder
i Röstånga skulle kunna tillgodose de äldre med lämpligare bostäder och samtidigt möjliggöra flyttkedjor för inflyttande barnfamiljer. För att tillgodose bostadsbehovet
för olika åldrar och grupper behöver nybyggnationerna
variera i hustyper och upplåtelseformer.

• Bostadsbeståndet i samtliga av kommunens delar
domineras av boendeformen småhus med ägande
rätt.
• I Svalöv och Teckomatorp utgör hyresbostäder en
betydande del av bostadsbeståndet medan övriga
orter har en låg andel hyresbostäder.
• I Teckomatorp och i Kågeröd finns i jämförelse
med kommunens övriga tätorter många privata
hyresrätter.
• I Röstånga finns det i flerbostadshusen en relativt
stor andel bostadsrätter
• Enligt befolkningsprognosen 2017-2030 väntas
kommunens befolkningsökning bli som störst i
kommundelen Billeberga-Tågarp och som minst i
kommundelen Kågeröd.
• Enligt befolkningsprognosen väntas samtliga av
Svalövs kommundelar fram till 2030 få fler invåna
re äldre än 80 år.
• I kommundelarna Teckomatorp, Billeberga-Tåg-		
arp och Röstånga väntas ökningen av befolkningen
i åldrarna 80+ utgöra en betydande del av befolk-		
ningsökningen.
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BOENDESITUATIONEN FÖR OLIKA GRUPPER
För att uppfylla bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder behöver kommunen kunskaper om olika gruppers behov av bostäder. Några grupper som enligt Boverket behöver
uppmärksammas särskilt är ungdomar och unga vuxna, studenter, personer med funktionsnedsättning, äldre, asylsökande, ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och andra nyanlända, kvinnor i behov av skyddat boende
samt ekonomiskt svaga grupper på bostadsmarknaden.
I följande del analyseras behoven hos äldre, personer med funktionsnedsättning, ungdomar och unga vuxna, nyanlända, ensamkommande barn och unga samt hemlösa och andra som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Äldre
specialbostäder. En relativt stor andel av såväl männen
(10 procent) som kvinnorna (13,9 procent) i åldersgruppen 80+ bor i småhus med hyresrätt (SCB Statistikdatabasen tabell HE0111AB).

Generellt gällande boendesituationen för de äldre i Skåne och Sverige är att andelen äldre ökar och att det idag
saknas bostäder och boendemiljöer för äldre människors
behov. Bostadsbeståndet i många kommuner brister i
tillgänglighet och platser saknas i särskilt boende. Flyttfrekvensen bland de äldre är generellt sett låg, delvis på
grund av ett bristande utbud av lämpliga bostäder, men
även för att de äldre vill bo kvar i sin bostad.

I jämförelse med andelen i länet där endast 33 procent i
åldern 80+ bor i småhus med äganderätt har Svalöv en
hög andel äldre i denna boendeform. Svalöv har också
en lägre andel äldre 80+ än länets 24 procent i flerbostadshus med hyresrätter och 22 procent i flerbostadshus med bostadsrätter (SCB Statistikdatabasen Tabell
HE0111AB).

Boendesituationen för de äldre i Svalöv
I Svalövs kommun bor större delen av kommunens äldre
invånare i småhus med äganderätt. Av invånare i åldersgrupperna 60-69 år och 70-79 år bor merparten, cirka 80
procent, av både männen och kvinnorna i småhus med
äganderätt. Resterande 20 procent bor främst i flerbostadshus med hyresrätt och småhus med hyresrätt.

Tillgängligheten i kommunens flerbostadshus är enligt
det kommunala bostadsbolaget relativt begränsad. Hissar
finns endast i ett fåtal av bostadshusen, och även om
cirka hälften av lägenheterna i flerbostadshusen är marklägenheter har de allra flesta av dessa en halvtrappa upp
till första våningen.

Sett till kön bor kvinnor i åldern 80+ i mindre utsträckning i småhus med äganderätt (36,9 procent) än män i
åldern 80+ (62,2 procent). En större andel av kvinnorna
i åldersgruppen bor istället i flerbostadshus med hyresrätt (25,6 procent) och specialbostäder (15,8 procent).
Av männen i åldersgruppen 80+ bor endast 13,9 procent
i flerbostadshus med hyresrätt och endast 5,2 procent i

Befolkningsprognosen för Svalövs kommun 2016-2030
pekar på att de äldre 80+ tillsammans med ungdomar i
åldern 19-24 är de åldersgrupper som på sikt väntas öka
mest i antal i kommunen.

Figur 56. Äldres boendeformer. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell HE0111AA.
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bostäder och servicebostäder men ingen annan särskilt
anpassad bostad för vuxna.

Särskilt boende för äldre
Det finns i dagsläget tre särskilda boenden med totalt
102 lägenheter i kommunen. Lägenheterna är på 1-3 rum
vardera. För att få rätt till lägenhet i kommunens särskilda boenden krävs ett biståndsbeslut.

Personer med funktionsnedsättning har också rätt till bostadsanpassningsbidrag för att i sin bostad göra anpassningar som är nödvändiga för att fungera i det dagliga
livet. Rätten till bidrag regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

I Bostadsmarknadsenkäten för 2017 anger Svalövs kommun att utbudet av särskilt boende för äldre är i obalans
och att behovet av särskilda boendeformer för äldre inte
kommer att vara täckt inom 2 år. Enligt Tjänstepersoner
vid kommunens sektor social omsorg menar att behovet
av särskilda boendeplatser för äldre i dagsläget är akut
och att tillfälliga boendelösningar för kommunens äldre
eventuellt måste till för att tillgodose behovet. Planering
för en utökning av beståndet för särskilt boende pågår,
men det är oklart när byggnation ska påbörjas.

Boendesituationen för personer med
funktionsnedsättning i Svalöv

I Bostadsmarknadsenkäten 2017 anger Svalövs kommuns sektor social omsorg ett underskott av bostäder
för personer med funktionsnedsättning. Behovet av
särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning beräknas inte vara täckt om två år. I Bostadsmarknadsenkäten beskrivs även att det inte gjorts någon
tillgänglighetsinventering av flerbostadshus i varken det
kommunala eller det privata bostadsbeståndet.

Av Svalövs Lokalförsörjningsprogram framgår att kommunens äldre bor och vårdas längre i ordinärt boende
idag än för ett par år sedan, och att detta innebär att
personerna som flyttar in i särskilda boenden är äldre,
multisjuka och i behov av mer omfattande vård och omsorg. Det ökande antalet äldre 80+ menar man i Lokalförsörjningsprogrammet innebär ett behov av ytterligare
platser i särskilt boende. I Lokalförsörjningsprogrammet
anges därför åtgärden ”planera för anskaffning av nytt
boende för särskilt boende”.

Bristen på bostäder liksom bristen på tillgänglighetsanpassning beskrivs även i kommunens Lokalförsörjningsprogram. I Lokalförsörjningsprogrammet för Svalövs
kommun beskrivs hur kommunens nuvarande lägenhetsbestånd i gruppbostäder varken täcker de nuvarande
behoven eller behoven på längre sikt.
Enligt kommunens sektor social omsorg finns det inom
LSS ett behov av både servicebostäder och gruppbostäder. Utöver detta finns behov av tillgänglighetsanpassning av kommunens servicebostäder. Kommunens social
omsorg lyfter även vikten av att kommunens servicebostäder ligger i centrala lägen och/eller i flerbostadshus ur
ordinarie hyresbestånd.

De som åldras har dock i olika grad behov av assistans.
Kommunens sektor social omsorg har flaggat för behovet
av alternativa boendeformer som exempelvis trygghetsboenden eller seniorboenden för äldre utan biståndsbedömning. En av Lokalförsörjningsprogrammets åtgärder
beskrivs därför vara att ”utreda hur man kan medverka
till att det byggs alternativa boende, som till exempel
trygghetsboende”.

Boendeformer inom LSS (taget från Svalövs kommuns Lokalförsörjningsprogram)
Gruppbostad är ett boende för personer med omfattande tillsynsoch omvårdnadsbehov. Mer eller mindre kontinuerlig närvaro av
personal, dygnet runt. Utformas så att gemensamma utrymmen
kan fungera som en samlande punkt. Upp till 6 lägenheter.

Personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning behöver ofta bostäder som är särskilt anpassade. De kan även behöva en organiserad boendeform som exempelvis en gruppbostad.
För att personer med funktionsnedsättning ska kunna
leva ett självständigt liv och kunna delta i samhället på
lika villkor som andra behöver de en god boendemiljö,
vilket bland annat innebär att den fysiska tillgängligheten är god.

Servicebostad är en mellanform mellan självständigt boende och
gruppbostad. Mindre kollektiv utformning, gärna trapphusmodell.
Upp till 12 lägenheter. Tillgång till personalstöd dygnet runt. Tillgång till gemensamhetslokal.
En annan särskilt anpassad bostad för vuxna avser en bostad med
viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov men
utan fast bemanning. Behövligt stöd och service i anslutning till boendet bör ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå enligt
LSS – t.ex. personlig assistans och ledsagarservice.

Kommunen har enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansvaret att erbjuda bostäder
med särskild service till personer som beviljas stöd. LSS
reglerar dock inte i detalj hur boendet för vuxna ska
vara organiserat. En bostad kan vara utformad på olika
sätt men de tre huvudformerna för boende inom LSS är;
gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad
bostad. I Svalövs kommun finns boendeformerna grupp-

Figur 57. Boendeformer inom LSS. Källa: Svalövs kommun
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hos minst en förälder. Andelen hemmaboende unga är
högre i Svalöv än medelvärdet för både Skåne (39,2%)
och riket (38,9%) (Hyresgästföreningen, 2017, SCB
Statistikdatabasen). 18 procent av de unga i åldrarna 1824 och 23 procent av unga i åldrarna 25-29 bor i flerbostadshus med hyresrätt. Tillsammans med åldersgruppen
80+ (21%) utgör de unga i Svalöv den vanligaste gruppen
boende i boendeformen flerbostadshus med hyresrätt.

Ungdomar och unga vuxna
Ungdomar och unga vuxna är en av de grupper som
generellt sett har svårast att få en bostad i Sverige idag.
Betalningsförmågan hos gruppen är ofta begränsad på
grund av arbetslöshet, tillfälliga anställningar eller studier vilket påverkar möjligheten att få en bostad. Ungdomar och unga vuxna har ofta även begränsat med kötid
i bostadskö, saknar kontakter eller tidigare bostad med
bytesvärde och trängs därför undan i konkurrensen med
övriga grupper på bostadsmarknaden.

Utflyttningen av unga har under senare år varit stor i
Svalöv. Mellan åren 2012-2016 då Svalöv ökade stort i
befolkning förlorade kommunen många ungdomar till
de större städerna Landskrona, Helsingborg och Malmö.
Svalöv förlorade under perioden 2012-2016 353 personer
i åldrarna 20-24 år till andra kommuner i länet samt 16
personer till övriga kommuner i Sverige.

Hyresgästföreningen beskriver i rapporten Unga vuxnas boende (2017) bostadssituationen för unga vuxna
i åldrarna 20-27 som präglad av bostadsbrist, knappa
ekonomiska resurser och osäkra villkor. I rapporten
beskrivs bostadssituationen resultera i att många vuxna
idag tvekar inför att bilda familj eller flytta för jobb eller
utbildning.

De inflyttade till Svalöv i åldrarna 20-24 har under
åren 2012-2016 istället helt och hållet utgjorts av invandring från andra länder. Under perioden 2012-2016
ökade Svalöv med 145 personer i åldrarna 20-24 från
utlandet (SCB, Befpak). Enligt befolkningsprognosen
för Svalöv 2016-2030 väntas inflyttningen från utlandet
även fortsättningsvis komma att utgöra en stor andel av
kommunens befolkningstillväxt. Troligtvis kommer de
inflyttade från utlandet även fortsättningsvis att till viss
del utgöras av ungdomar och unga vuxna.

Boendesituationen för ungdomar och unga
vuxna i Svalöv
I Bostadsmarknadsenkäten 2017 beskriver Svalövs
kommun ett underskott av bostäder för unga. Kommunen anger den generella bristen på bostäder i kommunen,
liksom utbudets brist på små och billigare bostäder som
anledningar till underskottet. Kommunen anger i Bostadsmarknadsenkäten att de i dagsläget inte gör några
särskilda insatser för att underlätta för ungdomar att
skaffa en egen bostad. Ingen nyproduktion av små bostäder med överkomliga hyror, inga insatser för att två eller
flera ska kunna hyra en lägenhet tillsammans och inte
heller någon generell satsning på bostadsbyggande som
ska gynna situationen för ungdomar.

Vad gäller unga i åldern 19-24 pekar befolkningsprognosen mot att åldersgruppen på kortare sikt kommer att
minska men på längre sikt kommer att öka i antal. Prognosen pekar på att de unga vuxna kommer öka med cirka
230 personer mellan åren 2020-2030. Ökningen innebär
att kommunens unga vuxna i åldrarna 19-24 ökar med
13 procent totalt sett över prognostiden 2016-2030.

I Svalövs kommun bor större delen av ungdomarna och
de unga vuxna i åldrarna 20-29 i småhus med äganderätt. Att boendeformen är så vanlig bland ungdomar
beror troligtvis till viss del på att nära hälften av de unga
i åldrarna 21-24 bor hemma hos sina föräldrar. I Svalöv
är 48,2 procent av de unga i åldern 21-24 hemmaboende

Befolkningstillväxten på 13 procent under prognostiden 2016-2016 är densamma som KAAB beräknar för
kommunens totala befolkning. De unga förväntas under
perioden alltså totalt sett öka i samma takt som den totala befolkningen.

Figur 58. Ungas boendeformer. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell HE0111AA.
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permanenta bostäder. Svalöv är enligt rapporten en av
endast sju skånska kommuner som anser sig erbjuda de
anvisade nyanlända permanenta bostäder.

Nyanlända
Sedan 2016 är kommunerna enligt lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
skyldiga att efter anvisning ta emot en nyanländ person.
En nyanländ person är en före detta asylsökande som
beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av de nyanlända i
Skåne utgör de som kommunerna genom anvisning har
ansvaret för enbart 20 procent av de nyanlända. Resterande 80 procent ska ordna sitt boende själva och är antingen EBO (asylsökande som ordnar sin egen bostad) eller
självbosatta (de som fått uppehållstillstånd och ordnar sin
egen bostad).

Det totala antalet kommunmottagna nyanlända har i
kommunen ökat varje år sedan 2012. Av dessa har det
stora flertalet varit anvisade (ABO), självbosatta (EBO)
eller anhöriga. Under 2016 tog Svalöv emot 37 anvisade
nyanlända, 41 självbosatta nyanlända och 45 anhöriga. Av
totalt 123 nyanlända under 2016 var 26 ensamkommande
barn (Migrationsverket, 2017).
I Svalövs Lokalförsörjningsprogram redovisas att de
nyanlända som anvisades till kommunen under 2016 till
80 procent utgjordes av ensamhushåll och till 20 procent
av familjer. Det totala bostadsbehovet för kommunens
flyktingmottagning beräknas för 2017 utgöras av cirka 12
mindre och 10 större lägenheter. För 2018-2019 kommer
behovet troligtvis vara något mindre än 2017 på grund av
minskade flyktingströmmar.

I Bostadsmarknadsanalysen för Skåne 2017 beskrivs
bostadssituationen för gruppen nyanlända i Skåne som
otillfredställande. Gruppen får inte tillgång till långsiktiga eller permanenta bostadslösningar och den sekundära
bostadsmarknaden eller andrahandsmarknaden är ofta
den som står till buds för gruppen. Det råder brist på
bostäder för nyanlända i samtliga av de skånska kommunerna. Bristen beror enligt kommunerna till största delen
på att det finns en generell brist på hyreslägenheter och
särskilt vad gäller små lägenheter till rimliga hyresnivåer.
En annan orsak till att nyanlända har svårt att få tillgång
till en bostad är att hyresvärdarna ställer för höga krav på
till exempel inkomst eller anställning.

Kommunens sektor social omsorg betonar att behovet
för de i behov av bostäder är svårt att förutspå. Då det
ofta handlar om akuta frågor skulle en buffert av bostäder kunna underlätta för den kommunala omsorgen
att tillgodose de behövande med bostäder. Kommunens
sektor social omsorg betonar även vikten av att bostäder
för kommunens nyanlända förläggs till vanliga bostadsområden för att påskynda integrationen i samhället. Detta
gäller särskilt bostäder för ensamkommande.

Boendesituationen för nyanlända i Svalöv
Svalövs kommuns sektor social omsorg bedömer i bostadsmarknadsenkäten 2017 att det finns ett underskott
av bostäder för nyanlända. Anledningen till underskottet bedöms framförallt vara ett generellt underskott på
hyreslägenheter och ett särskilt underskott på hyreslägenheter till rimliga hyresnivåer. En ytterligare anledning
till underskottet beskrivs vara hyresvärdars höga krav på
inkomst eller anställning.
För nyanlända som själva valt att bosätta sig i kommunen
arbetar kommunen inte på något aktivt sätt med bostadsförsörjning. Framtagande av ett lokalförsörjningsprogram
anges i enkäten som det enda arbetet kommunen gör för
att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer. I Länsstyrelsens lägesbild från april 2017
har Svalövs kommun rapporterat att de instämmer helt i
påståendet att kommunen erbjuder anvisade nyanlända

Figur 59. Kommunmottagna i Svalövs kommun 2012-2017.
Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna i Svalövs kommun 2012-2017
Kvotflykting

ABO

EBO

Övriga (kategori 3)

Anhöriga

Totalt

varav ensamkommande barn

2012

2

5

1

-

6

14

2

2013

1

17

4

-

46

68

14

2014

-

14

37

1

21

73

11

2015

-

15

41

2

20

78

17

2016

-

37

41

-

45

123

26

2017 (t.o.m 1/8)

-

16

29

2

30

77

21

Figur 60. Kommunmottagna i Svalövs kommun 2012-2017. Källa: Migrationsverket (Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2012-2017).

28

Ensamkommande barn och ungdomar

Förklaringar och begrepp kring kommunmottagna (Taget från
Migrationsverket)

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:452) det
yttersta ansvaret för stöd och hjälp för ensamkommande
barns mottagande, omsorg och boende. Detta ansvar
gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd.

KOMMUNMOTTAGNA OCH KATEGORIER:
Som nyanländ kommunmottagen räknas de utländska medborgare
som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som
anhöriga.
Statistiken visas i olika kategorier som började användas 1991 och
är ett sätt att redovisa på vilket sätt en nyanländ har kommit till en
kommun. Statistiken visar endast de som första gången tagits emot
i en kommun. Vidareflyttade, med eller utan Arbetsförmedlingens
hjälp, redovisas separat.

Med ensamkommande barn och ungdomar avses personer som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige saknar båda sina föräldrar eller andra vuxna personer
att företräda dem. Ensamkommande barn som kommer
till Sverige placeras i hem för hem för vård eller boende
(HVB) eller i ett stödboende. Avgörande för vilken form
av boende som kan bli aktuellt för respektive barn är
åldern på barnet och vilket behov av stöd barnet har.

KVOTFLYKTING (KATEGORI 1):
Vidarebosatta (det vill säga kvotflyktingar) som blivit uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingorganisation
UNHCR. Räknas som mottagen det datum personen kommer till
kommunen.
PERSONER FRÅN ANLÄGGNINGSBOENDE (ABO) I MIGRATIONSVERKETS MOTTAGNINGSSYSTEM (KATEGORI 2):
Före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland
annat konventionsflyktingar och skyddsbehövande) som efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket har bosatt sig i
en kommun. Kan även avse ensamkommande barn som anvisades
kommun redan under tiden som asylsökande. Räknas som mottagen det datum personen kommer till kommunen och blir utskriven
från Migrationsverkets mottagningssystem.

Boendeforner för ensamkommande (Taget från Inspektionen
för vård och omsorg (IVO))
Hem för vård eller boende (HVB)
Ett HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Idag kan
barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare placeras i HVB
eller i familjehem. När ett HVB tar emot målgruppen ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad,
stöd och fostran. Det är kommunerna som ansvarar för placering av
barnen. HVB kan vara privata eller kommunala.

PERSONER FRÅN EGET BOENDE (EBO) I MIGRATIONSVERKETS MOTTAGNINGSSYSTEM (KATEGORI 6):
Före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland
annat konventionsflyktingar och skyddsbehövande) som ordnat
boende i en kommun på egen hand – antingen redan under tiden
som asylsökande eller i samband med att personen fått uppehållstillstånd. Kan även avse ensamkommande barn som anvisades kommun redan under tiden som asylsökande. Räknas som
mottagen i kommunen och blir utskriven från Migrationsverkets
mottagningssystem 30 dagar efter uppehållstillstånd (kan finnas
undantag om 30 dagar om det är en person som tidigare bott i
anläggningsboende).

Stödboende
Ett stödboende är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot
enskilda i åldern 16-20 år i ett eget boende med individanpassat
stöd. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att
de ska kunna placeras i ett stödboende. Stödboende kan bestå av
ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal. Stödboenden kan vara privata eller kommunala.
Figur 61. Boendeformer för ensamkommande. Källa: Inspektionen för
vård och omsorg, 2017.

Boendesituationen för ensamkommande barn
och unga i Svalöv

ÖVRIGA (KATEGORI 3):
Främst personer som utan att ha sökt asyl ändå erhållit uppehållstillstånd, sällan som flykting, skyddsbehövande, men däremot efter
synnerligen ömmande omständigheter. Här kan även finnas tidigare
asylsökande som efteruppehållstillstånd har lämnat ett anläggningsboende utan att uppge adress och därför blir utskriven från
Migrationsverkets mottagningssystem med okänd adress. Räknas
som mottagen i kommunen från och med den dag som personen
första gången folkbokför sig i en kommun.

Sedan 2012 har cirka 90 ensamkommande barn kommit
till Svalöv. Barnen som kommer till kommunen hamnar
på hem för vård eller boende (HVB) eller stödboenden.
I Svalöv finns tre HVB i kommunens regi och två HVB
i privat regi samt 24 stödboendeplatser för de ensamkommande barn och unga i kommunen. I Lokalförsörjningsprogrammet beskrivs hur det i kommunen för
närvarande bor 88 ensamkommande barn i kommunens
olika boenden.

ANHÖRIGA (KATEGORI 4):
Anhöriga till flyktingar, skyddsbehövande eller personer som fått
uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter. Den
anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att
anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en
kommun. Från 1991 fram till 2013 gällde en övre tidsgräns på två
år. Under främst 2013 gällde en tillfällig förlängd tid. För anhöriga
som får uppehållstillstånd från den 1 januari 2014 gäller en ny
permanent tidsgräns på sex år. Räknas som mottagen i kommunen
från och med den dag som personen folkbokför sig i kommunen.
Från den 1 januari 2014 kan även syskon till ensamkommande barn
omfattas.

Enligt Lokalförsörjningsprogrammet väntas behovet av
HVB minska under 2017 och 2018 och lokalerna som
idag används för de ensamkommande kommer förmodligen disponeras för andra kommunala ändamål. Behovet
av stödboendeplatser väntas dock öka under kommande
år. Behovet av stödboenden för ensamkommande barn är
på kort sikt tillgodosedda men efterfrågan på lägenheter
ökar stadigt. Behovet av enrumslägenheter beskrivs som

Figur 62. Förklaringar och begrepp kring kommunmottagna. Källa:
Migrationsverket, 2017.

störst, medan det även finns behov av två- eller trerumslägenheter där ungdomarna kan bilda olika typer av
kollektivt boende.
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Hemlösa och andra som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden
Hemlöshet är inte något absolut begrepp utan har i olika
sammanhang definierats på olika sätt. Socialstyrelsens
definition av hemlöshet är vanligt förekommande i
dokument som behandlar bostadsförsörjning och omfattar fyra olika situationer av hemlöshet (se figur 63).
Definitionen är bred och omfattar allt från personer i
akut brist på tak över huvudet till mer långvariga boendeformer med en kontraktsform som inte motsvarar ett
eget boende.

Hemlöshetssituationer enligt Socialstyrelsen
Situation 1: Akut hemlöshet:
Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende,
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller motsvarande.
Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende:
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt,
HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom socialtjänst/
landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter
mätveckan, men utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut,
men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad
ordnad.

Det är kommunernas ansvar att de hemlösa får det stöd
och den hjälp de behöver. Att personer blir hemlösa beror både på individuella faktorer och brister i samhället.
Frågan om hemlöshet kan därför inte enbart betraktas
som sociala problem som socialtjänsten ska arbeta med,
utan hemlöshet är i allra högsta grad ett bostadsmarknadsproblem. Därför är det viktigt att i kommunens
planering och i arbetet med bostadsförsörjningen lyfta
frågan om hemlöshet.

Situation 3: Långsiktiga boendelösningar:
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning som
försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till
den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar
med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn,
särskilda villkor eller regler.
Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta,
familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med
personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätveckan.

Enligt Bostadsmarknadsanalysen för Skåne 2017 har
många människor under senare år fått det allt svårare
på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen Skåne beskriver
att kommunerna i högre utsträckning än tidigare använder sig av sociala kontrakt/andrahandslägenheter
till människor som står utanför bostadsmarknaden av
ekonomiska skäl, personer som brukar benämnas som
strukturellt hemlösa. Detta har lett till en situation i
vilken många kommuner fått uppgiften att agera bostadsförmedlare och fastighetsförvaltare. Antalet sociala
kontrakt i länet ökade under 2016-2017 med 21 procent.

Följande grupper ingår inte i denna kartläggning: 1. Barn och unga
under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller
LVU 2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL
eller LSS 3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade
genom socialtjänsten 5. Personer som kommit från övriga Europa
och som vistas i kommunen, men saknar förankring där (EU/ESStredjelandsmedborgare).
Figur 63. Hemlöshetssituationer enligt Socialstyrelsen. Källa: Socialstyrelsen, 2017.

till personer som inte blivit godkända på den ordinarie
bostadsmarknaden. I andrahandslägenheterna bor det
enligt kommunens sektor social omsorg inga barn under
18 år. Målsättningen med de sociala kontrakten är i vissa
fall att de boende ska ta över hyreskontraktet och bo
kvar utan tillsyn och utan särskilda villkor eller regler.
Under 2016 togs inga sociala hyreskontrakt över av de
boende. Under 2016 förekom avhysning av ett hushåll
som innefattade barn.

För att motverka eller avhjälpa hemlösheten kan kommunerna arbeta på olika sätt. I de skånska kommunerna
samverkar man internt kring hemlöshet och ibland även
med bostadsföretag och hyresvärdar. Vissa kommuner
erbjuder insatser som bostad först eller vårdkedja och
vissa har rutiner för att förhindra att barnfamiljer vräks.

Boendesituationen för hemlösa och andra som
står utanför den ordinarie bostadsmarknaden i
Svalöv

Enligt kommunens sektor social omsorg får Svalövs
generella underskott av vanliga hyresbostäder konsekvenser för verksamheten. Det har i kommunen blivit
allt vanligare att personer kontaktar social omsorg enbart
på grund av sin boendesituation och alltmer av tjänstepersonernas tid går i dagsläget åt till att leta bostäder åt
kommunens behövande. Att antalet sociala kontrakt/andrahandslägenheter ökar i kommunen ser social omsorg
som problematiskt, då sociala kontrakt lätt kan cementeras och hyresgästen kan få svårt att komma vidare och
få ett vanligt hyreskontrakt. Kommunens sektor social
omsorg betonar behovet av fler billigare hyreslägenheter
i kommunen.

Det finns i dagsläget omkring 5 personer som inte kvalificerar sig till socialt kontrakt i kommunen. Utöver dessa
finns det personer med missbruks- eller beroendeproblematik där det i många fall finns behov av ett ordnat
boende. Det finns också individer där det är svårt att
avkräva total nykterhet (kroniska missbrukare).
Enligt Bostadsmarknadsenkäten 2017 fanns det i januari
2017 17 bostäder med sociala kontrakt/andrahandslägenheter, varav samtliga i hyresrätter. Andrahandslägenheterna hyrs ut med tillsyn och särskilda villkor eller regler
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Kommunens arbete med motverka hemlöshet
I Bostadsmarknadsenkäten för 2017 anger kommunen att
de har ett regelbundet samarbete med både det kommunala bostadsbolaget och med privata hyresvärdar för att
få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som
hyresgäster på den ordinarie hyresmarknaden. Enligt
uppgifterna i bostadsmarknadsenkäten arbetar kommunen inte med några andra metoder för att avhjälpa
hemlösheten.

Sammanfattning och slutsatser
• Det finns ett stort behov av särskilt boende för äldre
och alternativa boendeformer för äldre utan
biståndsbedömning.
• De demografiska förändringarna i kommunen
kommer i framtiden att medföra ett ökande behov
av boende för äldre 80+.

Enligt Socialstyrelsens enkätundersökning (2016) gällande kommunernas arbete för att motverka hemlöshet
och utestängning från bostadsmarknaden har Svalövs
kommun till viss del rutiner för intern samordning
i enskilda hemlöshetsärenden. Kommunen har dock
ingen uppsökande verksamhet för akut hemlösa eller för
de som riskerar att förlora sitt boende och kommunen
saknar en aktuell övergripande plan för att motverka
hemlöshet. Svalövs kommun erbjuder inte boendeinsatser som bostad först eller vårdkedja och det finns i kommunen inte heller någon aktuell rutin för att förhindra att
barnfamiljer vräks.

• Tillgängligheten i kommunens bostadsbestånd är
begränsad och det finns behov av en tillgänglig-		
hetsinventering i både det ordinarie bostadsbestån-		
det och i specialbostäderna.
• Det finns ett underskott av bostäder för unga som
dels beror på den generella bristen på bostäder och
dels på utbudets brist på små
och billigare bostäder.
• Det finns i kommunen ett underskott av bostäder
för nyanlända som dels beror på ett generellt under
skott på hyreslägenheter till lägre hyresnivåer
och dels på hyresvärdars krav för ett förstahand-		
skontrakt.
• Kommunens bostadssociala arbete kan utvecklas.
Det saknas i kommunen en aktuell övergripan-		
de plan för att motverka hemlöshet och rutiner för
att förhindra att barnfamiljer vräks.
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BOSTADSMARKNAD
Det grundläggandet bostadsbehovet i en kommun bestäms utifrån befolkningsutvecklingen och om huruvida antalet
bostäder i beståndet matchar antalet hushåll. Men även om antalet bostäder motsvarar antalet hushåll i kommunen
kan det finnas skillnad mellan utbudet på bostäder och hushållens behov och efterfrågan. I kommunens arbete med
bostadsförsörjning är det viktigt att känna till hur efterfrågan och behoven ser ut. Efterfrågan på bostäder styr till stor
del intresset och investeringsviljan hos byggherrar och att från kommunens håll bidra med information om läget kan
stimulera ett bostadsbyggande som motsvarar behoven i kommunen.
I följande del analyseras Svalövs kommuns bostadsmarknad. Först av allt beskrivs och analyseras Svalövs nationella
och regionala kontext och därefter de lokala marknadsförutsättningarna.

OMVÄRLD OCH UTVECKLING
underskott av bostäder på marknaden, vilket motsvarar
en ökning av 72 kommuner på två år.

Nationellt
Det senaste årtiondets starka befolkningstillväxt i
Sverige har lett till ett ökat behov av bostäder som inte
tillgodosetts av bostadsbyggandet i de svenska kommunerna. Med utgångspunkt i detta har bostadsfrågan fått
allt större uppmärksamhet i samhällsdebatten såväl som
i den nationella politiken under de senaste åren.

Situationen på bostadsmarknaden är särskilt svår för nya
grupper på bostadsmarknaden såsom unga och nyanlända men även för äldre. Drygt 250 av landets kommuner
bedömer att det finns ett underskott av bostäder för ungdomar och för nyanlända. Även tillgången till särskilda
boendeformer är otillräcklig, där bostadsbristen för
personer med funktionsnedsättning är som allra störst.

Bostadsbyggandet i Sverige har sedan 2013 ökat och
fortsätter att öka. Under 2016 ökade bostadsbyggandet
med drygt 30 procent och siffror för det första halvåret
2017 visar att bostadsbyggandet fortsatte att öka med 22
procent jämfört med samma period 2016 (Regeringskansliet, 2017).

Boverkets senaste byggbehovsprognos från juli 2017 visar att det under åren 2017-2025 behöver byggas 600 000
nya bostäder. Ett bostadsbyggande som motsvarar en
produktionstakt av 66 700 bostäder per år. En stor del av
bostäderna, 322 000, bedöms av Boverket behövas innan
2020 vilket motsvarar en genomsnittlig årlig produktionstakt på 80 500 bostäder.

Trots att bostadsbyggandet årligen når nya höjder tycks
bostadsbristen i Sverige inte avta. Boverket beskriver
i sin redogörelse av Bostadsmarknadsenkäten 2017 att
255 av Sveriges 290 kommuner bedömer att det är ett

Regionalt
Under de senaste tio åren har befolkningstillväxten i
Skåne varit dryga 10 procent och enligt Region Skånes målsättning ska Skåne fortsätta växa till fler än 1,5
miljoner invånare år 2030. För att nå detta mål måste
Skånes befolkning årligen öka med cirka 0,9 procent
fram till 2030. Enligt Region Skånes befolkningsprognos
förväntas befolkningen öka till 1 465 000 invånare år
2025. En sådan befolkningsutveckling kräver ett omfattande bostadsbyggande. Region Skånes målsättning för
bostadsbyggandet i regionen är 6000 nybyggda bostäder
per år med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper.

Figur 64: Befolkningsökning och påbörjade bostäder, utfall 2000-2016
och prognos till 2020. Källa: Boverket, 2017.

I Bostadsmarknadsanalysen för Skåne 2017 konstaterar Länsstyrelsen att det ”just nu byggs så det knakar”
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i Skåne, och att det byggs i samtliga av de skånska
kommunerna. Under 2016 färdigställdes det i Skåne 5
143 nya bostäder och 515 bostäder byggdes om. Detta
motsvarar en ökning med 26 procent från 3816 bostäder
2015. Trots att bostadsbyggandet i Skåne är högre än på
mycket länge konstaterar Länsstyrelsen att det inte räcker för att hämta in det förlorade bostadsbyggandet under
åren 2005-2015 då efterfrågan på bostäder var större än
tillgången.

Under 2000-talet har antalet resor med kollektivtrafik
ökat kraftigt i Skåne. Mellan 2004 och 2016 har antalet
resor med Skånetrafiken ökat med 67 procent till cirka
163 miljoner resor under 2016. Det är framförallt tågoch bussresorna som ökar. Antalet resor med tåg ökade
under 2016 med 3,3 procent jämfört med föregående år.
Ökningen av pågatågresorna i Skåne beror på utbyggnaden av järnvägsnätet och en förbättrad tillgänglighet.

Länsstyrelsen betonar i rapporten att kommunerna står
inför en stor bostadssocial utmaning. Medan bostadsmarknaden för de flesta skåningar under senare år förbättrats avsevärt med det ökade bostadsbyggandet gäller
detta inte ekonomiskt svagare grupper som exempelvis
ungdomar, nyanlända, pensionärer med låga pensioner,
ensamstående med barn och låga inkomster. Den fortsatta bristen på hyresrätter till rimliga prisnivåer försvårar
situationen ytterligare, då hyresrätter med billigare hyror
ofta är enda alternativet för dessa grupper.

En satsning för att öka tillgängligheten för Svalöv och
andra kommuner är Söderåsbanans öppnande för pågatågstrafik år 2021. Söderåsbanan som tidigare endast
trafikerats av godståg kommer att möjliggöra för pågatågstrafik till och från tre orter i Svalövs kommun; Teckomatorp, Svalöv och Kågeröd, varav de två sistnämnda
sedan tidigare inte har någon pågatågtrafik. Söderåsbanan sträcker sig mellan Åstorp och Teckomatorp via
bland annat Kågeröd och Svalöv. Med Söderåsbanans
öppnande för passagerartrafik tillkommer nya resandestationer i orterna Svalöv och Kågeröd samt ombyggnad av stationen i Teckomatorp (Trafikverket, 2016).

Länsstyrelsen konstaterar att den bostadssociala utmaningen för Skånes kommuner ligger i att förbättra
bostadssituationen för unga, nyanlända, äldre biståndsbedömda och personer med funktionsnedsättningar.

Tillgängligheten i regionen
I uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet ”Hur
har det gått i Skåne?” sammanställs årligen hur Skåne
utvecklats utifrån ett antal utvalda indikatorer. Analyserna visar enligt Region Skåne på att det är attraktivt att
både bo, besöka och verka i Skåne. Befolkningsökningen
under 2016 var historiskt hög och spridd över samtliga
av Skånes kommuner. Besöksnäringen i Skåne har under
senare år vuxit liksom tillväxten av nya arbetstillfällen.
Tillgängligheten till arbete eller annan sysselsättning
varierar dock stort beroende på var i Skåne man bor. En
viktig faktor för kommunen är tillgängligheten till någon
eller flera av regionens större städer, och då främst Malmö, Lund och Helsingborg.

Figur 65. Söderåsbanans sträckning. Källa: Trafikverket, 2016.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR I KOMMUNEN
Det framgår i bedömningen att inflyttningsefterfrågan är
högre än utbudet. Indikatorer på bristen av lediga bostäder är hur bostadspriserna i kommunen stiger och att de
planlagda småhustomterna i kommunen är få.

Bostadsmarknadsläget i kommunen
Bostadsmarknadsläget i Svalöv liknar på många sätt
regionens. I Bostadsmarknadsenkäten för år 2017 svarar
Svalöv att kommunens bostadsmarknadsläge är i obalans. Det råder ett underskott på bostäder i kommunen
som helhet, såväl på centralorten som i kommunens övriga delar.

Bristen på lediga bostäder går även se i den kommunala
bostadskön som hösten 2017 bestod av 1500 individer,
och vars kötid skenat de senaste två åren. Det är värt
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Befolkningstillväxten i kommunen har som tidigare i
dokumentet nämnts inte motsvarats av bostadsbyggandet i Svalöv. Detta har de senaste fyra åren resulterat i
färre bostäder per 1000 invånare i samtliga av upplåtelseformerna bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i
Svalöv. I jämförelse med medel för Skånes kommuner
och pendlingskommunerna har andelen bostäder per
invånare minskat betydligt i Svalöv, medan andelen i
andra kommuner varit mer eller mindre oförändrad.

att notera att bostadskön på ca 1500 personer enligt det
kommunala bostadsbolaget innehåller många sökande
som inte möter kravet på tillräcklig inkomst, att många
är sökande från helt andra delar av landet som står i
många bostadsköer, samt att ytterligare ett stort antal
sökande har en långsiktig strategi att samla poäng för
framtida behov. Antalet aktivt sökande, med möjlighet
att ta del av ett skarpt erbjudande om bostad bör enligt
SvalövsBostäder därför tolkas som mindre än 1500
personer.

Fastighetspriserna i Svalöv har haft en långsammare
utveckling än andra kommuner under åren 2012-2016.
Priserna för småhus har under perioden ökat med cirka
1700 kr/kvm eller 18 procent. Prisutvecklingen i Skånes
samtliga kommuner har i kronor räknat varit nästan den
dubbla, 3267 kr/kvm eller 23 procent. Prisutvecklingen
i pendlingskommuner nära större stad har under perioden 2012-2016 varit ännu större, 3417 kr/kvm eller 34
procent.

Bostadsmarknadsindikatorer från Kolada
Den samlade statistiken från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) visar att befolkningstillväxten i
Svalöv under den senaste femårsperioden har varit större
än medelvärdet för både de skånska kommunerna och
för kommunerna i SKL:s kommungrupp pendlingskommuner nära större stad.

Bostadsmarknadsindikatorer från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)
2012
Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv.

Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv.

Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv.

Fastighetspris bostadsrätt, kr/kvm

Fastighetspris fritidshus, kr/kvm

Fastighetspris småhus, kr/kvm

Förändring i antal invånare under senaste
femårsperioden, andel (%)

Genomsnittlig boyta, kvm/inv.

Genomsnittlig hyra i allmännyttan, kr/kvm

Hyresrätter i allmännyttan, antal/1000 inv

2013

2014

2015

2016

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel)

40

40

40

41

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

62

62

62

62

Svalöv

18

17

17

17

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel)

136

136

136

136

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

142

142

143

142

Svalöv

120

118

119

117

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel)

283

283

281

282

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

254

253

252

252

Svalöv

302

298

293

294

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) 4 651

4 946

5 661

6 956

8 397

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

7 751

7 970

8 400

9 639

10 658

Svalöv

3 426

4 936

3 730

4 088

5 509

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) 13 876 14 457

13 939

13 931

15 661

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

18 925 19 565 19 602

17 702

20 103

Svalöv

11 028 8 680

10 356

10 624

10 343

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel)

9 904

10 382 10 883

11 855

13 321

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

14 173 14 455

15 064

15 866 17 440

Svalöv

9 305

9 250

9 292

9 909

11 010

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) 1,2

1,2

1,7

2,5

3,7

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

3,3

2,9

2,9

3,2

4,3

Svalöv

1,0

1,1

1,3

3,1

5,0

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) 46

46

46

46

46

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

46

46

46

46

46

Svalöv

47

47

47

47

46

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel)

947

970

978

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

966

986

992

Svalöv

959

967

971

Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel)

67

68

68

Skåne läns kommuner (ovägt medel)

65

63

62
Svalöv
79
78
77
Figur 66. Bostadsmarknadsindikatorer från Kolada. Svalövs kommun i jämförelse med medel för Skåne läns kommuner och SKL:s kommungrupp
pendlingskommun nära större stad. Källa: Kolada, 2017.
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invånare, har kommunen under samtliga år 2012-2016
haft ett flyttningsöverskott gentemot Malmö. Bland
de som flyttade till Svalöv från Malmö under 2016 var
nästan samtliga barnfamiljer. Även flyttnettot från Lund
till Svalöv var under 2016 positivt och även därifrån var
flyttarna till stor del barnfamiljer.

Svalöv har avsevärt färre hyresrätter per invånare än
de andra kommunerna. Andelen hyresrätter har under
senare år minskat till följd av det ökade befolkningsantalet. Även antalet hyresrätter i allmännyttan/ per invånare
har i Svalöv minskat under den senaste femårsperioden.
Svalöv har dock fortfarande en betydligt större andel
hyresrätter i allmännyttan/ per invånare än medelvärdet
för Skånes kommuner och Sveriges pendlingskommuner.
Den genomsnittliga hyran för boende i allmännyttan har
i de jämförda kommunerna ökat snabbare än i Svalöv
och hyran ligger i Svalöv något under de andra kommunernas.

Liksom i många kommuner i Skåne och Sverige har
Svalövs befolkningstillväxt till stor del även utgjorts av
inflyttade från utlandet. Antalet inflyttade från utlandet
har vuxit för vart år sedan 2012 och under åren 20122016 hade Svalöv ett flyttningsöverskott mot utlandet på
totalt 1010 personer. Bland de som flyttat till Svalöv från
utlandet under perioden är medelåldern låg och som flest
i åldern 15-34.

Efterfrågan att bo
Svalövs tillgänglighet och närhet till både stad och natur
samt goda anseende som skolkommun har under senare
år varit anledningar till en ökande efterfrågan att bo i
Svalövs kommun.

Enligt befolkningsprognosen väntas kommunens befolkning passera 14000 invånare inom kort och 15000
invånare år 2024. År 2030 väntas invånarantalet i Svalöv
ha vuxit till 15 672. Enligt befolkningsprognosen för
Svalövs kommun 2016-2030 behöver den förväntade befolkningsutvecklingen av 1843 personer motsvaras av ett
bostadsbyggande av cirka 800 nya bostäder eller 55-60
nya bostäder per år, vilket motsvarar 0,44 nya bostäder
per varje ny invånare.

Den ökande efterfrågan syns inte minst i befolkningsstatistiken. Svalövs befolkning har under de senaste fem
åren totalt sett ökat med cirka 5 procent, vilket motsvarar en av de största i länet. Av de som flyttat till kommunen har många varit barnfamiljer från andra kommuner
i regionen. Den ökande efterfrågan menar mäklare
verksamma i kommunen märks på den allt större efterfrågan vid husvisningar, där alltfler av husspekulanterna
kommer utifrån kommunen, från de större städerna
Landskrona, Malmö och Lund.

Huruvida kommunens nya pågatågstationer kommer att
resultera i en större befolkningstillväxt och således utgör
något större underlag för ett ökat bostadsbyggande i
kommunen är i dagsläget oklart. Södersåsbanans effekter är enligt kommunens samhällsbyggnadsförvaltning
till stor del beroende av ett aktivt arbete från kommunens sida. Den anslutande kollektivtrafiken till de nya
pågatågastionerna i Svalöv och Kågeröd är en sak som
måste uppfyllas för att Söderåsbanans ska få önskade
effekter och leda till en ökad tillväxt för kommunen. En
förmodad tillväxt till följd av de nya tågstationerna kan
enligt kommunens samhällsbyggnadsförvaltning innebära omkring 300 nya bostäder inom en tioårsperiod.

Statistiken över flyttningar från Malmö och Lund visar
även denna på en ökad efterfrågan att bo i Svalöv.
Särskilt stor har inflyttningen under senare år varit
från Malmö. Under samtliga år 2012-2016 har Svalövs
kommun haft ett flyttningsöverskott gentemot storstaden
i söder, detta trots en betydande utflyttning av ungdomar
i åldrarna 20-24 år från Svalöv till Malmö. Det ökade
intresset för att bo i Svalöv ställer krav på Svalöv som
boende- och pendlingskommun. Kommunen behöver
för att bibehålla och utveckla efterfrågan hos denna
målgruppen säkerställa ett utökat, attraktivt och varierat bostadsutbud i kommunens södra delar liksom goda
kommunikationer till och från kommunen och söderut.

Bostadsbyggande och investeringsvilja
Tillskottet av bostäder i kommunen har som tidigare
beskrivits inte motsvarat befolkningstillväxten under
2000-talet. Medan befolkningen i kommunen totalt sett
ökade med 1302 invånare under åren 2000-2016 byggdes
det 257 bostäder, vilket motsvarar cirka 5 nya invånare
per nybyggd bostad.

En annan indikator på efterfrågan att bo i kommunen
är kötiden för en lägenhet i allmännyttans bostadskö.
Enligt kommunens bostadsbolag Svalövsbostäder stod
det hösten 2017 fler än 1500 i kö för en lägenhet. Antalet
personer i allmännyttans bostadskö har skenat under de
senaste två åren och fortsätter att öka.

Dagens konjunktur och den växande efterfrågan att bo i
Svalöv har under senare år lett till att intresset och viljan
hos byggherrar att investera i Svalöv ökat. Det finns enligt kommunens samhällsbyggnad efterfrågan på byggklar mark för byggande av både villor och flerfamiljshus.
För att matcha efterfrågan från byggherrarna behöver
kommunen arbeta för en plan- och projektbank med
bredd, som innefattar såväl mindre och större områden

Svalöv har under perioden dock totalt sett haft en flyttningsförlust mot övriga Skåne. De flesta av flyttningarna
har gått till och från de tre större städerna Landskrona,
Helsingborg och Malmö. Till skillnad från Landskrona och Helsingborg dit Svalöv förlorat många av sina
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på bostäder stiger ytterligare i kommunen men att det i
dagsläget är osäkert hur mycket.

för byggnation. Svalöv behöver skapa attraktiva byggrätter, vilket innebär byggrätter där aktörer vill bygga och
där folk vill bo.

Gällande boendekostnaderna i kommunens hyreslägenheter ligger dessa relativt nära snitthyran för Skåne.
Hyreskostnaderna i Svalöv har ökat något under senare
år, dock inte alls i samma hastighet som medelhyran per
kvadratmeter och år i länet. Medelhyran per kvadratmeter och år i Svalöv var enligt SCB 2016 953 kronor.

I dagsläget pågår planarbete för ett flertal nybyggnationer i olika delar av kommunen. Liksom tidigare planeras
det i kommunen för nybyggnation av småhus och till
skillnad från tidigare års bostadsbyggande finns i planerna för nybyggnationerna även ett flertal i flerbostadshus
och hyresrätter.
Bland de större aktörer som visat intresse för att bygga i
Svalöv kan nämnas HSB och Midroc, som inom en snar
framtid kommer att påbörja stadsutveckling på Lantlyckan i Svalövs tätort. Mindre aktörer som Stenvillan, Hjältevadshus och Klarabo är andra aktörer med pågående
planarbete för nybyggnationer av bostäder i kommunen.
Även kommunens bostadsbolag SvalövsBostäder planerar i dagsläget byggnation av två centrala bostadshus, ett
i Teckomatorp och ett i Svalöv.

Bostadsprisernas utveckling
Den växande efterfrågan i kombination med ett relativt
litet utbud har påverkat bostadspriserna i kommunen.
Sett ur ett längre tidsperspektiv har bostadspriserna i
Svalöv stigit stadigt sedan början av 2000-talet. Medelvärdet på ett småhus var 2016 1,4 miljoner, vilket innebär nära en tredubbling av priset för ett småhus år 2000.
Enligt Svensk mäklarstatistik från september 2017 har
bostadspriserna för småhus under den senaste 12-månaders perioden haft en prisutveckling på 20,6 procent.
Under perioden har det sålts 153 småhus i kommunen
och medelpriset för försäljningarna har varit 1,64 miljoner eller 12950 kr/kvm.
Kvadratmeterpriserna ökar enligt mäklare verksamma i Svalöv i alla delar av kommunen, och av Svalövs
tätorter har det under senare år varit i Röstånga och
Kågeröd som priserna ökat allra mest. Detta till stor del
på grund av att priserna tidigare varit lägre än i andra
delar av kommunen. Mäklarna menar att kommunens
två nya pågatågstationer kommer att leda till att priserna

Figur 67. Medelhyra i hyreslägenheter i Skåne 2016. Källa: SCB
Statistikdatabasen, tabell 000000J4.

Figur 68. Prisnivå för småhus 1981-2016. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell BO0501C1.
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Skillnader i betalningsförmåga
Som beskrivits tidigare i rapporten är det i arbetet med
kommunens bostadsförsörjning viktigt att bostadsmarknadens utbud matchar efterfrågan och behovet hos
kommunens invånare. Att hitta en lämplig bostad är för
de flesta hushåll en fråga om ekonomi.
Medelinkomsten i Svalöv låg 2015 på 270 000 kr vilket
var cirka 10 000 kr under årsmedelinkomsten för Skånes
kommuner. Inkomstutvecklingen i Svalöv har i stort sett
följt den för länet, med undantag för året 2014-2015 då
medelinkomsten ökade betydligt mycket mer i Skåne
än i Svalöv. I jämförelse med länets olika kommuner är
medelinkomsten i Svalöv högre än i många av grannkommunerna. Av kommunerna i 6K har Svalöv den
högsta medelinkomsten.

Figur 70. Medelinkomst i Svalövs kommun efter ålder. Källa: SCB
Statistikdatabasen, tabell HE0110K1.

Alla hushåll i Svalöv har dock inte samma ekonomiska
förutsättningar, och därför inte heller samma möjligheter
att efterfråga ett boende. De som inte har möjligheten att
efterfråga ett ägt boende får vända sig till hyresmarknaden.
I Svalövs kommunala bostadsbolags bostadskö stod hösten 2017 fler än 1500 personer i kö. Enligt det kommunala bostadsbolaget är utbudet av lediga hyresbostäder i
dagsläget litet, och även om vissa nybyggnationer
planeras kommer boendekostnaderna för dessa vara för
dyra för att kunna efterfrågas av de som står i bostadskön. Det kommunala bostadsbolaget menar att cirka
hälften av de cirka 1500 individer som idag står i kommunens bostadskö inte har råd att efterfråga en nybyggd
hyresrätt.
Den disponibla inkomsten i kommunen skiljer sig åt
bland annat vad gäller invånarnas ålder. Som inkomststatistiken visar var medelinkomsten för 20-24 åringar år
2015 124 000 kr och för 65-69 åringar 261 000. Jämfört
med kommunens 45-49 åringar som 2015 hade en med-

Figur 69. Medelinkomster Svalöv och Skåne län 2000-2015. Källa:
SCB Statistikdatabasen, tabell HE0110K1.

Figur 71. Medelinkomster i Skåne 2015 för åldrarna 20-64. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell HE0110K1.
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Sammanfattning och slutsatser
• Bostadsmarknaden i Svalöv är i obalans och det rå-		
der ett underskott på bostäder i hela kommu-		
nen vilket bland annat kan ses i hur det kommunala
bostadsbolagets bostadskö är lång och växer.
• Efterfrågan att bo i Svalöv växer vilket bland annat
går att se i hur bostadspriserna stiger och i den
snabba åtgången på planlagda småhustomter i
kommunen.
• Alltfler av de som vill flytta till Svalöv kommer
enligt mäklare från regionens storstadskommu
ner.

Figur 72. Medelinkomst i Svalövs kommun efter kön. Källa: SCB Statistikdatabasen, tabell HE0110K1.

• Söderåsbanan och de två nya pågatågstationerna
i Svalöv och Kågeröd kommer med utvecklings-		
möjligheter som kommunen behöver förvalta. Ett
ökat bostadsbyggande och en god anslutande
kollektivtrafik är här särskilt viktigt.

elinkomst på 323 000 kr har alltså kommunens unga och
gamla sämre möjligheter att efterfråga bostäder.
Utöver detta kan invånarnas disponibla inkomst kopplas
till kön. I Svalöv har männen i åldrarna 20-64 år betydligt bättre förutsättningar att efterfråga en bostad än
kvinnor i samma ålder. Männen tjänade 2015 i genomsnitt cirka 60 000 mer än kvinnorna i kommunen.

• För att säkerställa alla kommuninvånares tillgång
till goda bostäder behöver kommunen verka för att
trösklarna in på bostadsmarknaden är låga och att
fler hyresbostäder till rimliga hyresnivåer byggs.
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PLANBEREDSKAP OCH MARKINNEHAV
Kommunens planering för bostäder
i bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett underlag i
arbetet med kommunens översiktsplan.

Svalövs kommuns planberedskap är sett till antalet
outnyttjade byggrätter relativt god och har varit så under
en längre tid. En del av de outnyttjade byggrätterna är
i dagsläget dock inte aktuella för bebyggelse. Sådana
outnyttjade byggrätter finns i äldre byggnadsplaner och
på platser där efterfrågan på bostäder under senare år
varit mindre.

I Svalövs kommuns budget 2017 och åtföljande verksamhetsplan beskrivs från politiskt håll en tydlig vilja om att
arbeta för en god planberedskap. I samhällsbyggnadsnämndens Verksamhetsplan 2017 uppdras kommunens
planverksamhet att ta fram 50-75 attraktiva byggrätter
per år fram till år 2020 och att byggrätterna som tas
fram sammantaget ska attrahera olika typer av byggherrar. Byggrätterna ska ligga till grund för den väntade
befolkningstillväxten och bostadsbyggandet som ska till
för att motsvara denna. Kommunens planberedskap ska
skapa förutsättningar för byggnation av minst 50 bostäder per år under åren 2017-2018 och därefter öka ytterligare med 25 bostäder per år.

I det pågående arbetet med Svalövs nya översiktsplan
har en omprioritering av kommunens utbyggnadsplaner
påbörjats. I den kommande översiktsplanen kommer
kommunens strategier och prioriteringar för bostadsbyggande att preciseras. I dagsläget pekar dessa utbyggnadsstrategier mot en utbyggnad som i högre utsträckning än
tidigare fokuseras till platser där efterfrågan och behovet
av bostäder bedöms som stort och som av olika skäl har
god tillväxtpotential. Svalövs framtida planer för bostadsbyggande finns därför bland annat i de stationsnära
lägena.

I följande del som är programmets sista och avslutande,
presenteras kommunens planer för bostadsbyggande.

De områden som i bostadsförsörjningspriogrammet pekas ut för bostadsbyggande ersätter i och med antagandet av planen de strategiska planer för bostadsbyggande
som tidigare funnits i Tillväxtprogrammen. Kartorna
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Figur 73. Översikt Svalövs kommun och planer för möjliga bostäder. Källa: Svalövs kommun. Kartlayout: Fredrik Johansson
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Planer för möjliga bostäder i Svalövs kommun
I tabellen nedan presenteras kommunernas planer för möjliga bostäder. I tabellen presenteras planernas läge, fastighetsägare, typ och antal bostäder samt aktualitet och eventuell tidshorisont för bostadsbyggandet. Planerna har delats
in i fem olika kategorier; pågående byggprojekt, pågående planarbete, outnyttjade byggrätter på kommunal och privat
mark samt områden för framtida planering. Antalet bostäder som presenteras är en uppskattning av hur många bostäder som maximalt skulle kunna rymmas inom området.
Uppskattningen har gjorts utifrån planområdets areal och en uppskattning av möjlig exploateringsgrad för området. Aktualitet/tidshorisont har färglagts utifrån planernas möjlighet för genomförande. Grön färg indikerar enklare
genomförande, gul färg indikerar ett något mer omfattande genomförande och orange färg indikerar ett omfattande
genomförande.
Pågående byggprojekt
Nr

Plats

Fastighet

Exploatör

Fastighetsägare

Möjlig
bebyggelse

Aktualitet/
tidshorisont

1

Svalöv, Kyrkvången

Norra Svalöv
16:154 m.fl

Scandinavian
Stenvillan AB

Scandinavian
Stenvillan AB

7 småhus

2018

2

Svalöv, Centrum

Södra Svalöv 9:6

Svalövs
FastighetsAktiebolag

Svalövs
FastighetsAktiebolag

8 lägenheter

2018

3

Teckomatorp, Garvaren 2

Teckomatorp 7:26
m.fl

Maxxifier management
AB

Svalövs kommun
(markanvisad)

11 småhus

2019

4

Teckomatorp, Södra

Teckomatorp 20:7

AB SvalövsBostäder

AB SvalövsBostäder

Ca 16 lägenheter

2018

5

Kågeröd, Kråkebacken

Kråkebacken
7:207 m.fl

Hjältevadshus AB

Svalövs kommun
(markanvisad)

13 småhus

2019

Pågående planarbete
Nr

Plats

6

Svalöv, Hjalmar Nilssons
park

7
8

Svalöv, Ryttaregatan
Svalöv, Bredingegatan

Fastighet

Exploatör

Fastighetsägare

Möjlig bebyggelse

Aktualitet/tidshorisont

W.Weibull AB

Ca 40 lägenheter

2020

AB SvalövsBostäder

16 lägenheter

2019

Svalövs kommun
(markanvisad)
Svalövs kommun
(avsiktsförklaring)

Ca 70 lägenheter
(etapp 1, 54 st)
Ca 250 blandade
bostäder

Svalövs kommun

Ca 50 småhus

2019

Svalövs kommun

Ca 30 småhus

2020

-

Svalövs kommun och
Privat

Ca 900 blandade
bostäder

2020-

-

Svalövs kommun

Ca 40 blandade
bostäder

2020

Svalövs kommun

Ca 70 småhus/
radhus

2019

Svalövs kommun

Ca 30 småhus

2021

Södra Svalöv
32:1 m.fl
W.Weibull AB
Södra Svalöv
34:81 AB SvalövsBostäder
Felestad 27:57
Södra Svalöv
35:1
Norra Svalöv
16:6
Norra Svalöv
16:6

9

Svalöv, Lantlyckan

10

Svalöv, Kyrkvången forts.

11

Svalöv, Svalövssjön

12

Teckomatorp,
Teckomatorpsgården

Teckomatorp
9:7 m.fl

13

Teckomatorp, Stationen

Teckomatorp
7:53 m.fl

14

Teckomatorp, Granbo

Gissleberga 6:6

15

Röstånga, Ekoby

Röstånga 4:3
m.fl

KlaraBo AB
HSB/Midroc AB
-

R:Ekobyn

2019-2021
2020-

Outnyttjade byggrätter på kommunal mark
Nr

Plats

Fastighet

16

Svalöv, Folkets hus

Södra Svalöv 30:7

17

Svalöv, Felestad

Felestad 27:3,
27:4

18

Svalöv, Felestad

Felestad 27:14

19

Teckomatorp, Söder om
Försköningsparken

Gissleberga 6:1

20

Teckomatorp,
Plåtslagaregatan

Teckomatorp 7:27

Exploatör
-

43

Fastighetsägare

Möjlig bebyggelse

Aktualitet/tidshorisont

Svalövs kommun

4 småhus

Genomförbar/2020

Svalövs kommun

2 småhus

Genomförbar

Svalövs kommun

Ca 3 lägenheter

Genomförbar

Svalövs kommun

25 småhus

Ark. undersökning krävs

Svalövs kommun

Ca 9 lägenheter

Anl. av gata krävs/2019

21
22

Teckomatorp,
Plåtslagaregatan
Billeberga, Söder om
idrottsplatsen

Teckomatorp 13:1
Billeberga 11:43
och 11:44
Gluggstorp 2:18
m.fl

23

Tågarp, Gluggstorp

24

Kågeröd, Centrum

25

Kågeröd, Ylmesåkra

26

Kågeröd, Kråkebacken

27

Röstånga, Kolema

Kolema 3:14

28

Röstånga, Kolema

Kolema 3:23

Svalövs kommun

Ca 30 lägenheter

Genomförbar

-

Svalövs kommun

Ca 9 småhus

Genomförbar/2019

-

Svalövs kommun

Ca 35 blandade
bostäder

Genomförbar/2019

Svalövs kommun

Ca 10 lägenheter

Genomförbar/2021

Svalövs kommun

6 småhus

Genomförbar/2020

Svalövs kommun

12 småhus

Genomförbar/2020

Svalövs kommun

5 småhus

Anl. av gata krävs

Svalövs kommun

4 småhus

Anl. av gata krävs

-

Kågeröd 5:31

-

Ylmesåkra 9:23
m.fl
Kråkebacken
7:220 m.fl

-

Outnyttjade byggrätter på privat mark
Nr

Plats

Fastighet

29

Billeberga, Södervägen

Värmö 17:4 m.fl

30

Billeberga, Väster om Värmö

Värmö 6:7 m.fl

31

Tågarp, Gluggstorp

Gluggstorp 2:36 m.fl

32

Kågeröd, Nordost om
Trädgårdsgatan

Kågeröd 1:130

33

Kågeröd, Centrum

Kågeröd 15:1

34

Röstånga, Kolema

Kolema 3:55 m.fl

35

Röstånga, Kolema

Kolema 3:21 m.fl

Exploatör

Fastighetsägare

Möjlig bebyggelse

Aktualitet/
tidshorisont

Privat

Ca 13 småhus

Genomförbar/ 2019

Privat

Ca 37 småhus

Genomförbar

ByniByn AB

Ca 200 blandade
bostäder

Genomförbar/2020

AB SvalövsBostäder

Ca 15 lägenheter

Genomförbar/2021

Svalövs
FastighetsAktiebolag

Ca 50 lägenheter

Genomförbar/2020

Diverse privata

Ca 20 småhus

Svårbedömt

Diverse privata

Ca 8 småhus

Svårbedömt

-

Områden för framtida planering
Nr

Plats

Fastighet

36

Svalöv, utmed väg 106

Norra Svalöv 16:6

37

Svalöv, öster om
Södra Svalöv 30:7
järnvägen

38

Teckomatorp, vid ICA

Teckomatorp 20:1

39

Teckomatorp, Stationen

Teckomatorp 7:1
m.fl

40

Billeberga, Östra

Billeberga 11:8

41

Billeberga, OP Maskiner

Årup 7:18 m.fl

42

Billeberga, Södra

Värmö 17:2

43

Billeberga, utmed
Svalövsvägen

Billeberga 11:4

44

Billeberga, Östra

Billeberga 1:1

45

Kågeröd, Stationen

Kågeröd 10:1

46

Kågeröd, Gullregnsgatan

Kågeröd 2:4

47

Röstånga, söder om
Nedangård

Röstånga 1:46

Exploatör

Fastighetsägare
Svalövs kommun

-

Svalövs kommun m.fl
Svalövs kommun

-

Svalövs kommun m.fl
Privat

-
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Ca 25 lägenheter
Ca 250 blandade
bostäder
Ca 70 blandade
bostäder

På längre sikt
På längre sikt
På längre sikt
På längre sikt
2021-2022

Ca 175 lägenheter

2021-

Privat

Ca 13 småhus

På längre sikt

Svalövs kommun

Ca 70 blandade
bostäder

På längre sikt

Privat

Ca 40 bostäder

2020

Svalövs kommun

Ca 80 blandade
bostäder

2021

Ca 15 lägenheter

2021

Ca 40 blandade
bostäder

På längre sikt

Privat

-

Ca 75 blandade
bostäder
Ca 200 blandade
bostäder

Aktualitet/
tidshorisont

OP System AB

Kågeröd-Röstånga
församling

-

Möjlig bebyggelse

Planer för möjliga bostäder i Svalöv

Figur 74. Planer för möjliga bostäder i Svalöv. Källa: Svalövs kommun. Kartlayout: Fredrik Johansson

Svalöv har under senare år haft den största befolkningstillväxten av kommunens tätorter och framtagandet av planer
för att matcha efterfrågan och behovet av bostäder i kommunen har därför halkat efter något. Svalöv är idag den tätort
där planberedskapen är som sämst och där behovet av nya byggrätter som störst.
Planarbete för bostäder pågår i dagsläget på ett flertal platser i tätorten. I det framtida stationsnära läget Lantlyckan
pågår planarbete för ett stadsutvecklingsprojekt med plats för cirka 250 bostäder i olika hustyper och upplåtelseformer. Planprojekt för genomförande av 40-70 lägenheter i södra Svalöv pågår. Markanvisningsavtal är tecknat med
exploatör. Planarbete pågår även för ett förtätningsprojekt i centrala Svalöv där SvalövsBostäder kompletterar befintligt bostadsbestånd. Planberedskapen i Svalöv bedöms i dagsläget vara begränsad. Då planarbete pågår för ett flertal
nybyggnadsprojekt på orten bedöms denna inom en relativt snar framtid vara god.
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Planer för möjliga bostäder i Teckomatorp

Figur 75. Planer för möjliga bostäder i Teckomatorp. Källa: Svalövs kommun. Kartlayout: Fredrik Johansson

I kommunens knutpunkt Teckomatorp finns stor potential för stationsnära boende i framtiden. Outnyttjade byggrätter
finns i dagsläget både söder och norr om järnvägen. Planarbete för en större detaljplan omfattande cirka 900 bostäder
pågår för Teckomatorpsgården.
Kommunen har även fattat beslut om att se över en äldre stadsplan (se nr 20 i karta för Teckomatorp) för att möjliggöra en tätare bebyggelse i stationsnära läge. SvalövsBostäder håller i dagsläget på att genomföra ett förtätningsprojekt
om cirka 20 lägenheter i södra Teckomatorp. Planberedskapen i Teckomatorp bedöms utifall planen för Teckomatorpsgården vinner laga kraft som god.
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Planer för möjliga bostäder i Billeberga

Figur 76. Planer för möjliga bostäder i Billeberga. Källa: Svalövs kommun. Kartlayout: Fredrik Johansson

Billeberga tillhör den kommundel som i kommunens befolkningsprognos 2017-2013 väntas ha den största befolkningstillväxten. Befolkningen i kommundelen Billeberga-Tågarp väntas växa med 21 procent under perioden 20172030.
Planberedskapen i Billeberga bedöms i dagsläget vara begränsad. Det finns i dagsläget tre områden med outnyttjade
byggrätter på privat mark. Kommunen äger lite mark och har på så sätt svårt att styra utvecklingen och framtagandet
av byggrätter i Billeberga. Med planprogrammet för Billeberga har kommunen dock tagit ett stort steg framåt för att
nybyggnationer på sikt ska kunna ske.
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Planer för möjliga bostäder i Tågarp

Figur 77. Planer för möjliga bostäder i Tågarp. Källa: Svalövs kommun. Kartlayout: Fredrik Johansson

I kommunens minsta tätort Tågarp finns samtliga av de outnyttjade byggrätterna inom ett och samma planområde.
Planen väster om tätorten gränsar mot Landskrona kommun och Helsingborgs kommun och möjliggör för cirka 230
nya bostäder i Tågarp. Om planområdet skulle bli fullt utbyggt skulle detta innebära en fördubbling av invånarantalet
i Tågarp. Planberedskapen i Tågarp bedöms vara god. Den lagakraftvunna detaljplanen väntas kunna svara upp för
mycket av den förväntade befolkningstillväxten i kommundelen.
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Planer för möjliga bostäder i Kågeröd

Figur 78. Planer för möjliga bostäder i Kågeröd. Källa: Svalövs kommun. Kartlayout: Fredrik Johansson

Med tillkomsten av Söderåsbanans persontrafik får Kågeröd ett nytt stationsnära läge, vilket kommunen haft framförhållning för i det utpekade området för framtida planering strax väster om pågatågstationen. Outnyttjade byggrätter
finns idag i både centrala Kågeröd som i ortens östra och norra delar. Planberedskapen i Kågeröd bedöms som god.
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Planer för möjliga bostäder i Röstånga

Figur 79. Planer för möjliga bostäder i Röstånga. Källa: Svalövs kommun. Kartlayout: Fredrik Johansson

Efterfrågan på boende i Röstånga är enligt kommunens mäklare i dagsläget stor och växer. Planberedskapen i
Röstånga är i dagsläget begränsad men på sikt god. Outnyttjade byggrätter finns i Röstångas norra delar. Planarbete
pågår för en ekoby i södra Röstånga med plats för cirka 50 bostäder. I förhållande till den förväntade befolkningstillväxten i Röstånga bedöms planberedskapen vara tillräcklig.
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Kommunens markinnehav

Figur 80. Kommunalt markinnehav. Källa: Svalövs kommun. Kartlayout: Fredrik Johansson

Svalövs kommun har ett stort markinnehav i och omkring vissa av kommunens tätorter och ett mindre i och omkring
andra. Det kommunala markinnehavet är som störst i och omkring tätorten Svalöv där den kommunala marken finns i
ytterkanterna samt sydväst och nordost om tätorten. Även i och omkring Kågeröd äger kommunen mycket av marken.
I Teckomatorp äger kommunen mark i centrala lägen. Kommunens markinnehav i Röstånga finns främst sydost om
tätorten och i Tågarp och Billeberga är kommunens markinnehav begränsat och svårexploaterat.

51

Sammanfattning och slutsatser
• Kommunens planverksamhet har i uppdrag att ta
fram 50-75 attraktiva byggrätter per år fram till år
2020.
• I Svalövs nya översiktsplan fokuseras kommunens
utbyggnadsplaner till platser där efterfrågan och
behovet av bostäder bedöms som stort
• Svalövs kommuns planberedskap är sett till antalet
outnyttjade byggrätter i dagsläget relativt god
• Av de outnyttjade byggrätterna är många i dagslä
get inte aktuella för bebyggelse
• Planberedskapen för framtida bostadsbyggande
skiljer sig åt i kommunens olika delar. Svalöv är
den ort som i dagsläget har den största efterfrågan
och det minsta utbudet på byggrätter
• Svalövs kommun har ett stort markinnehav i och
omkring vissa av kommunens tätorter och ett
mindre i och omkring andra.
• Det kommunala markinnehavet är som störst i och
omkring tätorten Svalöv och Kågeröd.
• I Billeberga är kommunens markinnehav begränsat
och svårexploaterat och planberedskapen svag
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Samrådsredogörelse
Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun, Samrådsförslag 2017-10-12
Samrådsperiod 2017 11 08 – 2017 12 20
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2017 att ställa ut Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun
på samråd. Bostadsförsörjningsprogrammet föreslås ersätta kommunens tidigare riktlinjer för bostadsförsörjningen
bestående av dokumenten Boendeprogram Svalövs kommun 2013-2020, Boendeplanering Svalövs kommun 20132020, Attraktiv boendekommun samt Tillväxtprogram för kommunens sex större orter.
Förslaget till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun har varit ute på samråd under perioden 2017
11 08 – 2017 12 20. Samrådsförslaget har inför samrådsperioden skickats ut till Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne,
grannkommuner, samtliga representerade kommuner inom Familjen Helsingborg och 6K samt kommunala och
mellankommunala bolag och chefer inom kommunens olika verksamheter. Samrådsförslaget har under samrådstiden
funnits tillgängligt på Svalövs kommuns hemsida och på kommunens samtliga bibliotek.
7 instanser har inkommit med yttranden. Dessa är:

•

Länsstyrelsen Skåne

•

Regionala utvecklingsnämnden

•

Helsingborgs stad

•

Landskrona stad

•

AB SvalövsBostäder

•

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)

•

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

Inkomna yttranden redovisas i sammanfattande form och kommenteras nedan. För tillgång till yttranden i sin helhet
kontakta Plan/Bygg Svalövs kommun.
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Yttranden och kommunens kommentarer
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne ställer sig i huvudsak positiva till innehållet i samrådsförslaget. De beskriver samrådsförslaget
som tydligt strukturerat och väl genomarbetat. De beskriver hur samrådsförslagets mål och insatser är grundade på
omfattande analyser och att det visar på den bredd som kommunens bostadsförsörjningsansvar innebär.
Länsstyrelsen Skåne menar att mål för bostadsförsörjningen och de fokusområden som presenteras i viss mån
kan läsas som mål för bostadsbyggande men att programmet med fördel även kunde innefatta ett kvantitativt
mål för bostadsbyggande. Främst med tanke på kommande uppföljning av kommunens breda arbete med
bostadsförsörjning.
Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har kompletterats med ett kvantitativt mål om byggnation
av minst 50 nya bostäder per år i kommunen år 2018 och 75 nya bostäder 2019-. Målet med formuleringen
”Säkerställ byggnation av 50 nya bostäder år 2018 och 75 nya bostäder år 2019 och framåt” har placerats
under fokusområde 1: En stärkt roll som attraktiv boendekommun i regionen Skåne. Detta med utgångspunkt
i bostadsbehovet som bedöms vara cirka 55-60 nya bostäder årligen samt samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsplan 2017 och skrivelsen om ”att skapa förutsättningar för byggnation av ”minst 50 nya bostäder
per år under 2017 – 2018 och därefter öka med ytterligare 25 bostäder per år”.
I riktlinjerna lyfter kommunen att det bostadssociala arbetet kan utvecklas, bland annat med insatser för att
motverka hemlöshet liksom rutiner för att förhindra att barnfamiljer vräks. Länsstyrelsen skulle gärna se att
kommunen utvecklade tankar till mer konkreta insatser för hur det bo stadssociala arbetet kan utveckla s i
bostadsförsörjningsprogrammet för att resultera i mer riktade åtgärder. Detta inkluderar även arbete som syftar till
att underlätta inträdet för de som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.
Kommunens kommentar: Beaktas. Kommunen menar att fokusområde 3: Bostäder för de som står utanför
bostadsmarknaden och fokusområde 4: Ett utvecklat bostadssocialt arbete överlappar varandra i flera
avseenden, dvs. att måluppfyllelse för de två fokusområdena är beroende av varandra. Under fokusområde
3 föreslås exempelvis ett flertal konkreta insatser som syftar till att underlätta inträdet för de som har svårt
att etablera sig på bostadsmarknaden. För att undvika dubbla åtgärder har kommunen valt att lämna dessa
åtgärder som de står.
Länsstyrelsen Skåne menar att barnrättsperspektivet och jämställdhetsperspektivet med fördel hade kunnat lyftas in
i riktlinjerna. Särskilt med tanke på kommunens uttalade målsättning om att ”Svalövs bostadsförsörjning används
som ett verktyg i kommunens prioriterade arbete för jämställdhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet att
forma sitt eget liv.”
Kommunens kommentar: Riktlinjerna har under fokusområde 4: Ett utvecklat bostadssocialt arbete kompletterats
med åtgärden ”Ta fram en handlingsplan som beskriver hur kommunen ska arbeta för att motverka hemlöshet och
förhindra att barnfamiljer vräks”. Åtgärden ersätter den tidigare åtgärden ”Ta fram en bostadssocial handlingsplan
som bland annat omfattar en plan för att5 motverka hemlöshet. Kommunen anser vidare att riktlinjerna omfattas av ett
barnrättsperspektiv. Exempelvis berör åtgärderna 5-8 under fokusområde 4 barn.
Riktlinjerna har under fokusområde 2 kompletterats med ett förtydligande kring jämställdhetsperspektivet.
Kompletteringen lyder ”Genom att främja ett utökat och varierat bostadsutbud i centrala och stationsnära lägen verkar
kommunen samtidigt för en mer jämlik och jämställd bostadsförsörjning. För många individer i samhället är närheten
till goda kollektivtrafikförbindelser och kommunal service avgörande kriterier för en god boendemiljö”.
Länsstyrelsen Skåne finner det lämpligt att dokument som innehåller Riktlinjer för bostadsförsörjning också heter
Riktlinjer för bostadsförsörjning eller att det går att utläsa ur dokumentets titel genom underrubrik eller liknande.
Kommunens kommentar: Dokumentets titel liksom benämningen av dokumentet i den vidare texten har justerats
till ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun”.

Regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden ställer sig i huvudsak positiva till innehållet i samrådsförslaget och beskriver att det på
ett föredömligt sätt redogör för utgångspunkter och utmaningar för kommunen rörande bostadsförsörjningen.
Regionala utvecklingsnämnden beskriver hur det i förslaget redovisas en kartläggning av planberedskap och
markinnehav och det uttrycks att denna ska utgöra ett underlag i arbetet med kommunens översiktsplan. Regionala
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utvecklingsnämnden menar att det inte ges någon tydlig bild av hur Svalövs kommun ämnar att prioritera bland
de utpekade objekten. Region Skåne vill i detta sammanhang betona vikten av att de fem fokusområdena från
förslaget till riktlinjer får genomslag i prioriteringen av exploatering av markanvändning i översiktsplanen. Detta för
att kommunen verkligen ska nå ambitionen om ett utökat och varierat bostadsutbud med ett särskilt fokus på de
större orternas centrala och stationsnära lägen.
Kommunens kommentar: Beaktas. Kommunen delar regionens tankar kring hur en prioritering är viktig för att nå
en god bostadsförsörjning. De utpekade områdena och planerna i dessa har i viss mån prioriterats genom att dessa
tillsammans ger förutsättningar för måluppfyllelse av kommunens riktlinjer. Kommunen avser med redovisningen
av kommunens planberedskap dock inte redovisa en prioritering, utan visa på vilka planer som möjliggör
bostadsbyggande i kommunen. Dokumentets kartläggning av planberedskap och markinnehav tillsammans med
övriga delar av dokumentet kommer i kommunens vidare översiktliga planering att utgöra ett underlag för kommande
prioriteringar.
Regionala utvecklingsnämnden beskriver hur en intressant iakttagelse är att Svalövs kommun har ett ökat antal
som flyttat till kommunen från Malmö och Lund jämfört med tidigare. Region Skåne hade gärna sett ett utvecklat
resonemang kring betydelsen av detta och vilka eventuella effekter det kan få på nya pendlingsmönster med mera.
Kommunens kommentar: Riktlinjerna har kompletterats med ett utvecklat resonemang kring den ökade
inflyttningen från Malmö och Lund till Svalöv. Resonemanget som förs under rubriken Flyttningar i delen Analys av
Svalövs kommun tas nu även upp under rubriken Efterfrågan att bo i delen Bostadsmarknad. Den kompletterande
texten lyder ”Statistiken över flyttningar från Malmö och Lund visar även denna på en ökad efterfrågan att bo i Svalöv.
Särskilt stor har inflyttningen under senare år varit från Malmö. Under samtliga år 2012-2016 har Svalövs kommun
haft ett flyttningsöverskott gentemot storstaden i söder, detta trots en betydande utflyttning av ungdomar i åldrarna
20-24 år från Svalöv till Malmö. Det ökade intresset för att bo i Svalöv ställer krav på Svalöv som boende- och
pendlingskommun. Kommunen behöver för att bibehålla och utveckla efterfrågan hos denna målgruppen säkerställa
ett utökat, attraktivt och varierat bostadsutbud i kommunens södra delar liksom goda kommunikationer till och från
kommunen och söderut”.
Regionala utvecklingsnämnden hade uppskattat om det också hade funnits en mer specifik diskussion kring
situationen för nyanlända eftersom denna grupp är relativt stor i kommunen. Då det är en grupp som har en hög
benägenhet att flytta hade det också varit en intressant fråga att lyfta i ett större regionalt perspektiv.
Kommunens kommentar: Beaktas. Kommunen instämmer i regionens påpekande om att nyanlända är
en grupp med hög benägenhet att flytta. Kommunen avser med riktlinjernas åtgärder under fokusområde 3
säkerställa att de nyanlända i kommunen ges de grundläggande förutsättningar som ett bra boende utgör för
att kunna och vilja stanna kvar i kommunen. För att behålla de nyanlända i kommunen är det samtidigt viktigt
att kommunen arbetar med andra integrationsfrämjande åtgärder.

Helsingborgs stad
Helsingborgs stad ställer sig positiva till innehållet i samrådsförslaget och skriver att förslaget är lättillgängligt i språk
och layout och har en tydlig struktur. Helsingborgs stad beskriver vidare att det löper en röd tråd mellan riktlinjerna i
programmet och de gemensamma ställningstagandena i strukturplanen för Skåne Nordväst och att fokusområdena
och åtgärderna som presenteras gör det enkelt för Helsingborg som grannkommun att identifiera potentiella
samarbetsområden i samverkansarbetet i9nom Familjen Helsingborg.

Landskrona stad
Landskrona stad ställer sig positiva till förslaget och framhåller bland annat struktur och tydlighet. Landskrona
beskriver hur deras arbete med bostadsförsörjning skiljer sig från Svalövs i vissa avseenden men att det har vissa
likheter med det som föreslås i Svalövs samrådsförslag. Landskrona beskriver att de ser positivt på en fortsatt dialog
kring bostadsförsörjningsfrågor kommunerna emellan och nämner den väntade befolkningstillväxten, utvecklingen och
expansionen av den till Landskrona stad angränsande orten Tågarp som särskilt intressant att följa.

AB SvalövsBostäder
AB SvalövsBostäder beskriver i sitt yttrande några kompletterande aspekter på det kommunala bolagets roll i
kommunens arbete med bostadsförsörjning.
Programmet pekar på ett behov av ökat boende för personer i åldersgrupperna 19-24 år respektive 80+. Båda
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grupperna efterfrågar främst mindre lägenheter och särskilt gruppen 19-24 år adderar kriteriet att de ska vara
billiga. Det befintliga lägenhetsbeståndet innehåller ett antal 1:or med låg hyra, men det är svårt omöjligt att
producera nya sådana inom ramen för normal bostadsutformning då sådana lägenheter blir betydligt dyrare.
Lägg därtill att det finns en trend att unga föredrar att bosätta sig i större orter om bostäderna och priset för dem i
övrigt är lika.
Även i gruppen 80+ finns det en viss, men inte lika uttalad, priskänslighet eftersom mångas pensioner är relativt
låga, vilket leder till bedömningen att främst kompakta och yteffektiva lägenheter efterfrågas, gärna icentrala
lägen i orter med bra serviceutbud.
Kommunens kommentar: Beaktas. Kommunen delar SvalövsBostäder tankar om svårigheten i att lösa
bostadsbehovet för nämnda grupper genom nyproduktion. Kommunen avser med riktlinjerna och de föreslagna
åtgärderna därför att kommunens olika verksamheter tillsammans med det kommunala bostadsbolaget använder
sig av olika verktyg parallellt för att säkerställa bostadsförsörjningen för olika grupper. Bland de verktyg kommunen
förfogar över är det kommunala bostadsbolagets nyproduktioner av bostäder en viktig del, inte minst för att
komplettera det befintliga utbudet. Vidare instämmer kommunen i SvalövsBostäders bedömning av att nya bostäder
för gruppen 80+ bör förläggas i centrala lägen med ett bra serviceutbud och hänvisar till fokusområde 5 med
tillhörande åtgärder.
Efterfrågeanalysen indikerar att det huvudsakligen är relativt små 2:or och 3:or som bör uppföras, främst i centralt
belägna flervåningshus, med tyngdpunk t i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd. Marklägenheter finns det ständigt
efterfråga n på, nästan oberoende av ort och med något mindre priskänslighet. Centralt belägen mark bör således
reserveras för uppförande av flerbostadshus, medan mer perifera lägen kan planläggas för mer marknära boende.
Kommunens kommentar: Beaktas.
Det är värt att notera att bostadskön på ca 1500 personer innehåller många sökande som inte möter kravet på
tillräcklig inkomst, att många är sökande från helt andra delar av landet som står i många bostadsköer, samt
att ytterligare ett stort antal sökande har en långsiktig strategi att samla poäng för framtida behov. Antalet aktivt
sökande, med möjlighet att ta del av ett skarpt erbjudande om bostad är således långt mindre än 1500 personer.
Däremot talar mycket för att många villaägare i yrkesaktiv ålder inte står i kö för att de dels inte insett behovet,
dels inte tycker att utbudet av hyreslägenheter är tillräckligt attraktivt. Dessa invånare tappar vi ofta till andra
kommuner när de säljer sina bostäder.
Kommunens kommentar: Antagandehandlingen har kompletterats med ett förtydligande om antalet
i bostadskön. Förtydligandet har placerats under rubriken Bostadsmarknadsläget i kommunen i delen
Bostadsmarknad. Förtydligandet lyder: ” Det är värt att notera att bostadskön på ca 1500 personer e n l i g t d e t
k o m m u n a l a b o s t a d s b o l a g e t innehåller många sökande som inte möter kravet på tillräcklig inkomst, att många
är sökande från helt andra delar av landet som står i många bosta dsköer, samt att ytterligare ett stort antal
sökande har en långsiktig strategi att samla poäng för framtida behov. Antalet aktivt sökande, med möjlighet att ta
del av ett skarpt erbjudande om bostad bör enligt SvalövsBostäder därför tolkas som mindre än 1 5 0 0 personer”.
De planerade, stora, exploateringarna iGluggstorp, på Teckomatorpsgård en, Lantlyckan och väster om järnvägen
i Kågeröd skulle underlättas av att externa exploatörer och tillflyttare först fick se goda exempel växa fram i de
relativt lätt genomförda förtätningsprojekt som kan genomföras i dessa orter. En kommunövergripande, tidsatt och
etappindelad exploateringsstrategi skulle bidra till ett lättkommunicerat helhetstänk.
Kommunens kommentar: Beaktas. De nya riktlinjerna är ett steg mot en mer lättöverskådlig strategi för
bostadsbyggandet i kommunen. I den kommande översiktsplanen kommer detta arbete att utvecklas.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
NSVA lyfter att dagvattenhantering är en viktig aspekt vid arbete med nyexploateringar och att den av fullmäktige
antagna dagvattenpolicyn (2013-03-25) bör hänvisas till i bostadsförsörjningsprogrammet.
Kommunens kommentar: Beaktas. Kommunen instämmer i att dagvattenhantering liksom andra frågor om
VA, kollektivtrafik och kommunal service är viktiga att ta hänsyn till vid nyexploateringar och behandlas därför av
kommunen innan och under planprocess. Kommunen menar dock att dagvattenhanteringen inte är en fråga som
behöver innefattas i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.
Inom flertalet av de områden som är utpekade som områden för pågående och framtida planer finns dikningsföretag.
Kommunen bör riva ut eller ompröva dessa i samband med plan- och exploateringsprocessen.
Kommunens kommentar: Beaktas. Kommunen delar NSVA:s synpunkter om att utpekade områden under plan- och
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exploateringsprocessen ska riva ut eller ompröva dikningsföretag om detta anses nödvändigt.

Kristdemokraterna i Svalövs kommun
Kristdemokraterna i Svalövs kommun ställer sig i huvudsak positiva till innehållet i förslaget och beskriver förslaget
som mycket ambitiöst och grundligt utarbetat samtidigt som de anser att omfattningen kunde varit något kortare.
Vidare skriver Kristdemokraterna att kommunen med det till synes nyvaknade intresse för bostadssituationen som
nu finns, emellertid lyckats väl att i föreliggande bostadsförsörjningsprogram ge en samlad redovisning för dels
dagsläget och pågående planering och dels möjliga vägar att framöver tillgodose det behov av bostäder som
förväntas uppstå.
Att bygga i stationsnära lägen är bra ur miljösynpunkt, eftersom fler då kan förväntas utnyttja kollektivtrafiken.
Men förtätningen få r inte innebära att man tar bort gröna stråk som kan användas för rekreation.
Kommunens kommentar: Beaktas. Eventuella målkonflikter mellan nybyggnationer av bostäder och grönområden
kommer att behandlas i den kommande översiktsplanen.
Enligt kommunens sektor social omsorg är behovet av särskilda boendeplatser för äldre i dagsläget akut. KD
menar att man inte haft tillräcklig framförhållning i planeringen och det brådskar verkligen att skaffa fram fler
platser. Inte minst med tanke på att detta inte bara är ett tillfälligt behov utan andelen 80+ kommer framöver att
växa. Vi saknar också trygghetsboenden eller seniorboenden. Dessa skulle kunna lösa en del av behovet.
Kommunens kommentar: Beaktas. I riktlinjernas fokusområde 5: Bostäder som tillgodoser de äldres efterfrågan
och behov föreslås därför ett flertal åtgärder, dels för att lösa det akuta behovet och dels för att säkerställa ett
tillräckligt och varierat utbud av bostäder för äldre i framtiden.

Ändringar
Samrådsförslaget har utifrån inkomna yttranden justerats, förtydligats och kompletterats enligt följande:
•

Komplettering av åtgärd som pekar ut ett kvantitativt mål för bostadsbyggandet i kommunen under
fokusområde 1

•

Justering av åtgärd för att ytterligare lyfta barnrättsperspektivet under fokusområde 4

•

Komplettering med ett förtydligande som lyfter jämställdhetsperspektivet under fokusområde 2

•

Justering av titel på framsida och i den löpande texten

•

Komplettering med ett utvecklat resonemang kring den ökade inflyttningen från Malmö och Lund till Svalövs
kommun i delen Bostadsmarknad

•

Komplettering med förtydligande om antalet i bostadskön i delen Bostadsmarknad

Utöver dessa ändringar har dokumentet fått en ny layout där några bilder tillkommit eller bytt plats.
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