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Höganäs kommun har under de senaste åren upplevt en kraftig 
befolkningstillväxt. Främst på grund av en stor inhemsk inflytt-
ning, men under senare tid även till följd av oroligheter i omvärl-
den som lett till en stor migration. Såväl migrationen som den in-
hemska inflyttningen förväntas fortsätta och rentav öka under de 
närmaste åren och trots en förhållandevis hög bostadsproduktion 
i kommunen finns det ett allt större behov av bostäder. Det gäller 
i synnerhet små hyresrätter med låga boendekostnader. Det är mot 
denna bakgrund som Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 
2016-2020 tagits fram.

I programmet behandlas gällande lagstiftning, kommunens över-
gripande mål, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, 
utvecklingen på bostadsmarknaden och de verktyg kommunen 
har att tillgå för att påverka den lokala bostadsmarknaden. Avslut-
ningsvis redovisas kommunens projektplan för 2016-2020, det vill 
säga de bostadsutbyggnadsprojekt som avses genomföras inom 
kommunen under de närmaste åren. Genomförs projektplanen till 
punkt och pricka innebär det ett tillskott av drygt 1 600 bostäder 
för motsvarande 3 000 personer, vilket med god marginal täcker 
det bostadsbehov den förväntade befolkningsökningen genere-
rar fram till år 2020. Detta utgångsläge är naturligtvis i grunden 
mycket positivt. Samtidigt är det troligt att en betydande del av de 
projekt som ryms i projektplanen av olika anledningar försenas, 
minskar i omfattning eller helt enkelt skjuts på framtiden.

Det finns en osäkerhet på bostadsmarknaden i hela Sverige. För 
exploatörernas del handlar det om att få ekonomi i projekten och 
för privatpersoner om exempelvis möjligheten till bolån och för-
ändrade regelverk för amortering. Det senare hänger delvis ihop 
med att dagens bostadsbrist i första hand drabbar de människor 
som har de sämsta förutsättningarna att betala för nyproducera-
de bostäder. En ytterligare osäkerhetsfaktor är att de verksamma 
exploatörerna i kommunen historiskt sett varit förhållandevis få 
och haft begränsade möjligheter att driva flera projekt samtidigt. 
Det senaste året har kommunen dock sett ett ökat intresse från 
en mängd byggherrar, vilket är lovande och i en mening fungerar 
riskminimerande.

Med detta sagt är en rimlig bedömning att projektplanen kommer 
genomföras till omkring 50 procent, vilket motsvarar 800 bostä-
der och en befolkningsökning på 1 500 personer till år 2020. Som 
jämförelse kan nämnas att kommunens befolkningsprognos pekar 
mot en befolkningsökning på 1 200 personer under samma period. 
Även ett tillskott på den lite mer återhållsamma siffran 1 500 perso-
ner ställer stora krav på den kommunala organisationen, med kraf-
tiga utbyggnadsbehov av förskolor, skolor och övrig infrastruktur.

SAMMANFATTNING OCH 
KONSEKVENSANALYS
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Frågan om bostadsförsörjning har funnits med i lagstiftningen se-
dan 1947, med ett uppehåll mellan 1993 och 2001, då den nuvaran-
de bostadsförsörjningslagen trädde i kraft. I svensk bostadspolitik 
ansvarar staten för de rättsliga och finansiella förutsättningarna 
medan kommunerna ansvarar för planering och genomförande. 
Lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjning-
ens främjande med mera upphävdes år 1993, och utredningen som 
föregick beslutet att ta bort lagen utgick från att kommunerna 
självmant skulle ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen när staten 
inte längre reglerade formerna för planeringen. Men avvecklingen 
av lagen sammanföll med 1990-talskrisen då luften gick ur bostads-
marknaden. De flesta kommuner slutade göra särskilda program 
för bostadsförsörjningen och boendefrågorna fick en allt lägre 
prioritet. När lagen upphävdes avvecklades dessutom bostadsför-
medlingarna i snabb takt. Detta resulterade så småningom i en ny 
bostadsförsörjningslag, som trädde i kraft den 1 januari 2001. År 
2012 genomfördes en översyn av bostadsförsörjningslagen med 
målet att förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörj-
ningen. Ändringarna i lagen trädde i kraft den 1 januari 2014 och 
lagen understryker nu än mer behovet av ett regionalt perspektiv 
på boendefrågorna samtidigt som den tydliggör länsstyrelsens roll. 
Lagen anknyter dessutom bättre till plan- och bygglagen, där bo-
stadsförsörjningen numera är ett uttalat allmänt intresse.

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar ska varje kommun genom framtagande av riktlinjer planera 
för bostadsförsörjningen i kommunen i syfte att skapa förutsätt-
ningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att under-
lätta ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen.

Minst följande uppgifter ska framgå av kommunens riktlinjer:
• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bo-

stadsbeståndet,
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för sär-
skilda grupper och marknadsförutsättningar.

BAKGRUND OCH
LAGSTIFTNING
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Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid till-
lämpning av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900). I denna 
lagstiftning betonas att planläggning ska främja bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet och att detta är att betrakta 
som ett allmänt intresse. Vidare föreskrivs att ny bebyggelse lo-
kaliseras med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenför-
sörjning, avfallshantering samt samhällsservice i övrigt. I dessa 
avseenden är riktlinjerna för bostadsförsörjningen tätt knutna till 
kommunens översiktsplanering. Riktlinjerna för bostadsförsörj-
ningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatpe-
riod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska 
nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Gällande 
riktlinjer för bostadsförsörjningen i Höganäs kommun antogs av 
kommunfullmäktige den 24 april 2014, § 46.

Under de år som gått sedan bostadsförsörjningsprogrammet för 
2014-2018 togs fram har situationen på bostadsmarknaden föränd-
rats. En fortsatt kraftig inflyttning till kommunen i kombination 
med en ökad migration har förstärkt det sedan tidigare rådande 
bostadsunderskottet. Ett ökat bostadsunderskott föranleder, till-
sammans med förändringar i de utbyggnadsprojekt och planupp-
drag som samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för, ett behov 
av att förnya bostadsförsörjningsprogrammet, i samklang med 
bostadsförsörjningslagen. Beslut om att upprätta ett nytt bostads-
försörjningsprogram fattades av kommunstyrelsen den 9 februari 
2016, § 35.

I detta program redovisas kommunens befintliga bostadsbestånd 
och utbyggnadsplanerna för programperioden 2016-2020. I pro-
grammet jämförs kommunen återkommande med Sverige, Skåne 
och Familjen Helsingborg. På så sätt finns det nationella och det 
regionala perspektivet ständigt närvarande, samtidigt som jämfö-
relserna ger en ökad förståelse för hur förutsättningarna ser ut för 
Höganäs kommun.
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH AMBITIONER
Höganäs kommuns övergripande mål är att befolkningen år 2025 
ska uppgå till 27 500 invånare. I bostäder räknat motsvarar denna 
befolkningsökning 850 nya bostäder, varav 425 under program-
perioden 2016-2020. I projektplanen för 2016-2020 ryms småhus 
och flerbostadshus motsvarande 1 600 bostäder, se Framtida bo-
stadsproduktion. Det finns alltså en viss marginal i planen, vilket kan 
vara rationellt i flera avseenden. Konjunkturnedgångar och förse-
ningar i byggprojekt är några av de svårförutsägbara faktorer som 
kan påverka bostadsproduktionen negativt. En av kommunens ut-
talade ambitioner är att ny bostadsbebyggelse ska koncentreras till 
de fem serviceorterna - Höganäs, Viken, Lerberget, Jonstorp och 
Nyhamnsläge. Kännetecknande för dessa orter är att det här finns 
god tillgång till förskola, skola, kollektivtrafik, livsmedelsbutik och 
annan offentlig och kommersiell service.

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJ-
NINGEN I HÖGANÄS KOMMUN
• Bostadsproduktionen ska i snitt under programperioden upp-

gå till minst 150 bostäder per år (se Framtida bostadsproduktion).
• Bostadsutbudet i kommunen ska bli mer varierat avseende så-

väl boendeform som upplåtelseform. Det som i första hand 
ska produceras är hyresrätter i flerbostadshus (se Befintligt bo-
stadsbestånd och Framtida bostadsproduktion).

• Höganäs kommun ska, genom Höganäshems försorg, arbeta 
aktivt för att små, billiga och snabbproducerade instegsbostä-
der etableras inom kommunen under programperioden, bland 
annat i syfte att möta nyanländas bostadsbehov (se Läget på 
bostadsmarknaden > Instegsbostäder).

• Under programperioden bör ett nytt vårdboende byggas i Ny-
hamnsläge. Ytterligare ett vårdboende i Höganäs bör stå klart 
till 2022 (se Läget på bostadsmarknaden och Framtida bostadspro-
duktion).

• Kommunen ska stimulera tillkomsten av mellanboenden, som 
exempelvis trygghetsboenden för 70+ och seniorboenden för 
55+ (se Läget på bostadsmarknaden > Bostadsbehov för specifika 
grupper).

• Kommunen ska arbeta för ökad tillgänglighet i befintligt bo-
stadsbestånd (se Läget på bostadsmarknaden > Bostadsbehov för 
specifika grupper).

• Kommunen ska arbeta för att förmå fler fastighetsägare att 
teckna avtal med kommunen om bostadssociala kontrakt (se 
Läget på bostadsmarknaden).

• Det befintliga boendet i Nyhamnsläge för socialt utsatta ska 
under programperioden ersättas med ett likvärdigt boende på 
annan plats i kommunen (se Läget på bostadsmarknaden > Bo-
stadsbehov för specifika grupper).

MÅL OCH RIKTLINJER FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
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NATIONELLA OCH REGIONAL MÅL
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. 
För att öka förutsättningarna att nå dessa mål i Skåne har Länssty-
relsen identifierat ett antal utmaningar som ses som särskilt viktiga 
för miljöarbetet i Skåne. Det handlar bland annat om att utveckla 
hållbara transporter och att hushålla med Skånes mark- och vat-
tenresurser.

Det är främst inom ramen för översiktsplaneringen som Höganäs 
kommun kopplar an mot dessa utmaningar. Genom att fokusera 
utbyggnad till de orter som redan har utbyggd kollektivtrafik och 
genom att förtäta och bygga på redan ianspråktagen mark visar så-
väl översiktsplan som bostadsförsörjningsprogram på två exempel 
på hur Höganäs kommun möter dessa utmaningar.

Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 redovisar 
en gemensam målbild för Skånes utveckling fram till 2030, med 
prioriterade ställningstaganden om att Skåne ska erbjuda framtids-
tro och livskvalitet, bli en stark hållbar tillväxtmotor, dra nytta av 
sin flerkärniga ortstruktur, utveckla morgondagens välfärdstjänster 
och vara globalt attraktivt.

Ett av Region Skånes prioriterade ställningstaganden handlar om 
att Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet och att människ-
or i minskad omfattning ska begränsas av ohälsa, arbetslöshet och 
utanförskap. I en nationell jämförelse har Höganäs goda förutsätt-
ningar att kunna hantera dessa förutsättningar. Riktlinjerna för bo-
stadsförsörjningen har bland annat tagits fram i syfte att förebygga 
en utveckling där även Höganäs drabbas av omfattande utanför-
skap. Genom att rent geografiskt blanda olika upplåtelse- och bo-
endeformer i ett och samma bostadsområde kan människor med 
olika socioekonomiska förutsättningar knytas närmare varandra i 
sin vardag och därigenom känna en större delaktighet i samhället.

Ett annat av Region Skånes prioriterade ställningstaganden är att 
Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur. Här lyfts bland 
annat Skånes korta avstånd fram och behovet av en god tillgång till 
bra kommunikationer för att flerkärnighetens mångfald ska kunna 
användas optimalt. Bostadsförsörjningsprogrammet kopplar väl 
an till detta ställningstagande i så måtto att kommunens utbygg-
nadsområden primärt fokuseras till de fem orter där kollektivtra-
fiken är bäst utbyggd. I synnerhet till orterna längs det intensiva 
pendlingsstråket Höganäs-Helsingborg.
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Kommunen har förhållandevis stora möjligheter att påverka den 
lokala bostadsmarknaden. Det är dock en politisk fråga att avgöra 
i vilken utsträckning kommunen ska agera styrande. För detta har 
kommunen ett antal verktyg till sitt förfogande; dels plan- och 
markpolitiken, dels det kommunala bostadsbolaget.

PLAN- OCH MARKPOLITIK
ÖVERSIKTSPLANERING
Översiktsplanen pekar ut kommunens långsiktiga mark- och vat-
tenplanering. Det är inom översiktsplaneringen som de övergri-
pande planeringsambitionerna redovisas och det är detta som 
kommunen har att förhålla sig till när nya utbyggnadsområden 
planläggs. Under avsnittet Framtida bostadsproduktion presenteras 
kommunens projektplan. De utbyggnadsprojekt som redovisas här 
grundar sig på gällande översiktsplan.

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL
Exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan 
mellan kommunen och en exploatör avseende mark som inte ägs 
av kommunen. Bakåt i tiden har det inte funnits några uttryckliga 
regler för vad ett exploateringsavtal får och inte får innehålla. Den 
1 januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) 
i kraft, vilka innebär att varje kommun som har för avsikt att ingå 
exploateringsavtal är skyldig att anta riktlinjer som anger kommu-
nens utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna är till 
för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika villkor och 
ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter vid genomförande av detaljplaner samt andra förhållanden 
som har betydelse för konsekvenserna av att ingå ett exploaterings-
avtal.

Höganäs kommuns riktlinjer för exploateringsavtal, antagna av 
kommunfullmäktige den 24 september 2015, § 103, redogör för i 
vilka fall kommunen avser att ingå exploateringsavtal samt avtalets 
upprättande och innehåll.

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING
Den 1 januari 2015 började lagen om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar (2014:899) att gälla. I enlighet med denna lag-
stiftning är varje kommun skyldig att anta riktlinjer för markan-
visningar om kommunen har för avsikt att sälja kommunal mark 
för exploatering. Lagstiftningen definierar markanvisning som en 
överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger 
byggherren rätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 
kommunägt markområde för bebyggande. Det övergripande syf-
tet med riktlinjer för markanvisningar är att skapa transparens och 
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ökad tydlighet i byggprocessens inledande skede.

Höganäs kommuns riktlinjer för markanvisningar, antagna av 
kommunfullmäktige den 24 september 2015, § 104, redogör för de 
markanvisningsförfaranden som är tillämpbara vid bostadsexploa-
tering, principer för markprissättning samt handläggningsrutiner 
och grundläggande villkor för markanvisning.

DEN KOMMUNALA TOMTKÖN
Höganäs kommun förfogar över ett tiotal bostadstomter för för-
säljning och säljer årligen omkring fem stycken. Kommunens lång-
siktiga ambition är dock att både tomtutbudet och försäljnings-
siffran ska öka och att kommunen ska kunna erbjuda en variation 
av tomter i såväl storlek som läge. För att ges möjlighet att köpa 
en kommunal tomt krävs registrering i den kommunala tomtkön. 
Reglerna för tomtkön, antagna av kommunfullmäktige den 24 april 
2014, § 47, redogör för registreringsförfarande, avgifter och fördel-
ningsvillkor.

ALLMÄNNYTTAN
”Att bygga bra bostäder till rimliga kostnader för alla människor oavsett in-
komstgrupp eller samhällsklass.” Så definierar Boverket allmännyttans 
ursprungliga och mest grundläggande uppgift. Sedan allmännyt-
tans framväxt, som en del av välfärdsbygget under efterkrigstidens 
1900-tal, har dock mycket hänt och det kan idag vara svårt att hitta 
en allmänt vedertagen beskrivning av vad som är de kommunala 
bostadsaktiebolagens sociala och allmännyttiga roll.

ALLMÄNNYTTANS UPPBYGGNAD
Under slutet av 1930-talet växte det privata byggandet kraftigt och 
det var under denna period som den Bostadssociala utredningen till-
kom, med uppgift att kartlägga de svenska bostadsförhållandena. 
I utredningen, som i mångt och mycket kom att lägga grunden för 
den svenska bostadspolitiken, drogs bland annat slutsatsen att pri-
vata aktörer knappast bygger så mycket att hyror och priser pressas 
ner eftersom de då själva skulle tjäna mindre. Utredningen påpe-
kade vidare att för varje projekt som byggs blir det mer riskfyllt 
att bygga ett till - och naturligtvis särskilt riskfyllt om man bygger 
projekt som vänder sig till hushåll med lägre inkomster. Med detta 
sagt slog utredningen fast att staten var den enda aktör som kunde 
ta de stora risker som var nödvändiga för att möta bostadsbehovet. 
För att få anpassning till lokala förhållanden gällande lokalisering 
och utformning skulle kommunala bostadsföretag startas för att 
genomföra den statliga ambitionen. Redan från början betonades 
att de kommunala bostadsföretagen skulle vara en affärsmässig 
verksamhet fristående från socialförvaltningen.
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ÖKAD AFFÄRSMÄSSIGHET OCH NY LAGSTIFTNING
Sedan 1990-talet har affärsmässigheten i allmännyttan fått en ökad 
betydelse. Med utgångspunkt i Sveriges nya EU-medlemskap för-
des en diskussion om allmännyttans ställning. Frågan ställdes om 
den svenska allmännyttan var förenlig med EG-rättens regler kring 
konkurrens och statligt stöd. Regeringen tillsatte 2005 en utredning 
som kom med betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna, vilken låg
till grund för propositionen Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebo-
lag och reformerade hyressättningsregler. Den 1 januari 2011 började så 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 
att gälla. Lagen syftar bland annat till att klargöra att kommuner-
na har rätt att driva allmännyttiga bostadsaktiebolag men att det 
måste ske i sådana former att konkurrensen inte snedvrids. I lagen 
slås fast att de allmännyttiga bostadsbolagen ska verka i ett all-
männyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer samt åläggas 
marknadsmässiga avkastningskrav. I och med dessa förändringar i 
lagstiftningen har en diskussions väckts om hur allmännyttan kan 
kombinera nya krav på affärsmässighet med ett samhällsansvar.

AFFÄRSMÄSSIGHET KONTRA SAMHÄLLSANSVAR
Efter den nya lagens ikraftträdande har Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsbolag (SABO) initierat och finansierat forskningsprojektet 
Nyttan med allmännyttan, i vilket allmännyttan undersöks mot bak-
grund av den nya lagstiftningen. Inom projektet problematiseras 
begreppet ”affärsmässiga principer”. I den proposition som fö-
regick den nya lagen gjordes försök att tydliggöra vad som avsågs 
med affärsmässiga principer och marknadsmässiga avkastnings-
krav. Där framgick att allmännyttan ska verka för att långsiktigt 
uppnå bästa resultat. Hur avkastningen ska mätas definierades inte. 
Sammantaget konstaterar projektet att det inte finns några abso-
luta mått på avkastning som anger om bolagen drivs affärsmässigt 
eller inte. Det finns inte heller en absolut definition av vilka for-
mer av samhällsansvar som kan motiveras utifrån ett affärsmässigt 
förhållningssätt. Det innebär att de allmännyttiga bostadsbolagen 
har handlingsfrihet att tolka på vilket sätt de bör agera ”samhälls-
nyttigt” och vad det innebär att agera enligt ”affärsmässiga prin-
ciper”. I praktiken tolkar kommunerna begreppet ”affärsmässiga 
principer” på olika sätt. I en del kommuner tolkas begreppet som 
en begränsning av vad man kan göra, medan andra hävdar att lång-
siktig affärsmässighet är viktigast. I ytterligare andra kommuner 
motsätter sig politiker öppet lagstiftningen. Bolagens uppdrag att 
verka i ett allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer 
är en kombination som, i tider av bostadsbrist och ökad bostads-
segregation, ställer kommunerna inför tuffa utmaningar. Det blir 
helt enkelt svårare att få den affärsmässiga ekvationen att gå ihop 
när bostäder ska produceras till låga produktions- och boendekost-
nader. I synnerhet om bostadsproduktionen ska kombineras med 
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andra övergripande planeringsambitioner, som exempelvis förtät-
ning och attraktiva boendemiljöer.

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN
De allmännyttiga bostadsbolagen har två viktiga uppgifter, att pro-
ducera på marknadens villkor när andra avvaktar och som bostads-
politiskt verktyg för att uppfylla kommunens bostadsförsörjnings-
ansvar. Allmännyttan ses ofta mer som en självständig aktör än 
som kommunalt bostadspolitiskt verktyg. Skillnaden mot andra ak-
törer på bostadsmarknaden är att de allmännyttiga bostadsbolagen 
inte ska agera efter vinstmaximering och att vinstkravet är lång-
siktigt. Detta ger utrymme för andra prioriteringar och bedöm-
ningar än de som privata företag anser vara lönsamma. Ett beto-
nat vinstkrav gör dock allmännyttan mindre riskvillig, vilket ställre 
högre krav på ägaren (kommunen) att vara aktiv. Politiska beslut 
kan också påverka de krav som ställs på hyresgäster vid inflyttning. 
Exempelvis inkomstkrav och vad som räknas som inkomst. Det 
tidigare nämnda forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan be-
skriver hur uppbyggnaden av allmännyttan under 1940- och 50-ta-
len inte var föremål för politisk oenighet, men att kommunernas 
olika utveckling sedan 90-talet skulle kunna tolkas som att synen 
på allmännyttan har politiserats under de senaste decennierna. Det 
faktum att några kommuner under senare år valt att sälja ut hela sin 
allmännyttiga bostadsstock kan tyda på att allmännyttan inte är ett 
självklart bostadspolitiskt instrument i dagens lokala bostadspolitik 
och bostadsförsörjning. Som situationen på bostadsmarknaden nu 
har utvecklats, med en omfattande bostadsbrist långt utanför stor-
stadsregionerna, kan det finnas anledning att på detta sätt påminna 
om de huvudsakliga ändamålen med de kommunala bostadsbola-
gen, vilket länsstyrelsen även trycker på i sin rapport Bostadsbehov, 
planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner (2015).

HÖGANÄSHEM - ALLMÄNNYTTAN I HÖGANÄS
Det kommunala bostadsbolaget Höganäshem äger och förvaltar 
ungefär 1 400 lägenheter. Kön till allmännyttans bostäder har under 
den senaste femårsperioden mer än fördubblats och vid årsskiftet 
2015/16 stod drygt 3 000 personer i Höganäshems bostadskö, vil-
ket innebär att kön bara under 2015 ökade med 500 personer. En 
förklaring till den eskalerande bostadskön är att det idag finns en 
större medvetenhet kring svårigheterna att skaffa ett nytt boende. 
Det ska också tilläggas att många av de som står i bostadskön har 
köat i flera år i syfte att förbättra sin position om och när en bostad 
i ett visst område ska fördelas. Dessa personer har alltså inget akut 
bostadsbehov och därför ger antalet köande en något skev bild av 
hur efterfrågan på bostäder ser ut. Vid sidan av ovanstående finns 
det ytterligare faktorer som kan förklara Höganäshems allt längre 
bostadskö. Exempelvis uppförs bolagets nybyggda hyresrätter 
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med en standard som till stora delar motsvarar en bostadsrätt. En 
annan omständighet är antalet hyresrätter i kommunen, som är re-
lativt litet i förhållande till det totala bostadsbeståndet. Dessa båda 
faktorer minskar incitamenten för hyresgästerna att flytta och kan 
förklara att omflyttningssiffran i Höganäshems bostadsbestånd är 
den lägsta någonsin. Under 2015 var det bara tolv procent av de 
boende i bolagets lägenheter som flyttade.

HÖGANÄSHEMS ÄGARDIREKTIV
Höganäshem är kommunens främsta instrument för bostadspoliti-
ken. Höganäshems ägardirektiv, beslutade av kommunfullmäktige 
den 17 december 2013, § 173, slår fast att verksamhetens huvud-
sakliga ändamål är att tillhandahålla goda bostäder och att bolaget 
”ska försöka tillgodose behovet av bostadslägenheter för olika per-
sonkategorier som pensionärer, handikappade och ungdomar”. I 
direktiven konstateras att bostadsbehovet för dessa kategorier kan 
tillgodoses genom att Höganäshem ”i samverkan med kommunen 
främjar ett bostadssocialt ansvar”. Vidare betonar ägardirektiven 
att:

• bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iaktta-
gande av det kommunala ändamålet med verksamheten,

• avsteg från avkastningskravet kan göras vid nybyggnation, 
men att avkastningskravet ska vara uppnått inom fem år.

Växande bostadsbrist och höga byggkostnader riskerar att bidra 
till en segregerad bostadsmarknad där ekonomiskt svaga trängs 
undan. Äldre fastigheter med lägre hyror ställs mot nya fastigheter 
med högre hyror. Marknaden behöver kompletteras med en kate-
gori bostäder dem emellan. För att motverka utvecklingen behöver 
bostadsbyggandet i kommunen delvis slå in på nya vägar, med fo-
kus på små och billiga bostäder och med en delvis enklare standard 
och högre prefabriceringsgrad. Ett stort antal grupper i samhället 
riskerar att exkluderas om inte denna typ av bostäder produceras. 
Ansvaret för att främja låga produktionskostnader i kommande 
planprocesser ligger ytterst på kommunen men Höganäshem, med 
sitt bostadssociala ansvar, har en central roll på den lokala bygg-
marknaden i att förverkliga denna typ av projekt.
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BOSTADSBRIST
I Sverige råder en stor och eskalerande bostadsbrist. Boverket be-
dömer att 700 000 nya bostäder behöver byggas under de närmaste 
tio åren, vilket motsvarar nivåer vi inte sett sedan miljonprogram-
mets dagar.  Årligen skickar Boverket ut en bostadsmarknadsenkät 
till Sveriges samtliga kommuner. Enkäten ger en tydlig bild av bo-
stadsmarknaden i Sverige 2015. Av Sveriges 290 kommuner upp-
ger 183 att det råder ett underskott på bostäder och det är en siffra 
som ökat kontinuerligt under flera år. Bostadsbristen är precis som 
tidigare störst i storstadsregionerna men sprider sig nu längre ut i 
landet. Mest påtagligt är underskottet på bostäder för nyanlända 
och ungdomar, men ett ökande antal kommuner uppger också att 
det råder ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. Bo-
verket konstaterar att det framför allt är små och centrala lägenhe-
ter som efterfrågas. Av Skånes 33 kommuner uppger 24 stycken 
ett underskott på bostäder (2015) och bland dessa kommuner åter-
finns sedan ett antal år Höganäs.

PRISUTVECKLING OCH TOBINS Q
Prisökningen på småhus har de senaste 20 åren varit mycket kraftig 
över i stort sett hela landet och Höganäs kommun är inget un-
dantag, utan tillhör tvärtom de kommuner där prisökningen varit 
som störst. Från att vid 1990-talets mitt ha legat i nivå med snit-
tet för Sverige, har småhuspriserna i Höganäs kommun gått till 
att idag (2014) ligga ca 25 procent över riksgenomsnittet och idag 
kostar ett småhus i kommunen i snitt fyra gånger mer än 1995.
Prisökningen är stor i samtliga nordvästskånska kommuner, men 
Höganäs tillhör, tillsammans med Båstad och de tre största kom-
munerna Helsingborg, Landskrona och Ängelholm, de kommuner 
med det högsta prisläget och också den kraftigaste prisökningen.

Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universi-
tet genomförde tillsammans med Boverket under åren 2009-2012 
beräkningar av Tobins q för småhus. Tobins q är kvoten mellan 
marknadspriset på ett befintligt hus och kostnaden för att bygga 
ett motsvarande nytt hus. Ju högre värde på Tobins q, desto mer 
lönsamt bör det vara att bygga. Även här ligger Höganäs kommun 
högt med en kvot på 1,20 (2012), vilket inom Familjen Helsingborg 
endast överträffas av Båstad och Helsingborg. Det kan i samman-
hanget nämnas att över 200 av landets 290 kommuner år 2012 hade 
ett Tobins q-värde på under 0,80, vilket rent ekomomiskt innebär 
sämre förutsättningar för nyproduktion. I de allra flesta kommuner 
finns dock delområden med Tobins q-värden över 1,00.

LÄGET PÅ
BOSTADSMARKNADEN
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BOENDEMÖNSTER
Efterfrågan på bostäder beror på befolkningstillväxt, köpkraft och 
de relativa priserna för boende. Dagens befolkningsökning utgörs 
till stor del av barn och nyanlända, som ofta inte har ekonomiska 
förutsättningar att betala nyproduktionens hyror. Detta innebär ett 
ökat bostadsbehov som inte direkt kan mötas med nyproduktion 
av konventionella bostäder. Flyttkedjor kan dock i förlängningen 
innebära att äldre och billigare bostäder frigörs. En flyttkedja ska-
pas när ett hushåll flyttar in i en nyproducerad bostad och efterläm-
nar en vakant bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Till den 
vakanta bostaden flyttar det sedan in exempelvis två personer som 
i sin tur lämnar två bostäder, och så vidare. Flyttkedjor visar på att 
nyproduktion skapar en rörlighet på bostadsmarknaden. Kedjan 
bryts när en inflyttning i en ledig lägenhet inte längre ger upphov 
till en vakans; exempelvis när någon flyttar in från en annan kom-
mun eller utlandet, när ungdomar flyttar hemifrån, eller när ungdo-
mar flyttar från studentboendet till den ordinarie bostadsmarkna-
den. Figuren nedan illustrerar en tänkbar flyttkedja. Forskning vid 
Uppsala universitet visar att de lägenheter som ”blir över” i slutet 
av en flyttkedja främst gynnar de samhällsgrupper som redan är 
en del av bostadsmarknaden och därmed inte de grupper som har 
svårt att ta sig in.  För att de billigaste bostäderna verkligen ska 
bli tillgängliga för alla bör kostsamma totalrenoveringar, som leder 
till högre boendekostander, undvikas. Istället bör, vid sidan av till-
gänglighetsanpassning av bostäderna, endast sådant underhåll ge-
nomföras, som krävs för att upprätthålla en skälig boendestandard. 
Alternativet att producera nya bostäder för de ekonomiskt mest 
utsatta kräver att nya vägar prövas. En väg att gå kan vara att bygga 
så kallade instegsbostäder, se Instegsbostäder.

1. Det byggs ett nytt flerbostads-
hus. Ett äldre par flyttar dit...

3. ...och lämnar i sin tur efter sig 
ett radhus, där sedermera två per-
soner flyttar samman.

4. Det sammanflyttande paret läm-
nar efter sig två lediga lägenheter i 
olika flerbostadshus. Lägenheterna 
besitts av två separata ensamhushåll;

5. ...dels en som flyttar hemifrån och 
dels en som flyttar in från annan ort. 
I detta led frigörs ingen bostad och 
flyttkedjan bryts.

2. ...och lämnar sin villa. En fler-
barnsfamilj flyttar in i villan...

Illustration av en tänkbar flyttkedja
(källa: Umeå kommun, bearbetad av Höganäs kommun)
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BEFOLKNING
BEFOLKNINGSUTVECKLING
Vid årsskiftet 2015/16 uppgick Höganäs kommuns invånarantal 
till 25 600. Det motsvarar en befolkningsökning på 300 personer 
under 2015, vilket är en hög siffra i jämförelse med den senaste 
tioårsperioden. Enligt kommunens befolkningsprognos förväntas 
befolkningen öka med ytterligare knappt 1 200 personer fram till 
år 2020, vilket motsvarar en årlig befolkningsökning på i genom-
snitt 250 personer. Med utgångspunkt från dagens bostadsstruktur 
motsvarar det ett behov av 700 nya bostäder fram till år 2020, eller 
140 nya bostäder per år. Enligt länsstyrelsens rapport Bostadsbehov, 
planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner (2015) finns ett 
årligt behov av 145 nya bostäder i Höganäs kommun fram till år 
2030. Denna siffra är baserad på den specialprognos som Statis-
tiska centralbyrån (SCB) i november 2015 tog fram på uppdrag av 
regeringen.

Befolkningsutvecklingen i Höganäs kommun följer samma ten-
dens som landet, länet och nordvästra Skåne i övrigt. En avstan-
nande befolkningsutveckling under 1990-talet följdes av en kraftig 
tillväxt efter millennieskiftet. De senaste årens starka befolknings-
tillväxt i Höganäs är jämförbar med många av grannkommunerna, 
såväl större som mindre. Under de senaste tio åren har den årliga 
befolkningstillväxten i kommunen legat på strax under en procent. 
I enlighet med kommunens befolkningsprognos förväntas denna 
utveckling tillta ytterligare till följd av utbyggnad och migration. 
Kommunens befolkningsmål är att till år 2025 har vuxit till 27 500 
invånare. Det är en målsättning som, om befolkningsprognosen 
stämmer, kommer att överträffas med råge. Rådande bostadsun-
derskott, i kombination med en förväntat fortsatt stor befolknings-
tillväxt, understryket behovet av en kraftig bostadsproduktion de 
närmsta åren.
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ÅLDERSSTRUKTUR
Förändringen av Höganäs kommuns åldersstruktur över tid förkla-
ras till stor del av fyrtiotalisternas flyttmönster. Omkring 1970 var 
Höganäs befolkning i stort sett helt jämnt spridd över alla åldrar. 
Kommunens expansion under 70-talet medförde en stor inflytt-
ning av i första hand barnfamiljer, det vill säga fyrtiotalistgenera-
tionen (då i 30-årsåldern) och deras barn. Under de följande decen-
nierna stannade fyrtiotalisterna kvar i kommunen samtidigt som 
deras barn flyttade ut i 20-årsåldern, vilket förklarar den minskande 
andelen unga fram till millennieskiftet. Ett par år senare börjar fyr-
tiotalisterna uppnå pensionsålder och andelen över 65 år växer på 
bekostnad av 20-64-åringarna. Andelen unga har vi det här laget 
”normaliserats”, eftersom denna kategori inte längre omfattar barn 
till den stora fyrtiotalistkullen. Efter 2015 har samtliga fyrtiotalis-
ter nått den övre ålderskategorin och förändringarna mellan de tre 
åldersgrupperna styrs inte längre av någon enskild stor generation.
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BOSTADSBEHOV FÖR SPECIFIKA
GRUPPER
Inom ramen för detta bostadsförsörjningsprogram har socialför-
valtningen tecknat en nulägesbild av hur bostadssituationen ser ut 
för förvaltningens primära målgrupper och, i den mån det är möj-
ligt, prognostiserat bostadsbehovet på kort och lång sikt.

ÄLDRES BOSTADSBEHOV
Med äldre menas huvudsakligen personer som behöver boende 
utöver ordinärt boende i egnahem eller lägenhet. Generellt är det 
viktigt att de flerbostadshus som byggs är tillgänglighetsanpassade 
med exempelvis hiss, stora duschrum och dörrautomatik så att 
äldre och även funktionshindrade kan bo kvar i dessa i hög ålder 
med stöd av hemvård. Även anpassning av befintligt bostadsbe-
stånd behövs för att de äldre ska kunna bo kvar. Var fjärde person 
i åldern 75-84 år har nedsatt rörlighet, vilket ställer till problem 
om inte bostaden och omgivningen är tillgänglig. Mot bakgrund av 
detta och den generella bostadsbristen har regeringen beslutat om 
ett nytt Investeringsstöd till bostäder för äldre, vilket gäller från och med 
november 2016. Företrädesvis efterfrågar äldre mindre och billiga 
bostäder, med god tillgänglighet och närhet till samhällsservice.

Mellanboenden
Myndigheten för vårdanalys lyfter i sin rapport Hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende eller mitt emellan? (2015) fram två områden som de 
mest angelägna för att kommunerna ska kunna hantera ett ökat 
antal äldre i samhället; dels måste kommunerna satsa mer på före-
byggande och rehabiliterande verksamhet, dels måste de utveckla 
så kallade mellanboenden, exempelvis trygghetsboenden för 70+ 
och seniorboenden för 55+, som är anpassade till de äldres behov 
och skapar trygghet. Fler kommuner förordar idag byggnation av 
både trygghetsboenden, seniorboenden och vanliga lägenheter i 
samma fastighet, då en ökad volym av lägenheter ger billigare pro-
duktionskostnader.
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Det finns idag två trygghetsboenden i kommunen. Brorsbacke i 
Höganäs med 34 lägenheter och Lisas trädgård i Viken med 23 
lägenheter och kommunen bör medverka till att denna siffra sti-
ger. På kort sikt handlar det om 40-50 mellanbostäder i Höganäs 
och 20-30 i Jonstorp respektive Nyhamnsläge. I Höganäs planerar 
Höganäshem för 20-30 mellanbostäder i samband med utbyggna-
den av Folkparken och Julivallen. För Nyhamnsläges del tillskapas 
dessa bostäder om det nuvarande vårdboendet Nyhamnsgården 
omvandlas till mellanboende när det nya vårdboendet tas i bruk (se 
nästa stycke). På längre sikt finns troligtvis ett behov av ytterligare 
mellanboenden, såväl i Höganäs som i övriga orter. Kön till Höga-
näshem kan ge en fingervisning om hur många som är intresserade 
av mellanboende i kommunen. Avslutningsvis är en rimlig boende-
kostnad en förutsättning för att de äldre överhuvudtaget ska vara 
intresserade av denna boendeform.

Idag finns sex vårdboenden i kommunen; Ljunghaga, Sälgen, Vik-
haga, Nyhamnsgården, Väsbyhemmet och Revalyckan med sam-
manlagt 262 lägenheter. Eftersom de äldre i samhället blir fler och 
lever längre med stora vårdbehov behövs fler vårdboendelägen-
heter där de kan bo sin sista tid i livet. Socialnämnden har i sin 
skrivelse Behov av framtida vårdboenden i Höganäs kommun 2015-2035 
analyserat behovet av framtida vårdboenden. Ett nytt vårdboende 
i Nyhamnsläge med drygt 50 bostäder bedöms behöva stå klart 
under 2018. I samband med detta omvandlas det nuvarande vård-
boendet Nyhamnsgården till trygghetsboende. Det är viktigt att 
uppförandet av nytt vårdboende omvandling till trygghetsboende 
sker skyndsamt då socialförvaltningen bedömer att det annars 
finns en risk att brist på vårdboendelägenheter uppstår och att ef-
terfrågan på hemvård då kan öka. I en situation då kommunen 
enligt gällande regelverk inte kan ta hem vårdtagare från sjukhusen 
i tid kan kommunen även åläggas betalningsansvar. När det nya 
vårdboendet i Nyhamnsläge är byggt bedöms det behövas ytter-
ligare ett vårdboende med omkring 50 bostäder i Höganäs, med 
inflyttning 2022. Från 2022 till 2035 bedöms behovet av nya vård-
boendelägenheter vara mellan 10 och 20 stycken beroende på hur 
befolkningsutveckligen ser ut samt hur väl kommunen lyckas med 
förebyggande arbete och mellanboenden.
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YNGRES BOSTADSBEHOV
Med yngre menas åldersgruppen 18-25 år. Numera är det dock 
möjligt att ställa sig i Höganäshems bostadskö från den dag man 
fyller 16 år, med möjlighet till bostad från och med 18-årsdagen. 
Generellt sett har ungdomar och unga vuxna svårt att komma in på 
bostadsmarknaden. Efterfrågan på bostäder är stor och det råder 
brist på mindre och billiga bostäder som är lämpliga instegsbo-
städer. På grund av höga hyror och begränsade möjligheter att ta 
lån är nyproduktion och bostadsrätt sällan ett alternativ för denna 
grupp. En ökad nyproduktion som i sin tur leder till en större rör-
lighet på bostadsmarknaden skulle möjligtvis kunna innebära att 
fler mindre och billiga lägenheter i det äldre fastighetsbeståndet 
blir tillgängliga för ungdomarna och de unga vuxna. Med en fort-
satt befolkningsökning i kommunen bedöms det finnas ett fortsatt 
behov av små lägenheter även i framtiden. I detta sammanhang 
bör Höganäshems lägenhetskö ge en uppfattning om hur många 
yngre som söker bostad. Ungdomsbostäder bör även kunna attra-
hera yngre som exempelvis studerar på Campus i Helsingborg. Det 
kommer även finnas ett behov av träningslägenheter i kommunen 
för de ungdomar som behöver stöd för att klara ett eget boende. 
Såväl socialt och ekonomiskt som juridiskt.

FUNKTIONSHINDRADES BOSTADSBEHOV
Med funktionshindrade åsyftas människor som har behov som till-
godoses av socialförvaltningens LSS-verksamhet. Behovet av sär-
skilda lägenheter tillgodoses genom servicebostäder som är vanliga 
bostäder, lokaliserade i det ordinarie bostadsbeståndet. Idag finns 
22 servicebostäder och de boende får service från omsorgsverk-
samheten. Brukare med större behov kan få bostad i något av 
kommunens gruppboenden. Dessa lägenheter ligger tillsammans 
med gemensamhetslokaler och idag finns det ett 20-tal gruppboen-
delägenheter i kommunen. Socialförvaltningen bedömer att det till 
årsskiftet 2017/18 finns behov av ytterligare ett gruppboende med 
sex bostäder. Fram till 2035 bedöms det finnas behov av ytterligare 
ett 20-tal service- eller gruppboendelägenheter.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2016-2020 19



20 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2013 - 2018

SOCIALT UTSATTAS BOSTADSBEHOV
Med socialt utsatta menas personer som av olika anledningar har 
svårt att få och kunna behålla en bostad på den öppna bostads-
marknaden. Man har behov av stöd från kommunens individ- och 
familjeomsorg för att få ett boende, men även att klara detta. Miss-
bruksproblem eller psykisk sjukdom kan vara en anledning till att 
ett socialt boende behövs. Behovet av bostäder tillgodoses genom 
att socialförvaltningen garanterar hyra, så kallade bostadssociala 
kontrakt. I dagsläget finns det ett 40-tal bostadssociala kontrakt 
och kommunen arbetar för att förmå fler fastighetsägare att teck-
na avtal med kommunen om bostadssociala kontrakt. Några av 
kommunens största privata fastighetsägare har ställt sig positiva 
till detta, under förutsättning att kommunen kan garantera hyran. 
Utöver modellen med bostadssociala kontrakt finns även alterna-
tivt boende i fastighet som socialförvaltningen disponerar, vilket 
för närvarande omfattar sex lägenheter belägna i Nyhamnsläge. 
Boendet i Nyhamnsläge ska avvecklas för att bereda plats åt nytt 
vårdboende. Detta boende kan inte ersättas med vanliga lägenheter 
i befintligt bostadsbestånd. Istället behövs en likvärdig fristående 
lösning för denna målgrupp. Utöver ovan nämnda finns sju jour-
lägenheter som används i akuta bostadssituationer. Fram till 2020 
finns behov av ytterligare 15-20 lägenheter för att kunna tillgodose 
behovet. Fram till 2035 bedöms behovet till minst 20 lägenheter.

FLYKTINGARS BOSTADSBEHOV
Det finns en stor osäkerhet gällande det framtida behovet av flyk-
tingboenden, eftersom detta i stor utsträckning är beroende av 
utvecklingen i framför allt Syrien och hur den framtida flyktingpo-
litiken i Sverige och EU utformas. Människor fortsätter fly från Sy-
rien och situationen i Turkiet och Grekland är instabil. I skrivande 
stund (hösten 2016) ansvarar Höganäs kommun för ca 90 ensam-
kommande flyktingbarn. Det finns boenden i Höganäs, Lerberget, 
Viken och i Strandbaden. Därutöver finns boende i enskilda hem. 
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Det finns även några placeringar utanför kommunen. Antalet en-
samkommande barn som kommer till Sverige har minskat och det 
är mycket svårt att ställa en prognos då kommunen för närvarande 
inte har något avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen. Be-
hovet av bostäder till nyanlända kommer att öka från mottagande 
av 81 personer 2016 till mottagande av 101 personer 2017. För att 
både kortsiktigt men även långsiktigt kunna tillgodose nyanländas 
behov har socialnämnden ”föreslagit kommunstyrelsen att det bil-
das en central samverkansgrupp med berörda förvaltningar med 
uppgift att lösa boende och mottagande för anvisade nyanlända 
invandrare”. Behovet är inte bara själva bostaden. För att varaktigt 
klara ett boende behöver de nyanlända få kännedom om hyresvill-
kor, försäkringsvillkor, praktisk genomgång av hushållsmaskiner, 
tvättstuga med mera och uppföljning/stöd för att klara boendet. 
Socialnämnden har beslutat att avsätta resurser för att kunna in-
rätta denna typ av tjänst.

BARNFAMILJERS BOSTADSBEHOV
Barnfamiljers behov av bostäder skiljer sig i huvudsak inte från an-
dra gruppers behov i samhället. Alla är beroende av en fungerande 
bostadsmarknad. I akuta familjesituationer, exempelvis skilsmässa, 
bör familjens behov i första hand tillgodoses av de bostäder som 
finns på marknaden. I andra akuta situationer finns möjlighet att 
nyttja socialtjänstens jourlägenheter, vilka emellertid är hårt belas-
tade när tillgången till bostäder är begränsad på marknaden. När 
det gäller familjernas bostadsbehov skiftar dessa beroende på fa-
miljernas ekonomiska situation och storlek. Ekonomiskt resurs-
svaga familjer har behov av billiga bostäder vars storlek relateras 
till familjens storlek. Vanligtvis 3-4 rum och kök. Inom flykting-
gruppen kommer socialtjänsten i kontakt med familjer med rela-
tivt många barn, 4-6 stycken, vilka har behov av större lägenheter. 
Även denna grupp har begränsade ekonomiska resurser och där-
med svårighet att ta del av dyra nyproducerade lägenheter. Efter-
som behovet av bostädernas storlek skiftar är det en fördel om det 
går att förändra bostädernas storlek utifrån behov.
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INSTEGSBOSTÄDER
Boverket och länsstyrelserna genomför årligen regionala bostads-
marknadsanalyser. De senaste årens analyser slår fast att många 
personer, på grund av svag ekonomi, inte har möjlighet att etablera 
sig på den ordinarie bostadsmarknaden och heller inte har möjlig-
het att efterfråga nyproducerade bostäder. Det gäller i första hand 
unga, studenter och nyanlända. Länsstyrelsen i Skåne skriver; ”Den 
ekonomiska utvecklingen har under senare år medfört att många människor 
fått det bättre, samtidigt som inkomstklyftorna i samhället vuxit. Bostads-
marknaden påverkas av en mängd olika ekonomiska faktorer där inkomst, 
boendekostnad, möjlighet att få bolån och gentrifiering är några av de som be-
rör de bostadssökande och boende.”. Denna utveckling återspeglas även 
i Höganäs.

Till övervägande del riktar sig Höganäs kommuns befintliga bo-
stadsbestånd till människor med en stabil ekonomi och goda 
sociala levnadsförhållanden. Det är förklarligt mot bakgrund av 
kommunens befolkningssammansättning i stort. Samtidigt pekar 
socialförvaltningens behovsbedömning tydligt på att betydande 
delar av befolkningen inte har de förutsättningar som krävs för 
att kunna efterfråga dessa bostäder. Mot bakgrund av detta gör 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att kommunen där-
för bör initiera en relativt storskalig produktion av små och billiga 
bostäder, med en delvis enklare standard, som sammanfattningsvis 
kan benämnas ”instegsbostäder”. Ur ett socialt och ekonomiskt 
hållbarhetsperspektiv är det viktigt att dessa bostäder

• integreras väl i den befintliga stadsväven eller ortsstrukturen 
och inte lokaliseras alltför perifert i orten,

• lokaliseras till ett flertal orter, i första hand till kommunens 
serviceorter,

• riktar sig till kommunens hela befolkningsspektra men där 
personer med ansträngd ekonomi, exempelvis unga, stude-
rande och nyanlända, ges förtur,

• utformas med en enklare standard avseende exempelvis mate-
rialval och gemensamma utrymmen,

• uppförs som mindre delar av en större nyproduktionsenhet 
för den ordinarie bostadsmarknaden. Som ett riktvärde att 
förhålla sig till; av 30 uppförda bostäder i ett flerbostadshus 
ska tio utgöras av instegsbostäder. Denna princip är viktig i 
syfte att minimera risken för att bostadsområden stigmatise-
ras.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att, inom ra-
men för arbetet med detta bostadsförsörjningsprogram, identi-
fiera potentiella områden för instegsbostäder. För att byggnation 
ska kunna påbörjas relativt omgående ska fokus främst ligga på 
de områden som inte kräver någon ny detaljplan eller omfattande 
planändring. Mot bakgrund av detta kan nedanstående tänkbara 
lokaliseringar lyftas fram. Det bör dock påpekas att ett par av loka-
liseringsalternativen inte är politiskt beslutade och därför inte ingår 
i projektplanen (se Framtida bostadsproduktion).

Ekgatan, Höganäs
Omedelbart väster om vårdboendet Ljunghaga finns ett mindre 
område som kan lämpa sig för exempelvis modulbyggnation. För 
detta krävs dock planändring.

Kastanjeparken, Höganäs
Inom kvarteret är två flerbostadshus uppförda och gällande detalj-
plan medger byggnation av ytterligare tre. En etablering av instegs-
bostäder förutsätter en överenskommelse med privat markägare.

Sydöstra Höganäs
Utbyggnadsprojektet för sydöstra Höganäs är omfattande, men 
befinner sig ännu tidigt i planprocessen. Det tidiga skedet medger 
dock att möjligheten att etablera instegsbostäder i området kan ut-
redas.

Safiren, Lerberget
Möjlighet finns att utan planändring omvandla dagens boende för 
ensamkommande flyktingbarn till instegsbostad.

Gamla bibioteket, Jonstorp
Instegsbostäder bedöms kunna etableras till en relativt liten kost-
nad. För detta krävs dock planändring.

ATT SKAPA ETT BILLIGT BOENDE
TRE OLIKA SYNSÄTT
Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skå-
ne har initierat bildandet av Skånskt bostadsnätverk. Nätverket ska 
agera opinionsbildare genom att samla Skåne och nyttja respektive 
organisations styrkor, för att på så sätt effektivt arbeta för ett ökat 
bostadsbyggande i Skåne. I rapporten Detta driver bostadsbyggandet i 
Skåne lyfts tre olika synsätt på möjligheterna att bo för hushåll med 
lägre inkomster.

Det totala utbudet är avgörande
Om bara volymen i det totala byggandet är tillräckligt stor skapas 
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möjligheter - detta även om det som byggs bara är relativt dyra nya 
bostäder. Det motiveras med att flyttkedjor skapas och att totalt 
sett mindre konkurrens i det befintliga beståndet pressar hyror och 
priser. Flyttkedjornas effekt i detta avseende är dock omtvistad.

Social housing
Särskilda hus där en privat ägare får ekonomiskt stöd för att hyra 
ut vissa eller alla lägenheter till särskilda målgrupper till lägre hyra. 
En variant är Inclusionary zoning, där kommunen ställer villkor 
på att det i ett visst område ska finnas ett antal lägenheter som 
hyrs ut till lägre hyra till hushåll med låga inkomster (som utses av 
kommunen). Det blir då ingen kostnad för kommunen. Ytterst får 
markägaren betala, eftersom sådana villkor sänker värdet på mar-
ken för bostadsbyggande.

Affordable housing
Hus byggs med lägre standard, vilket ska ge lägre pris eller hyra. 
Ofta handlar det om en standardprodukt med stordriftsfördelar 
av olika slag, i lägen med relativt låga markpriser. Detta beskrivs 
som grundtanken bakom den strategi som tillämpades i Sverige 
på 1950- och 60-talen. Genom standardiserade hus i förortslägen, 
kombinerat med bostadsbidrag och socialbidrag kunde även de 
med riktigt låga inkomster få tillgång till nybyggda lägenheter.

Det är uppenbart att alla tre synsätten har sina förtjänster och bris-
ter, kopplade till social och ekonomisk hållbarhet. Det viktiga, för 
att nå målet, är att föra en konstruktiv diskussion.

FYRA KONKRETA EXEMPEL
Idag arbetar kommuner, byggföretag och enskilda individer på vitt 
skilda sätt för att söka nya, innovativa vägar för att kunna möta det 
utbredda behovet av billiga bostäder. För en kommun som Höga-
näs finns all anledning att lyfta blicken och ta del av hur denna ut-
maning hanteras på andra håll. Fyra exempel nedan representerar 
en del av de projekt och lösningar som det just nu (hösten 2016) 
arbetas aktivt med runtom i Sverige.

Tillfälliga bostäder i Frihamnen, Göteborg
I Göteborg planerar det kommunala bolaget Älvstranden Utveck-
lings AB att bygga temporära bostäder i Frihamnen. Frihamnen är 
en del av utvecklingsområdet Älvstaden och kommunens strategi 
för Älvstaden är att utforma en socialt blandad stad med plats för 
alla. I visionen för den blandade staden ingår bostäder, verksam-
hetslokaler, handel, kultur och gemensamma ytor och offentliga 
rum. Området har fördelats till tre olika aktörer för att snabbt få 
fram inflyttningsklara bostäder och samtidigt skapa en spännande 
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stadsmiljö. Projektet omfattar mellan 700 och 900 lägenheter som 
kommer att fördelas mellan boenden för nyanlända, student- och 
företagsbostäder. De tillfälliga bostäderna får en arrendetid på 15 
år.

Kombohus
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, är en branschorga-
nisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag. För att synliggöra 
de höga svenska byggpriserna har SABO lanserat Kombohusen, 
en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger omkring 25 
procent under marknadspris. Konceptet utvecklas efterhand och 
finns idag i tre olika utföranden med en variation i såväl byggnads-
höjd som i bostadsstorlekar. Nästa steg är att ta fram Kombohus i 
sammanhängande kvartersstrukturer för att på allvar kunna möta 
det stora behovet av nya bostäder framöver. Kombohus byggs idag 
i exempelvis Malmö, Ängelholm och Svalöv.

Byggemenskaper
I Tyskland har så kallade byggemenskaper sedan 1990-talet blivit 
ett relativt vanligt sätt att producera bostäder och det börjar så 
smått även dyka upp i Sverige, även om en sorts byggemenskap 
finns i form av HSB redan sedan tidigt 1900-tal. Byggemenska-
per innebär att enskilda individer och familjer går samman för att 
planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter deras 
egna uppfattningar och idéer om sitt boende. Denna produktions-
form innebär att vinsten inte tillfaller ett byggbolag utan istället till 
största del kommer de boende tillgodo i form av lägre hyror. Sedan 
2011 samlar Föreningen för byggemenskaper stora delar av den svenska 
byggemenskapsrörelsen.

Snabba och billiga bostäder i Kalmar
I Kalmar har kommunen identifierat områden där det, förutsatt 
bygglov, bara är att sätta spaden i jorden och därefter anordnat 
en riktad markanvisningstävling kallad Snabba bostäder. Målet med 
Snabba bostäder är att på kort tid bygga 900 hyreslägenheter med 
låga boendekostnader. Bland de utvalda exploatörerna finns bland 
annat fastighetsbolag som söker bidrag ur statliga Investeringsstöd för 
anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande, vilket är möjligt 
under förutsättning att årshyran blir maximalt 1 300 kronor per 
kvadratmeter. För att undvika alltför enhetliga områden, vilket i 
förlängningen kan leda till segregation, ska en del av områdena 
kompletteras med villor och radhus.
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Bostadsbeståndets sammansättning i Höganäs kommun utifrån 
boendeform (2015)
(källa: SCB)

Genomsnittlig bostadsarea per person i m² (2015)
(källa: SCB)

Tre av fyra bostäder i Höganäs kommun utgörs av småhus. Det är 
en, i nationell jämförelse, mycket hög siffra. I Sverige som helhet 
utgör småhusen inte ens halva bostadsbeståndet. Förklaringen till 
den stora andelen småhus i Höganäs ligger delvis i att kommunen, 
vars centralort tidigt kom att präglas av egnahemsbebyggelse, un-
der de senaste decennierna utvecklats till en utpräglad boende- och 
utpendlingskommun. Rekordårens byggboom under 1960- och 
70-talen omsattes här i stora enhetliga villaområden i kommunens 
sekundära orter. I synnerhet i Lerberget och Viken, orter strate-
giskt belägna mellan Höganäs och Helsingborg.

Höganäs bostadsstruktur avspeglas även i att invånarna bor för-
hållandevis stort. Av de nordvästskånska kommunerna är det bara 
i Båstad som den genomsnittliga bostadsarean är större. Förkla-
ringen ligger även här i en stor andel småhus och siffrorna påvisar 
behovet av att bygga många små bostäder. Företrädesvis i flerbo-
stadshus, men också i form av exempelvis mindre radhus.
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Antal färdigställda lägenheter per småhus och flerbostadshus (1970-2015) samt planerad bostadsproduktion till 2020
(källa: SCB och Höganäs kommun)
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äganderätter bostadsrätter hyresrätter

Bostadsbeståndets sammansättning i Höganäs kommun utifrån 
upplåtelseform (2015)
(källa: SCB)

Den stora andelen småhus förklarar också upplåtelsestruk-
turen. I Höganäs kommun kompletteras en jämförelsevis 
stor andel äganderätter med förhållandevis små andelar hy-
res- och bostadsrätter. Denna struktur delar Höganäs med 
många andra skånska kommuner, som exempelvis Båstad, 
Klippan, Staffanstorp och Svalöv.

BOSTADSPRODUKTION 1970-2010
Historiskt sett har det rått en stor variation i bostadsproduk-
tionen, såväl nationellt som lokalt. De senaste 40 åren utgör 
inget undantag. Under 1970-talet byggdes stora delar av Hö-
ganäs kommuns sekundära orter Viken, Lerberget, Jonstorp 
och Nyhamnsläge ut, samtidigt som utbyggnaden i Höga-
näs stad var relativt blygsam. Merparten av de bostäder som 
tillkom under 70-talet utgjordes av småhus, som en del av 
miljonprogrammet. I Lerberget var utbyggnaden som allra 
störst och på ett år (1976-77) fördubblades ortens invånar-
antal från 735 till 1 500. Under 80-talet minskade bostads-
byggandet i hela kommunen för att under 90-talets andra 
hälft i princip avstanna helt. Efter millennieskiftet har pro-
duktionen åter tagit fart och under 2000-talet har det varit en 
relativt jämn fördelning mellan småhus och flerbostadshus.
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Antal färdigställda lägenheter per äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter (1980-2015) samt planerad bostadsproduktion till 2020 utifrån upplåtelseform. 
För perioden före 1980 saknas uppgifter om upplåtelseform.
(källa: SCB och Höganäs kommun)
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BOSTADSPRODUKTION 2011-2015
Bostadsproduktionen i Höganäs kommun har under den senaste 
femårsperioden varit förhållandevis kraftig. Med undantag för 
2014 har produktionen legat över snittet för såväl Sverige som 
helhet som för Skåne och Familjen Helsingborg. Från 2011 har 
drygt 600 nya bostäder tillkommit inom kommunen. Av dessa 
har drygt 50 procent uppförts inom centralorten och 30 procent 
inom någon av kommunens övriga fyra serviceorter, vilket ligger 
i linje med kommunens ambition. Knappt 15 procent av de nya 
bostäderna har tillkommit i någon av kommunens mindre orter, 
såsom Arild, Farhult och Strandbaden. Resterande fem procent 
har uppförts på landsbygden. Kännetecknande för den tillkom-
mande bostadsbebyggelsen i de mindre orterna är att denna i stor 
utsträckning sker genom ”spontanutbyggnad”, det vill säga i form 
av enskilda bostadshus med en många gånger gammal detaljplan.

En antagen strategi för Höganäs är att minst hälften av all nybygg-
nation ska tillkomma genom förädling (läs: förtätning) av befintligt 
stadslandskap i syfte att spara jordbruksmark och naturresurser. 
De senaste årens bostadsproduktion har i mångt och mycket följt 
denna strategi och under perioden 2011-2015 tillkom omkring 70 
procent av alla nya bostäder genom förtätning, vilket till stor del 
förklaras av nybyggda flerbostadshus i Höganäs. Däremot har bo-
stadsutbyggnaden i orter som Viken och Lerberget så gott som 
uteslutande uppförts på jordbruksmark i orternas utkanter.

Förtätningens baksida kan i vissa fall vara att grönytor reduceras el-
ler försvinner helt. Är dessa grönytor dessutom allmänt tillgängliga 
och av en viss storlek och kvalitet kan såväl sociala som ekologiska 
värden gå förlorade. Det kan då finnas anledning att ifrågasätta 
det sammantagna värdet av förtätningen. En sammanställning av 
de senaste årens bostadsproduktion visar att omkring tio procent 
av de bostäder som tillkommit genom förtätning uppförts på be-
kostnad av grönytor. Kvarteren Oden och Balder är ur denna as-
pekt goda exempel, där flerbostadshus uppförts inom mark som 
tidigare nyttjades för parkering. I andra änden av skalan finns de 
två flerbostadshus inom kvarteret Linden som uppförts i det som 
tidigare var trädbevuxen parkmark.

...och efter byggnation visar hur en stor del av de gröna värdena 
gått förlorade i samband med förtätning
(foto: Höganäs kommun)

Flygfoton över kvarteret Linden före...
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PLANBEREDSKAP
Under 2014 och 2015 genomförde Länsstyrelsen i Skåne en kart-
läggning över obebyggda byggrätter i Skånes större orter. Kart-
läggningen resulterade i rapporten Planberedskap i Skåne. I rap-
porten framgår att det finns en planberedskap för omkring 750 
bostäder i Höganäs kommun. Till detta ska läggas de outnyttjade 
byggrätter som finns i kommunens mindre orter, som exempelvis 
Blossalyckan i Arild, samt de detaljplaner som färdigställts efter 
det att kartläggningen genomfördes. Bland dessa finns bland annat 
detaljplanen för Folkparken & Julivallen i centrala Höganäs, med 
byggrätter för drygt 200 bostäder. Sammantaget finns det alltså 
byggklar mark för en bra bit över 1 000 bostäder runtom i kom-
munen. En del av denna exploatering är inne i ett aktivt skede med 
pågående eller närstående byggnation, medan det på andra håll rör 
sig om byggrätter som fått avvakta i väntan på att andra strategiska 
frågor ska klarna. Det ska också tilläggas att bostadsmarknaden 
skiljer sig åt mellan kommunens olika delar. Idag är efterfrågan på 
bostad som störst i Höganäs, Lerberget och Viken.

FRAMTIDA
BOSTADSPRODUKTION
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PLANLAGDA BYGGRÄTTER 2011-2015
Under den senaste femårsperioden har kommunen planlagt om-
kring 600 nya byggrätter för bostadsändamål. Drygt hälften av 
dessa utgör bostäder i flerbostadshus i Höganäs kopplade till 
detaljplanerna för Folkparken och Julivallen, kvarteret Flora och 
kvarteret Lugnet. I övrigt avser så gott som samtliga nytillkomna 
byggrätter småhus, i första hand koncentrerade till utbyggnadsom-
råden i Viken, Lerberget, Jonstorp och Farhult.
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PROJEKTPLAN 2016-2020
I Höganäs kommuns projektplan för 2016-2020 ryms de bostads-
utbyggnadsprojekt som planeras färdigställas fram till 2020. Sam-
mantaget rör det sig om drygt 1 600 bostäder och fördelningen 
mellan bostäder i småhus och i flerbostadshus är relativt jämn. Sett 
till upplåtelseform utgörs 40 procent av hyresrätter, 35 procent av 
bostadsrätter och 25 procent av äganderätter.

Statusen på utbyggnadsprojekten kan dock variera kraftigt. I vissa 
fall finns en färdig detaljplan och byggnationen är påbörjad. I an-
dra fall befinner sig projektet i en utredningsfas och beslut om 
planläggning har ännu inte fattats. I dessa fall råder det en relativt 
stor osäkerhet både beträffande tidsplan och antal bostäder. Det 
är viktigt att dessa osäkerhetsfaktorer beaktas när projektplanen 
tolkas. Sammantaget ger dock projektplanen en fingervisning om 
hur många och vilken typ av bostäder som förväntas produceras 
de närmsta åren samt i vilka geografiska områden de uppförs.
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR HÖGANÄS
I Höganäs planeras merparten av den bostadsbebyggelse som 
beräknas färdigställas under programperioden tillkomma genom 
förtätning. De största projekten är Folkparken & Julivallen samt 
Sågcrona. Utbyggnaderna av Flora, Stora Rydsgatan och Sydöstra 
Höganäs kräver nya detaljplaner. Strax utanför programmets tids-
ram finns bland annat ett nytt vårdboende med ett 50-tal bostäder.

LUGNET

FLORA

SVALAN

ODENGATAN

KAPTENENS TRÄDGÅRD

STORA RYDSGATAN

KASTANJE-
PARKEN

SÅGCRONA

SJÖCRONA

SYDÖSTRA HÖGANÄS

FOLKPARKEN &
JULIVALLEN

MÅNSTORP

2016 2017 2018 2019 2020
Svalan 30 35
Lugnet 35
Sjöcrona 10
Odengatan 10
Flora 50
Kastanjeparken 50
Sågcrona 35 35 85
Folkparken & Julivallen 20 110 35
Månstorp 30
Stora Rydsgatan 20
Kaptenens trädgård 10
Sydöstra Höganäs 150
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 35 60 210 210 325 840
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Planerad bostadsproduktion i Höganäs 2016-2020
(källa: Höganäs kommun)
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR VIKEN
Viken planeras att under programperioden både förtätas och växa 
österut. Förtätningsprojektet Lisas trädgård (intill vårdboendet 
Vikhaga) är genomfört och inflyttning skedde i början av 2016. 
Detaljplan finns för Vikens byastad och för övriga projekt är de-
taljplan under framtagande. På längre sikt finns fortsatta utbygg-
nadsplaner i såväl östra och södra Viken som vid Vikens centrum.

STUBBARP 39:5 M FL

VIKEN 11:1 M FL

POTATISÅKERN

VIKENS BYASTAD

LISAS TRÄDGÅRD

VIKENS BYASTAD

2016 2017 2018 2019 2020
Lisas trädgård 25
Vikens byastad 15 20
Potatisåkern 30 30
Stubbarp 39:5 m fl 55
Viken 11:1 m fl 50
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 30 20 25 35 140 250
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR LERBERGET
Den tillkommande bostadsbebyggelse i Lerberget som beräknas 
vara färdigställd inom programperioden är förhållandevis blygsam. 
Ett förtätningsprojekt i Gamla Lerberget är det enda som planeras 
fram till år 2020. På längre sikt finns utbyggnadsplaner söder om 
Lantmästarevägen samt öster om befintliga Östra Lerberget. För 
dessa områden, som redovisas i översiktsplanen, krävs dock plan-
läggning.

2016 2017 2018 2019 2020
Gamla Lerberget 10
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 5 5 15 5 5 35

GAMLA LERBERGET
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR JONSTORP
I Jonstorp planeras för ett hundratal nya bostäder under program-
perioden. Tyngdpunkten ligger öster om Jonstorps centrum. Samt-
liga bostäder är detaljplanelagda. På längre sikt finns planer för 
utbyggnad i den allra nordligaste delen av Jonstorp, vid sidan av 
förtätning i ortens centrala del.

JONSTORP 12:20 NORRA KULLAHUSEN

KULLAHUSEN

JONSTORP 10:18 M FL

MELLANBOENDE

JONSTORP 12:20 SÖDRA

2016 2017 2018 2019 2020
Jonstorp 10:18 m fl 10 15 10
Jonstorp 12:20 norra 5
Mellanboende 25
Jonstorp 12:20 södra 5
Kullahusen 5
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 5 20 40 20 15 100
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR NYHAMNSLÄGE
Ett nytt vårdboende planeras att byggas intill nuvarande Nyhamns-
gården, som på sikt är tänkt att omvandlas till mellanboende. Utö-
ver vårdboendet ryms inom programmets tidsram bara ett större 
utbyggnadsprojekt i Nyhamnsläge, vid idrottsplatsen. Projektet 
befinner sig i utredningsstadiet och ambitionen är att förtäta områ-
det. På längre sikt finns planer på fortsatt expansion österut.

BRUNNBYVALLEN

VÅRDBOENDE

2016 2017 2018 2019 2020
Vårdboende 30
Brunnbyvallen 50
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 5 5 35 5 55 105
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR ÖVRIGA ORTER
Även i kommunens mindre orter planeras en förhållandevis omfat-
tande utbyggnad. De största projekten finns i Arild, Farhult och 
Strandbaden. Utbyggnadsprojekten i dessa mindre orter bedöms 
dock som mer konjunkturkänsliga och tomtförsäljningen tenderar 
att gå långsammare här än i serviceorterna.

 ARILD

STUBBARP 6:32 M FL

BLOSSALYCKAN

KNAGGESTENSVÄGEN

 FARHULT

FARHULTS UDDE

Knaggestensvägen i Arild
(foto: Höganäs kommun)
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2016 2017 2018 2019 2020
Farhults udde 5 5 20 30
Blossalyckan, Arild 5 5 10 10 10
Gylleröd, Mölle 5
Stationsområdet, Mölle 15
Knaggestensvägen, Arild 10
Nordvästra Väsby 5
G:a h-trädg, S-baden 50 20
Stubbarp 6:32 m fl, Arild 10
Spontanutbyggnad 15 15 15 15 15
Total 25 30 75 115 45 290
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