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Beskrivning av ärendet Höganäs kommun har reviderat/omarbetat sitt Bostadsförsörjningsprogram 
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Förvaltningens förslag 1. Förslaget till yttrande godkänns och översänds till Höganäs kommun. 
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Datum: 2016-06-10 
Handläggare: Olof Selldén 
Dnr: KS 000829/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2016-2020.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2016-2020 
 
Sammanfattning av ärendet 
Höganäs kommun har reviderat/omarbetat sitt Bostadsförsörjningsprogram från 2014 då 
stora förändringar gällande både befolkningsmängd och bostadsbyggande förändrar 
förutsättningarna för de kommunala riktlinjerna gällande bostadsförsörjning.    
 
Bakgrund 
Sedan ett par år har Höganäs kommun ett bostadsförsörjningsprogram för 2014-2018. Under 
den tid som gått sedan bostadsförsörjningsprogrammet togs fram har situationen på bostads-
marknaden förändrats. En fortsatt kraftig inflyttning till Höganäs i kombination med ett större 
flyktingmottagande har förstärkt det sedan tidigare rådande bostadsunderskottet. Samtidigt 
har förändringar skett bland de planuppdrag som samhällsbyggnadsförvaltningen genomför. 
Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i början av 2016 samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett nytt bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020. 
 
Aktuellt 
I föreliggande förslag till bostadsförsörjningsprogram behandlas gällande lagstiftning, Höganäs 
övergripande mål och riktlinjer för bostadsförsörjning, utvecklingen på bostadsmarknaden och 
de verktyg kommunen har att tillgå för att påverka den lokala bostadsmarknaden. 
Avslutningsvis redovisas kommunens projektplan för 2016-2020. Det vill säga de 
bostadsutbyggnadsprojekt som avses genomföras inom Höganäs kommun under de närmaste 
åren. 
 
Övervägande/framtid 
Båstads kommun tackar för möjligheten att yttra sig avseende Bostadsförsörjningsprogram för 
Höganäs kommun 2016-2020. Programmet är mycket väl genomarbetat och ger en god insyn i 
hur Höganäs kommun hanterar bostadsfrågan för kommunens alla invånare under vald 
tidsperiod. Båstads kommun har inget att erinra mot Bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
 
 
 
 
 

Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förslaget till yttrande godkänns och översänds till Höganäs kommun.  
 
 
 
Båstad 2016-06-10 
 
 
Olof Selldén 
Planchef 
Samhällsbyggnad 
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REMISS 
BOST ADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR HÖGANÄS KOMMUN 2016-2020 

Härmed översänds Bostadsfa'rsiiljningJpmgram jo'r Häga11äs ko11111111n 2016-2020 för yttrande. Pro
grammet godkändes för rernissutsk.ick av kommunstyrelsens planutskott den 17 maj 2016. 

BAKGRUND 

Sedan ett par år har Höganäs kommun ett bostadsförsörjningsprogram för 2014-2018. Under 
den tid som gått sedan bostadsförsörjningsprogrammet togs fram har situationen på bostads
marknaden förändrats. En fortsatt kraftig inflyttning till kommunen i kombination med ett 
större flyktingmottagande har förstärkt det sedan tidigare rådande bostadsunderskottet. Sam
tidigt har förändringar skett bland de planuppdrag som samhällsbyggnadsförvaltningen 
genomför. Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i början av 2016 samhällsbyggnads
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett nytt bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020. 

INNEHÅLL 

I föreliggande förslag till bostadsförsörjningsprogram behandlas gällande lagstiftning, kom
munens övergripande mål, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, utvecklingen på 
bostadsmarknaden och de verktyg kommunen har att tillgå för att påverka den lokala 
bostadsmarknaden . .Avslutningsvis redovisas kommunens projektplan för 2016-2020. Det vill 
säga de bostadsutbyggnadsprojekt som avses genomföras inom Höganäs kommun under de 
närmaste åren. 

REMISSUTSKICK 

Remissutsk.ick görs till de politiska partierna i kommunfullmäktige, de största hyresvärdarna, 
kommunala förvaltningar, råd och bolag samt till de nordvästskånska konununerna, läns
styrelsen, Region Skåne och Familjen Helsingborg. 

Synpunkter skickas senast den 31 augusti 2016 till någon av nedanstående adresser: 

samhallsbyggnadsforvaltningen@hoganas.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

att: Erik Bredmar 

Järnvägsgatan 8 

263 82 Höganäs 

~HÖGANÄSKOMMUN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se 

WWW .HOGAN AS .SE 
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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 1 700 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 850 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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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.

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.

BAKGRUND OCH
LAGSTIFTNING

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2016-2020, REMISSVERSION4
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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.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2016-2020, REMISSVERSION 5
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 - 20186

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 1 700 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. I dessa orter finns god tillgång till förskola, skola, 
kollektivtrafik, livsmedelsbutik och annan offentlig och kommer-
siell service.

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJ-
NINGEN I HÖGANÄS KOMMUN
• Bostadsproduktionen ska under programperioden uppgå till 

minst 100 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, flexibla och snabbproducerade in-
stegsbostäder etableras inom kommunen under programpe-
rioden (se Läget på bostadsmarknaden, Instegsbostäder).

• Under programperioden ska ett nytt vårdboende byggas i Ny-
hamnsläge. Ytterligare ett vårdboende i Höganäs ska 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 grup-
per).

• Kommunen ska arbeta för ökad tillgänglighet i befintligt bo-
stadsbestånd (se Läget på bostadsmarknaden, Bostadsbehov för spe-
cifika 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, Bostads-
behov för specifika grupper).

MÅL OCH RIKTLINJER FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
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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 

KOMMUNENS VERKTYG
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287

287



BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 - 20188

kommunägt markområde för bebyggande. Det övergripande syf-
tet med riktlinjer för markanvisningar är att skapa transparens och 
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.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2016-2020, REMISSVERSION8
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 - 2018 9

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.

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.
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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 
andra övergripande planeringsambitioner, som exempelvis förtät-
ning och attraktiva boendemiljöer.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2016-2020, REMISSVERSION10

290

290



BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 - 2018 11

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 
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 
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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.

Med den växande bostadsbristen blir tidigare utsatta grupper än 
mer undanträngda från bostadsmarknaden. För att motverka den-
na utveckling behöver bostadsbyggandet i kommunen delvis slå 
in på nya vägar, med fokus på små och billiga bostäder och med 
en delvis lägre standard. I gruppen med små ekonomiska resurser 
finns även pensionärer och funktionshindrade med låga pensioner. 
Dessa efterfrågar billiga bostäder, men har även behov av bostä-
der med god tillgänglighet. Denna grupp riskerar att exkluderas 
om inte både låga boendekostnader och tillgänglighetsbehoven kan 
tillgodoses. Ansvaret för detta arbete ligger ytterst på kommunen, 
men Höganäshem spelar, med sitt bostadssociala ansvar, en myck-
et central roll. Det är utifrån dessa, delvis nya, förutsättningar som 
Höganäshems ägardirektiv ska läsas.
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2015)
(källa: Höganäshem)
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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 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.
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FLYTTKEDJOR
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 �yttkedja
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, el-
ler 140 nya bostäder per år. Enligt länsstyrelsens rapport Bostads-
behov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner 
(2015) finns ett årligt behov av 145 nya bostäder i Höganäs kom-
mun fram till år 2030. Denna siffra är baserad på den specialprog-
nos som Statistiska 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. Äldre efterfrågar 
företrädesvis 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.

Det finns idag två trygghetsboenden i kommunen. Brorsbacke i 
Höganäs med 34 lägenheter och Lisas trädgård i Viken med 23 
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lägenheter och kommunen bör medverka till att denna siffra sti-
ger. På kort sikt handlar det om 40-50 mellanbostäder i Höganäs 
och 25-30 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. Därefter bedöms 
ett nytt vårdboende med omkring 50 bostäder behövas i Höganäs, 
med inflyttning 2022. Från 2022 till 2035 bedöms behovet av nya 
vårdboendelägenheter 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.
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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 bör arbeta för att förmå fler fastighetsägare att 
teckna avtal med kommunen om bostadssociala kontrakt.. Där-
utöver finns alternativt 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 van-
liga lägenheter i befintligt bostadsbestånd. Istället behövs en likvär-
dig fristående lösning för denna målgrupp. Utöver ovan nämnda 
finns sju jourlägenheter 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.
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FLYKTINGARS BOSTADSBEHOV
Det finns en stor osäkerhet gällande det framtida behovet av flyk-
tingboenden, eftersom det i stor utsträckning är beroende av ut-
vecklingen i framför allt Syrien samt hur den framtida flyktingpo-
litiken kommer att utformas. Människor fortsätter fly från Syrien 
och situationen i Turkiet och Grekland är instabil och flyktingarna 
kan komma att välja nya flyktvägar. I skrivande stund (april 2016) 
ansvarar Höganäs kommun för 110 ensamkommande flykting-
barn. Det finns två boenden i Höganäs, två i Lerberget samt ett 
i Viken, ett i Strandbaden och ett i Ingelsträde. Därutöver finns 
boende i enskilda hem. Det finns även några placeringar utanför 
kommunen. När det gäller ensamkommande flyktingbarn går det 
för närvarande inte att ställa någon prognos, men så länge de tidi-
gare förskolorna Brorsbacke och Stinsängen finns kvar finns det 
möjlighet att snabbt ordna boende. De flyktingar som kommunen 
ansvarar för bedöms till 150 personer per år under 2016 och de 
närmsta åren. Omkring 40 procent av dessa tros vara ensamkom-
mande män med behov av mindre bostäder. I arbetet med bo-
städer åt flyktingar bör flexibla lösningar eftersträvas. Det gäller 
bland annat att de lägenheter som finns i kommunen nyttjas på ett 
flexibelt sätt, för att inte riskera att fastigheter står tomma. Men 
flexibiliteten är också viktig när det gäller själva byggandet av nya 
bostäder. De bostäder som byggs för flyktingar bör vara möjliga att 
ändra, om flyktingsammansättningen förändras och andelen flyk-
tingfamiljer ökar. Avslutningsvis bedöms det finnas behov av några 
akutlägenheter för de flyktingar och flyktingfamiljer som kommer 
till kommunen utan att ha ordnat bostad men som skriver sig hos 
någon släkting eller vän utan att det finns plats hos denne. Akutlä-
genheten blir då en övergångslösning.
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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, enkla och 
billiga, men också flexibla bostäder, som sammanfattningsvis kan 
benämnas ”instegsbostäder”. Ur ett socialt 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 på ett flexibelt sätt så att de relativt enkelt kan till-
gänglighetsanpassas och på andra sätt byggas om för att möta 
ett förändrat bostadsbehov i olika befolkningskategorier,

• 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.

Under 2016 kommer arbetet med instegsbostäder fortsätta. Dels i 
syfte att omgående få fram bostäder, men också i syfte att upprätta 
ett koncept för instegsbostäder så att behovet av dessa bostäder 
även på längre sikt ska kunna tillgodoses.
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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.

BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND

Antal färdigställda lägenheter per småhus och flerbostadshus (1970-2015) samt planerad bostadsproduktion till 2020
(källa: SCB och Höganäs kommun)
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Den stora andelen småhus förklarar också upplåtelsestrukturen. I 
Höganäs kommun kompletteras en jämförelsevis stor andel ägan-
derätter med förhållandevis små andelar hyres- och bostadsrätter. 
Denna struktur delar Höganäs med många andra skånska kom-
muner, som exempelvis Båstad, Klippan, Staffanstorp och Svalöv.

BOSTADSPRODUKTION 1970-2010
Historiskt sett har det rått en stor variation i bostadsproduktionen, 
såväl nationellt som lokalt. De senaste 40 åren utgör inget undan-
tag. Under 1970-talet byggdes stora delar av Höganäs kommuns 
sekundära orter Viken, Lerberget, Jonstorp och Nyhamnsläge ut, 
samtidigt som utbyggnaden i Höganäs stad var relativt blygsam. 
Merparten av de bostäder som tillkom under 70-talet utgjordes av 
småhus, som en del av miljonprogrammet. I Lerberget var utbygg-
naden som allra störst och på ett år (1976-77) fördubblades ortens 
invånarantal 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 produktionen åter 
tagit fart och under 2000-talet har det varit en relativt jämn fördel-
ning 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 bostä-
derna har tillkommit i någon av kommunens mindre orter, såsom 
Arild, Farhult och Strandbaden. Resterande fem procent har upp-
förts på landsbygden.

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)
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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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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2016-2020, REMISSVERSION 29

309

309



BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014 - 201830

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 1 700 bostäder och fördelningen 
mellan bostäder i småhus och i flerbostadshus är relativt jämn. Sett 
till upplåtelseform utgörs 40 procent av hyresrätter, 30 procent av 
bostadsrätter och 30 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.

Planerad bostadsproduktion i Höganäs kommun 2016-2020 utifrån 
upplåtelseform (källa: Höganäs kommun)
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Planerad bostadsproduktion i Höganäs kommun 2016-2020 utifrån 
boendeform
(källa: Höganäs kommun)
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR HÖGANÄS
I Höganäs planeras merparten av den bostadsbebyggelse som be-
räknas färdigställas under programperioden att  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.

MÅNSTORP

FOLKPARKEN & JULIVALLEN

SYDÖSTRA HÖGANÄS

SÅGCRONA

KASTANJE-
PARKEN

SJÖCRONA

STORA RYDSGATAN

SVALAN

ODENGATAN

KAPTENENS TRÄDGÅRD

LUGNET

BRORSBACKE
FLORA

2016 2017 2018 2019 2020
Svalan 30
Folkparken & Julivallen 85 55 50 50
Lugnet 35
Flora 30
Sågcrona 25 55 55 25
Odengatan 15
Sjöcrona 10 50
Brorsbacke 10
Kastanjeparken 50
Stora Rydsgatan 10
Månstorp 30
Kaptenens trädgård 10
Sydöstra Höganäs 50
Spontanutbyggnad 10 5 5 5 5
Total 40 275 280 145 55 795

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.

VIKENS BYASTAD

LISAS TRÄDGÅRD

STUBBARP 3 9 : 5  M FL

VIKENS BYASTAD

VIKEN 1 1 : 1  M FL

VIKENS CENTRUM

POTATISÅKERN

2016 2017 2018 2019 2020
Lisas trädgård 25
Vikens byastad 15 20
Potatisåkern 90
Viken 11:1 m fl 50 50
Stubbarp 39:5 m fl 70 70
Vikens centrum 40
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 30 20 165 125 115 455

Planerad bostadsproduktion i Viken 2016-2020
(källa: Höganäs kommun)
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR LERBERGET
Den tillkommande bostadsbebyggelse i Lerberget som beräknas 
vara färdigställd inom programperioden är relativt blygsam. Vid si-
dan av förtätningsprojekt i Gamla Lerberget finns utbyggnadspla-
ner för ett område söder om Lantmästarevägen, vilket dock kräver 
planläggning. Övriga utbyggnadsprojekt, som bland annat pekas ut 
i kommunens översiktsplan, ligger på längre sikt.

2016 2017 2018 2019 2020
Gamla Lerberget 10
Östra Lerberget södra 40
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 5 5 15 5 45 75

ÖSTRA LERBERGET SÖDRA

GAMLA LERBERGET
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Planerad bostadsproduktion i Lerberget 2016-2020
(källa: Höganäs kommun)
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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.

MELLANBOENDE

KULLAHUSEN

KULLAHUSEN

JONSTORP 1 2 : 2 0  SÖDRA

JONSTORP 1 0 : 1 8  M FL

JONSTORP 1 2 : 2 0  NORRA

2016 2017 2018 2019 2020
Jonstorp 10:18 m fl 15 20 20
Jonstorp 12:20 norra 5
Mellanboende 25
Jonstorp 12:20 södra 5
Kullahusen 5
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 5 25 60 25 5 120

Planerad bostadsproduktion i Jonstorp 2016-2020
(källa: Höganäs kommun)
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PROJEKTPLAN 2016-2020 FÖR NYHAMNSLÄGE
Ett nytt vårdboende planeras att byggas intill nuvarande Nyhamns-
gården, som i sin tur omvandlas till mellanboende. I övrigt ryms 
inom programmets tidsram bara ett större utbyggnadsprojekt i 
Nyhamnsläge. Projektet befinner sig i utredningsstadiet och am-
bitionen är att förtäta området kring idrottsplatsen. På längre sikt 
finns planer på fortsatt expansion österut.

MELLANBOENDE

BRUNNBYVALLEN

2016 2017 2018 2019 2020
Mellanboende 30
Brunnbyvallen 50
Spontanutbyggnad 5 5 5 5 5
Total 5 5 35 5 55 105
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Planerad bostadsproduktion i Nyhamnsläge 2016-2020
(källa: Höganäs kommun)
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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.

BLOSSALYCKAN

 ARILD

STUBBARP 6 : 3 2  M FL
KNAGGESTENSVÄGEN

FARHULTS UDDE

 FARHULT

Knaggestensvägen i Arild
(foto: Höganäs kommun)
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2016 2017 2018 2019 2020
Farhults udde 30 30
Stationsområdet, Mölle 15
Gylleröd, Mölle 5
Blossalyckan, Arild 40
Stubbarp 6:32 m fl, Arild 10
Knaggestensvägen, Arild 10
Nordvästra Väsby 5
G:a h-trädg, S-baden 30
Spontanutbyggnad 15 5 5 5 5
Total 15 55 70 65 5 210

Planerad bostadsproduktion i övriga orter 2016-2020
(källa: Höganäs kommun)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-08-24 1 av 1

 

 

KS § 154  Dnr KS 000959/2016 - 300 

Remiss - Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och 
kollektivtrafik 

 
Beskrivning av ärendet Styrelsen för Familjen Helsingborg antog strategin för infrastruktur och 

kollektivtrafik 2016-06-03. Strategin ger en gemensam vision för infrastruktur 
och kollektivtrafik i Familjen Helsingborg och visar vilka intrastruktur- och 
kollektivtrafiksatsningar som gemensamt prioriteras.  Strategin ska även 
användas som underlag till nationell och regional åtgärdsplanering.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-07-18. 
 Bilaga 1. Protokoll Familjen Helsingborgs styrelse 2016-06-03. 
 Bilaga 2. Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik.   
 
Förvaltningens förslag 1. Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik antas som 

planeringsunderlag för översiktlig planering och ersätter Infrastrukturstrategi 
för Skåne Nordväst, del av Strukturplan för Skåne Nordväst. 

 
Föredragande Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik antas som 
planeringsunderlag för översiktlig planering och ersätter Infrastrukturstrategi 
för Skåne Nordväst, del av Strukturplan för Skåne Nordväst.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

160720\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-07-18 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000959/2016 – 300 
Till: Kommunfullmäktige  
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Protokoll Familjen Helsingborgs styrelse 2016-06-03 
Bilaga 2. Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik  
 

Samråd har skett med: 
Olof Selldén Samhällsbyggnad, Andreas Jansson Teknik & Service 
 

 
Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik 
 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Familjen Helsingborg antog strategin för infrastruktur och kollektivtrafik 2016-
06-03. Strategin ger en gemensam vision för infrastruktur och kollektivtrafik i Familjen 
Helsingborg och visar vilka intrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar som gemensamt priori-
teras.  Strategin ska även användas som underlag till nationell och regional åtgärdsplanering.  
 

Bakgrund 
Strukturplan för Skåne Nordväst antogs 2014-02-26 av Kommunfullmäktige som planerings-
underlag för översiktlig planering. I Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2016-2019 
finns revidering av infrastrukturstrategin, som är en del av Strukturplan för Skåne Nordväst, 
som en strategi för att nå målet Framgång i prioriterade infrastrukturprojekt. Styrelsen för 
Familjen Helsingborg antog strategin för infrastruktur och kollektivtrafik 2016-06-03 (se bi-
laga 1). Styrelsen uppdrog kommunerna att ta upp strategin i den politiska organisationen. 
 

Aktuellt 
Strategin ger gemensam riktning och prioritering av infrastruktur- och kollektivtrafiksatsning-
ar samt struktur för långsiktig planering inom Familjen Helsingborg. Strategin ska även använ-
das som underlag till nationell och regional åtgärdsplanering.  
 
Arbetet med strategin tar utgångspunkt i Skånebilden, Familjen Helsingborgs vision 2020 och 
det övergripande transportpolitiska målet. Strategins tre övergripande målsättningar för infra-
struktur och kollektivtrafik är: 
 

1. Halvtimmestrafik med tåg i alla Familjens kommuner 
2. Regionbuss mellan tätorterna och till tågstationerna 
3. Säkert, hållbart och pålitligt transportsystem med förbindelser till omvärlden. 

 
Strategin prioriterar nationellt och regionalt viktiga infrastrukturprojekt. Kollektivtrafikdelen 
av strategin fokuserar på de övergripande principerna; förändra resenärers beteende, ökad 
kapacitet, ökad turtäthet och ökad pålitlighet, integrerad skolskjutstrafik samt utveckling av 
serviceresor och närtrafik. Prioriterade kollektivtrafikåtgärder presenteras i strategin.  
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För att möta och stärka investeringar och satsningar som lyfts fram i strategin måste kommu-
nerna kontinuerligt arbeta med att: 
 

 planera ny bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge 
 planera tät bebyggelse vid stationer 
 underlätta och förenkla byten vid stationer och därmed arbeta efter ett hela resan-

perspektiv 
 planera och bygga bra infrastruktur för gång och cykel 
 ta med viktiga objekt för den regionala och nationella utvecklingen i våra översiktspla-

ner 
 
Strategin har arbetats fram av en arbetsgrupp tillsammans med infrastrukturnätverket. Pro-
cessen har innefattat en serie med workshops. Den andra workshopen, där Familjen Helsing-
borgs styrelse deltog, hade fokus på de politiskt viktigaste frågorna. Strategin har även stämts 
av med Kollektivtrafik utskottet. 
 

Övervägande/framtid 
Enligt beslutet i Familjen Helsingborgs styrelse ska strategin fungera som underlag och inrikt-
ning i samband med planering av infrastruktur och kollektivtrafik hos medlemskommunerna 
och i överläggningar med externa parter som t ex Trafikverket och Region Skåne.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik antas som planeringsun-
derlag för översiktlig planering och ersätter Infrastrukturstrategi för Skåne Nordväst, del av 
Strukturplan för Skåne Nordväst.   
 
 
 
Båstad 2016-07-18 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Jan-Inge Hansson 
Tel: 0732 - 31 53 68 
jan-inge.hansson@ familjenhelsingborg.se 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

2016 -06- 1 0 

Samarbetskommittens protokoll 3 /2016 

Tid/Plats Fredagen den 3 juni 2016, kl 09.00-12.30. 

Kommunhuset, Klippan. 

Närvarande 

Ledamöter Ronny Sandberg, ordförande, Åstorp 

Anders Månsson, Bjuv 

Ninnie Lindell, Bjuv 

Bo Wendt, Båstad 

Ingela Stefansson, Båstad 

Jan-Björklund, Helsingborg 

Peter Kovacs, Höganäs 

Lennart Nilsson, Höganäs 

Kerstin Persson, Klippan 

Kenneth Dådring, Klippan 

Torkild Strandberg, Landskrona 

Jonas Esbjörnsson, Landskrona 

Ronny N ilsson, Persto rp 

Bo Dahlqvist, Pers torp 

Birgitta Jönsson, Svalöv, fram till kl 10.30 

Teddy Nilsson, Svalöv 

Eddie Ek, Åstorp 

Lars Nyander, Ängelholm 

Robin Holmberg, Ängelho lm 

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer Olsson, Örkelljunga 

T jänstemän Christer Pålsson, Bjuv 

Katarina Pelin, Båstad, fram till 11.05 

Palle Lundberg, Helsingborg 

Herman Crespin, Höganäs 

Tomas Rikse, Klippan 

Stefan Johansson, Landskrona 

Per Almström, Perstorp, fram till 11.10 

Fredrik Löfqvist, Svalöv 

Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp 

Lilian E riksson, Ängelho lm 

Peter Andreasson, Örkelljunga 
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Maskinskriven text
BILAGA 1 Protokoll Familjen Helsingborgs styrelse 2016-06-03



Åsa Åberg, Familjen Helsingborg, fram till 11.15 

Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg 

Gäster: Renee Mohlkert, Simon Randahl och Emma Håkansson, 

Helsingborgs stad, Märta Stenevi och Jeanette Flodqvist, Region 

Skåne, Mona Mårtensson, Arbetsförmedlingen, Lena Aström, 

Ängelholms kommun och Magnus Karlsson, Ersta diakoni 

Stockholm. 

1 Mötets öppnande m m 

O rdförande Ronny Sandberg hälsade alla välkomna till dagens möte. 

Samarbetskommitten beslutar 

att jämte ordförande utse Kerstin Persson till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen är utsänd sedan en dryg vecka. Sekretariatschefen föreslår att 

ärende 5 och 7 lyfts upp under beslutsärenden. Skrivelse har inkommit från 

N äringsdepartementet avseende svar på brev angående den planerade 

nedläggningen av Findus anläggning i Bjuv. Skrivelsen förslås länkas till 

temapunkten om nedläggningen av Findus verksamhet i Bjuv. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna den föreslagna dagordningen med ovanstående ändringar. 

Besluts punkter 

§ 3 Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik 

Infrastruktur- och kollektivtrafiknätverken har arbetat fram ett förslag till Familjen 

Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Renee Mohlkert och 

Simon Randahl, Helsingborg redovisade ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 
att anta förslaget till Familj en Helsingborgs strategi för infrastruktur och 

ko llektivtrafik 

att strategin ska fungera som underlag och inriktning i samband med planering av 

infrastruktur och kollektivtrafik hos medlemskommunerna och i överläggningar 

med externa parter som t ex Trafikverket och Region Skåne 

samt att uppdra åt respektive kommun att ta upp strategin i den politiska 

organisationen. 
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Landskrona stad meddelar att man inkommer med en protokollsanteckning i 

ärendet. 

§ 4 Ängelholm som en regional kärna 
Ängelholms kommun avser att göra en framställan till Region Skåne att tas upp 

som en regional kärna såsom liknade kommuner är i Skåne. Lars N yander, 

Ängelholms kommun redovisade ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att ställa sig bakom Ängelholms kommuns framställan till Region Skåne att b li en 

regional kärna. 

§ 5 Återkoppling av frågeställningar kring olika måltal i Verksamhetsplanen 

2015 
Styrelsen uppdrog 160408 åt kommundirektörsgruppen, i samband med 

uppföljning av Verksamhetsplanen för 2015, att vissa nyckeltal skulle kompletteras 

med fördjupad redovisning. Sekretariatet har utifrån medlemskommunernas 

ansvarsfördelning och inkomna svar uppdaterat uppföljningen av Verksamhetsplan 

2015. Sekretariatschefen Jan-Inge Hansson redovisade ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna de ändringar som gjort i samband med uppdatering av 

Verksamhetsplanen 2015 

samt att avseende Verksamhetsplan 2016-2019 komplettera mätetal 2.10 Öka 

kommunernas generella utbildningsnivå med andel av befolkningen som har 

gymnasial respektive eftergymnasial utbildning, där måltalet ska vara högre än 

föregående år. 

§ 7 Food Evolution och Matstaden Familjen Helsingborg - Leaderprojekt 

Emma Håkansson, Helsingborgs stad redovisade ärendet. Det finns en stark 

koppling mellan projektet, Food Evolutions målsättningar och de mål som Familjen 

Helsingborg definierat för samarbetet inom näringslivs- och 

destinations utvecklingen: 

Mål 1: Det bästa klimatet för företagsamma människor. 

Mål 2: Fler arbetstillfallen i regionen. 

Mål 3: Det bästa värdskapet för våra turister. 

Mål 4: Ökad internationell turism och investeringar. 

Mål 5: God matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. 

Styrelsen i Food Evolution avser att lämna in en leaderansökan jämte andra 

finansieringsmöjligheter för att genomföra projektet. 
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Samarbetskommitten beslutar 
att stödja arbetet med att utveckla konkurrens- och attraktionskraften för 

livsmedelsindustrin i nordvästra Skåne genom medfinansiering av leaderprojektet 

Food Evolution med en krona per invånare och kommun avseende år 1. 

att stödet villkoras av att leaderansökan Food Evolutio n godkänns samt att 

projektet fullföljs. 

att stödet finansieras genom medel ur anslaget till styrelsens förfogande för budget 

2016 

samt att beslut om medlemskap i föreningen Food Evolution och eventuell 

ytterligare medfinansiering av leaderprojektet eller annat bidrag fattas av respektive 

medlemskommun. 

Informations punkter 

§ 6 Avrapportering från kollektivtrafikutskottet 
Kollektivtrafikutskottets ordförande redovisade de viktigaste frågorna från 

utskottets arbete under våren. 

Samarbetskommitten 

noterar informationen. 

§ 8 Regional livsmedelsstrategi för Skåne 

Jeanette Flodqvist, Region Skåne redovisade översiktligt syftet och arbetet med den 

regionala Livsmedelsstrategin. 

Samarbetskommitten konstaterar 

att arbetet med Region Skånes livsmedelsstrategi kan bidra positivt till att stärka 

livsmedelsnäringen inom både Familjen Helsingborg och övriga Skåne. 

Tematisk uppföljning 

Dagens första tema är " Findus nedläggning i Bjuv - redovisning av det man gjort 

och viktiga vägval framöver". Anders Månsson och Christer Pålsson, Bjuvs 

kommun och Mona Mårtensson från Arbetsförmedlingen redovisade erfarenheter 

och framtidsutsikter. Temaredovisningen avslutades med en diskussions och 

frågestund. Det noterades också att det inkommit svar från Näringsdepartementet 

på styrelsens skrivelse angående Findus nedläggning i Bjuv. 

Dagens andra tema är kopplad till verksamhetsplanens målområde 4. Samverkan 
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med det civila samhället. Lena Åström, Ängelholms kommun har bjudit in Magnus 

Karlsson från Ersta diakoni i Stockholm som är en ideell förening som bedriver 

sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning. Efter föredragningen redovisade 

Lena Aström ett förslag till projektplan kopplat till mätetal 4.1-2 i Verksamhetsplan 

2016-2019. 

Övriga frågor 
- Lars Neander meddelade att Ängelholm firar 500 årsjubileum och kommer att 

sända ut en inbjudan till styrelseledamöterna och kommundirektörsgruppen till 

jubileumfesten den 29 oktober 2016. 

- Lars Nyander tog även upp frågan att arrangera seminarier med Emerich Roth för 

tex gymnasieeleverna i Familjen Helsingborgs. Stefan Johansson m eddelade att 

kommundirektörsgruppen redan remitterat ärendet till mångfaldsnätverket. 

Anmälningar och rapporter 

- Justerat protokoll från den 8 april är utsänt. 

- Nästa mö te är seminariemöte lunch-lunch Båstad Riviera, 1-2 september 2016. 

Ordföranden tackade de avgående kommundirektörerna i Perstorp och Örkelljunga 

för ett gott samarbete och önskade dem lycka till i sina nya uppdrag., O rdförande 

avlutade mötet med en önskan om en skön sommar och bjöd in till en gemensam 

lunch. 

Vid protokolle t ~ 

rf ~:k~. ~ .... #77-n--..-
ll~~~ge Hansson 

Justeras 

Kerstin Persson 
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Familjen Helsingborg är motorn i norra delen 
av Öresundsregionen med förbindelser till 
Stockholm, Danmark och Norge. 
Vi är 340 000 invånare fördelat på 11 kommuner 
med en fjärdedel av Skånes arbetsplatser. Europa
vägarna E4, E6 och E20 passerar genom Familjen 
Helsingborg och utgör tillsammans med Västkust
banan, Skånebanan, Söderåsbanan och Rååbanan 
stommen i vårt transportsystem. Helsingborgs 
hamn är en av Sveriges största hamnar och 
betydande hamnverksamhet finns även i Lands
krona och Höganäs. Ängelholm Helsingborg 
Airport ger oss och närliggande regioner goda 
förbindelser till övriga delar av landet och inter
nationella charterdestinationer. 

Med våra nationella och internationella kopplingar är vi 

en viktig del i Greater Copenhagen där vi genom ett bra 

samarbete mellan Skåne och östra Danmark vill skapa 

tillväxt och konkurrenskraft till nytta för regionens 3,9 

miljoner invånare. 

Vi står inför stora förändringar i framtiden, det gäller för 

oss som för övriga delar av Europa. Befolkningsutveck

ling, globalisering, integration, teknikutveckling, klimat 

och miljöförändringar är några av de stora trender som 

tillsammans med ökade ekonomiska krav skapar en ut

manande framtid. För att möta utmaningarna krävs god 

planering och vilja till förändring. Den infrastruktur som 

finns idag måste underhållas, förstärkas samt inte minst 

användas mer effektivt och hållbart eftersom den till stor 

del även utgör framtidens infrastruktur. Men det krävs 

också nya investeringar. Investeringar i infrastruktur och 

kollektivtrafik stärker tillgängligheten och robustheten i 

transportsystemet vilket är en förutsättning för att knyta 

samman arbetsmarknadsregioner och tillväxtmotorer. 

En stark och långsiktig satsning på infrastruktur för 

kollektivtrafik och investering i fordon och pålitliga trafik

upplägg är nödvändigt för en hållbar utveckling och ett 

hållbart samhälle i framtiden. 

Vi i Familjen Helsingborg lyfter i denna strategi fram de 

infrastrukturobjekt och kollektivtrafiksatsningar vi till

sammans prioriterar och driver regionalt, nationellt och 

internationellt. Dessa infrastrukturobjekt och kollektiv

trafiksatsningar skapar stort värde för Sverige och 

Danmark samt bidrar till att både nationella och regionala 

miljö- och utvecklingsmål uppnås. Strategin är indelad 

i två delar; infrastruktur respektive kollektivtrafik där 

infrastruktur avser investeringar i transportinfrastruktur. 

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och 

kollektivtrafik tar utgångspunkt i Skånebildens utpekade 

satsningar på infrastruktur tillsammans med Familjen 

Helsingborgs vision 2020 och det övergripande transport

politiska målet. För att förverkliga Skånebilden, uppnå 

vår vision och bidra till transportpolitiska mål har vi enats 

om tre övergripande målsättningar för infrastruktur och 

kollektivtrafik i Familjen Helsingborg: 

Halvtimmestrafik med tåg i alla 
Familjens kommuner 

Regionbuss mellan tätorterna och 
till tågstationerna 

Säkert, hållbart och pålitligt transportsystem 
med förbindelser till omvärlden 

"Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande 

stad och är en av norra Europas mest kreativa och 

inkluderande regioner" (Familjen Helsingborgs vision 2020) 

"Det övergripande transportpolitiska målet är att säker

ställa samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i 

hela landet" (prop 2008109:93) 

Skånebilden är en överenskommelse i Skåne avseende 

infrastruktur som understryker Skånes behov av hög

hastighetsjärnväg, utbyggnad av Västkustbanan till 

dubbelspår, konkurrenskraftiga restider på Skånebanan 

samt att en fast förbindelse mellan Helsingborg och 

Helsingör ska påbörjas så snart det går. 

(Skånebilden, 2015) 
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Familjen Helsingborg har idag tre utpekade infrastrukturobjekt i gällande nationell plan 

för transportsystemet 2014-2025. Det innebär att de är finansierade och tidsplanerade. 

Det är mycket viktigt att dessa objekt genomförs enligt plan och att de finns med i 

kommande nationell plan för åren 2018-2029. Utöver objekten i gällande nationell plan 

för transportsystemet 2014-2025 prioriterar Familjen Helsingborg ytterligare infrastruktur

objekt inför kommande nationella och regionala planer för åren 2018-2029 samt några 

objekt på längre sikt. Dessa objekt är avgörande för att kunna möta framtidens 

efterfrågan på hållbara transporter och ökat resande med kollektivtrafiken. 

Prioriterade objekt 
i nationell plan 
för transportsystemet 
2014-2025 
VAstkustbanan, -
dubbelsp•r Ängelholm-Maria station 
Vårt mål: Att dubbelspårsutbyggnad längs Västkustbanan 
mellan Ängelholm och Maria station genomförs enligt 
gällande nationell plan för transportsystemet med trafikstart 
senast år 2022. 

Prioriterade objekt 
Fast tarblndelse Helslngborg-Helslngar -
Varför: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
är en förutsättning för en fullt integrerad och funktionell Ore
sundsregion samt för att möta transportbehovet när Fehmarn 
Bält-förbindelsen öppnar. Den fasta förbindelsen skapar 
kraftigt förbättrad tillgänglighet och bidrar därmed till ökad 
tillväxt och till att vidga arbetsmarknaden i Öresundsregionen. 
Verksamheter och företag ges ökad tillgång på arbetskraft 
och marknadsunderlag för tjänster och handel jämfört med 
idag. En fast förbindelse ökar kapaciteten i transportsystemet 
och avlastar därmed Oresundsbron och väg E6/E20. 
Vårt mål: En etappvis utbyggnad av separata tunnellinjer 
där persontågs- och motorvägsförbindelse kommer först. Att 
den fasta HH-förbindelsen pekas ut i nationell transportplan 
2018-2029 samt att svenska och danska regeringen fattar 
beslut om genomförande med målsättning om färdigställande 
senast 2035. 

Dubbelsp•r VAstkustbanan, 
Maria station-Helsingborg C 
Varför: Maria station till Helsingborg C är den sista sträckan 
längs Västkustbanan med enkelspår som inte finns utpekad i 
nationell transportplan. Dubbelspår Maria station-Helsingborg 
C fullföljer riksdagsbeslutet om en fullt utbyggd Västkustbana 
och bidrar till ökad kapacitet och robusthet samt minskad 
restid i det nationella och regionala transportsystemet. Bidrar 
till regionförstoring och ökad tillväxttakt i Syd- och Västsverige. 
Virt mil: Att dubbelspår Västkustbanan Maria station
Helsingborg C pekas ut i nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 med byggstart senast 2025. 

Söderlsbanan, persontrafik .Astorp-Malmö -
Virt mil: Att utbyggnad av Söderåsbanan och de nya 
stationerna i Billesholm, Kågeröd och Svalöv genomförs 
enligt gällande nationell plan för transportsystemet, samt 
avsiktsförklaring gällande trafikering mellan berörda parter 
med trafikstart senast år 2020. 

SUnebanan, 180 km/h Astorp-Hlssleholm -
Virt mil: Att upprustning av Skånebanan mellan Åstorp och 
Hässleholm till 160 km/h genomförs enligt gällande nationell 
plan för transportsystemet med färdigställande senast 2019. 

SUnebanan, -
dubbels.,.r Helsingborg-Hlnleholm 
Varför: Skånebanan är idag ett av landets mest belastade 
enkelspår och viktig för både gods- och persontransporter. 
För att garantera kapacitet och robusthet när godsmängdema 
och persontransporterna på järnväg ökar är det av största 
vikt att Skånebanan byggs ut till dubbelspår. Bt dubbelspår 
innebär minskad restid och därmed en möjlighet att koppla 
ihop arbetsmarknadsregionema i nordvästra och nordöstra 
Skåne. Tillsammans med möjligheten att transportera mer 
gods på järnväg bidrar de minskade restiderna till fortsatt 
utveckling och tillväxt i hela Skåne. 
Virt mil: Att dubbelspår alternativt förlängt mötesspår 
Klippan-Hyllstofta pekas ut i nationell plan för transport
systemet 2018-2029 som en första etapp. Att Skånebanan 
utreds vidare med fokus på sträckan Åstorp-Ramlösa inför 
nationell plan för transportsystemet 2022-2033. 

Angelholm Helslngborg Alrport, 
trafikplats vig E8 
Varför: Ängelholm Helsingborg Airport är viktig för Familjen 
Helsingborgs tillgänglighet till omvärlden och en förutsättning 
för fortsatt utveckling och tillväxt för näringsliv och arbets
marknad. En ny trafikplats på väg E6/E20 med anslutning till 
flygplatsen stärker tillgängligheten till flygplatsen och möjlig
gör effektivare anslutning med kollektivtrafikförbindelser från 
Helsingborg och övriga orter i Familjen Helsingborg. 
Virt mil: Att en ny trafikplats på väg E6/E20 pekas ut i 
nationell plan för transportsystemet 2022-2033. 
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Vig 21, Klippan-Hyllstofta -
Varför: Väg 21 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning i 
norra Skåne och har idag god vägstandard med 2+ 1 körfält 
längs stora delar av sträckan Åstorp-Kristianstad. För att 
färdigställa väg 21 till ett trafik- och kapacitetssäkert stråk 
med god framkomlighet och robusthet krävs 2+1 körfält längs 
den återstående sträckan mellan Klippan och Hyllstofta. 
Vårt mål: Att utbyggnad av väg 21 längs sträckan Klippan
Hyllstofta pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 
2018-2029. 

Vig 109, Ekeby-KigerDd-HDDr -
Varför: En brist i norra Skånes transportsystem är avsaknad 
av attraktiva öst-västliga stråk. Ett stråk i förlängningen av 
väg 109 från Helsingborg till Höör stödjer flera funktioner i 
transportsystemet. En förbättrad vägförbindelse i stråket ger 
förutsättning för attraktiv kollektivtrafik och tillgång till kopp
lingspunkter mellan olika trafikslag. Det ger även möjlighet 
till överflyttning av rekreationsresor från bil till kollektivtrafik 
samt en alternativ koppling till Helsingborgs hamn för gods
transporter vilket avlastar väg E6/E20. 
Vårt mil: Att utbyggnad av väg 109 längs sträckan Ekeby
Kågeröd pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 2018-
2029 som en första etapp i stråket Helsingborg-Höör. 

Vig 108, 6rkelQunga-LJungbyhed-Klvllnge -
Varför: Väg 108 är ett viktigt alternativt stråk för transittrafik 
som kan avlasta väg E6/E20. Stråket kopplar samman tät
orter och större verksamheter i östra delen av Familjen 
Helsingborg. Idag finns stora brister i trafiksäkerhet eftersom 
vägen berörs av anslutande vägar och mindre samhällen. 
Att rusta upp väg 108 och samtidigt införa en ny busslinje 

i stråket Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund 
skapar nya pendlingsmöjligheter från Familjen Helsingborg 
till Malmö, Lund och resten av Oresundsregionen. 
Vårt mll: Att väg 108 på sträckan Orkelljunga-Ljungbyhed 
pekas ut i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 
samt att sträckan Ljungbyhed-Kävlinge pekas ut i regional 
transportinfrastrukturplan 2022-2033. 

Cykelvllgnät ~ 
Varför: Bra cykelvägar till hållplatser och stationer är en 
förutsättning för ökad attraktivitet i kollektivtrafiken. Attraktiva 
och säkra cykelvägar mellan Familjen Helsingborgs tätorter 
samt till rekreationsområden bidrar till hållbart resande, ökad 
hälsa, ett jämställt transportsystem och social utveckling. 
Vårt mål: Investeringar i gång- och cykelvägar genom med
finansiering längs det regionala och kommunala vägnätet, 
samt där det är möjligt i ny sträckning mellan tätorter, till 
rekreationsområden och till hållplatser och stationer. 

Torrhamn, Bjuv/Åstorp 'il, 
Varför: En torrhamn med anslutning till Skånebanan 
ger möjlighet till överflyttning av gods från väg till järnväg samt 
fördelning och effektivisering av godsflöden lokalt, regionalt 
och nationellt. En torrhamn bidrar till hållbara och effektiva 
godstransporter, ökad kapacitet för Helsingborgs hamn samt 
förbättrade trafikmiljöer i städer och tätorter. 
Vårt mil: Fortsatt arbete för att underlätta etablering av en 
torrhamn i Bjuv/Åstorp vilket inkluderar utredning och investe
ring i närliggande och anslutande infrastruktur. 

Prioriterade objekt på längre sikt 
HBghastlghetsJlrndg 
Helsingborg-Stockholm 
Varför: En anslutande höghastighetsjärnväg från Helsingborg 
till färdigstål Id höghastighetsjärnväg Stockholm-Jönköping
Malmö säkerställer tillgänglighet till och från Familjen Helsing
borg i ett nationellt perspektiv. Att ansluta Familjen Helsing
borg till höghastighetsjärnvägen bidrar positivt till Familjen 
Helsingborgs och Oresundsregionens utveckling och tillväxt. 
Det skapar även möjlighet för snabba regionala tåg i stråket 
Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd. 
Vårt mål: Utbyggnad av en anslutande höghastighetsjärnväg 
från Helsingborg, i ett andra steg efter höghastighetsjärn
vägens utbyggnad via Hässleholm, med trafikstart efter 2035. 

JMrnvllgsutbyggnad Helslngborg-
6rke1Qunga-Marka1Yd. 
Varför: Järnvägsnätet utgör grunden för Skånes utveckling 
och är stommen i Familjen Helsingborgs transportsystem. 
För att uppnå Familjen Helsingborgs vision om en samman
hängande stad är det av största vikt att även stråket Helsing
borg-Örkelljunga-Markaryd förses med järnväg. 
Vårt mål: Utbyggnad av järnväg i stråket Helsingborg
Örkelljunga-Markaryd i kombination med höghastighets
järnväg Helsingborg-Stockholm med traiikstart efter 2035. 

Oslo-Kapenhamn, 2&0 km/h 
Varför: Fullt utbyggt järnvägsystem för 250 km/h i stråket 
Oslo-Köpenhamn, längs Västkustbanan, bidrar starkt till 
Sveriges och Öresundsregionens utveckling och tillväxt. 
En viktig satsning för Familjen Helsingborgs tillgänglighet till 
öresundsregionen och Göteborg samt Oslo. 
Virt mil: Västkustbanans fortsatta utbyggnad till dubbelspår 
och anpassning till 250 km/h och att sträckan Göteborg-Oslo 
fortsätter att upprustas vilket möjliggör trafikering med nya 
snabba regionaltåg. 

Regional spirdg, Helsingborg-Höganls 
Varför: En regional spårväg i stråket Höganäs-Helsingborg 
ger en pålitlig och tydlig kollektivtrafik med kapacitet att 
transportera långt fler passagerare än med buss. Det är en 
förutsättning för att hantera framtidens efterfrågan på kollektiv
trafik i stråket och för fortsatt utveckling och tillväxt i Familjen 
Helsingborg. Spårvägen skapar dessutom förutsättningar för 
en attraktiv stadsutveckling genom minskad trängsel, minskat 
buller samt färre luftföroreningar och vibrationer. 
Vårt mål: Utbyggnad av regional spårväg i stråket Helsing
borg-Höganäs. 
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Familjens 
kollektivtrafik 
Ett framgångsrecept för attraktivitet i kollektMrafiken är trafik i sammanhängande 
stråk. Resenärer kan resa längre sträckor utan att tvingas till byten och 
kollektivtrafiken får en strukturbildande karaktär som signalerar pålitlighet och 
långsiktighet. Vi i Familjen Helsingborg driver att sammanhängande kollektivtrafik 
i långa stråk ska vara en utgångspunkt vid planering av kollektivtrafik. 
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I alla stråk med kollektivtrafik finns potential att öka 
resandet genom att under1ätta för resenärer att välja 
kollektivtrafik istället för bilen. Därför driver vi i Familjen 
Helsingborg insatser för att förändra resenärers 
beteenden, så kallad mobility management, fOr Okat 
resande i befintliga kollektivtrafikstråk. 

I stråk där resandet är lågt är det av största vikt att resandet 
ökar både ur ett hållbarhetsperspektiv och för att kunna bära 
kostnaderna för kollektivtrafiken i just det stråket. I stråk med 
stort resande krävs satsningar på ökad kapacitet, ökad tur
täthet och ökad pålitlighet för fortsatt attraktiv kollektivtrafik 
för resenärerna. 

För att skola in framtida resenärer och befästa hållbart 
resande i ett tidigt stadium är det viktigt att satsa på skol
skjutssystemet. Vi i Familjen Helsingborg driver att ordinarie 
kollektivtrafik integreras i skolskjutssystemet och att sam
ordning sker mellan skolornas tider och kollektivtrafikens 
tidtabeller så att kollektivtrafiken kan utnyttjas maximalt. 
Förutom investering i framtida resenärer kan integrering av 
kollektivtrafik i skolskjutssystemet öka antalet tillgängliga 
bussturer för allmänheten i stråk där resandeunderlaget 
är svagt. I stråk där resandeunderlag saknas helt kan det 
innebära att kollektivtrafik kan erbjudas. 

Lika viktigt som ett fungerande skolskjutssystem i kollektiv
trafiken är ett fungerande system för serviceresor och när
trafik. I många orter är serviceresor och närtrafik den kollektiv
trafik som erbjuds och precis som med skolskjuts innebär 
samordning av serviceresor och närtrafik med ordinarie 
kollektivtrafik ökad tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet. Vi 
i Familjen Helsingborg driver fortsatt utveckling av service
resor och närtrafik i samordning med ordinarie kollektivtrafik. 

Utöver de övergripande principerna prioriterar vi i Familjen 
Helsingborg sex konkreta åtgärder som stärker och förbättrar 
kollektivtrafiksystemet. Dessa åtgärder bidrar till ökad attrak
tivitet och konkurrenskraft för kollektivtrafiken vilket är en för
utsättning för ett hållbart transportsystem. Åtgärderna bidrar 
dessutom till att uppnå de regionala målen om fördubbling 
av antalet kollektivtrafikresor år 2020 jämfört med år 2006 
samt en marknadsandel på minst 40 % år 2030. Samtliga 
åtgärder kan förverkligas i närtid och vårt mål är att de ska 
genomföras snarast alternativt tas upp i nästa regionala 
trafikförsö~ningsprogram. 

Prioriterade kollektivtrafikåtgärder 
8ad•r•sbanan, ~ 
persontraftk .lngelholm-Astorp 
Yarför: Söderåsbanan mellan Åstorp och Malmö öppnar för 
persontrafik 2020 vilket ökar möjligheterna för hållbart resande 
i Familjen Helsingborg och övriga Skåne. En anpassning av 
Söderåsbanans norra del, Ängelholm-Åstorp, för persontrafik 
ökar dessa möjligheter ytterligare samt bidrar till ökad till
gänglighet, kapacitet och pålitlighet i det regionala kollektiv
trafiksystemet. 
Vårt mil: Att persontrafik på sträckan Ängelholm-Åstorp 
pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet med 
trafikstart 2020. 

0 Ylstlwstbanan, 
P6gmUig utan byte I Helslngborg 
Yarför: Idag är Helsingborg C bytespunkt för Pågatåg vilket 
innebär att det till exempel inte går att resa utan byte med 
samma tåg från stationerna norr om Helsingborg till södra 
Skåne. En sammanhängande trafik från Halmstad till södra 
Skåne längs Västkustbanan ökar attraktiviteten för pågatågs
trafiken och bidrar därmed till ökat resande och samman
kopplar arbetsmarknadsregioner. 
Vårt mil: Sammanhängande trafik med Pågatåg längs 
Västkustbanan mellan Halmstad och södra Skåne. 

i.ngelholm·H6ganls 
Varför: Restidsmässigt är dagens regionbuss mellan Ängel
holm och Höganäs inte ett attraktivt alternativ till bilen. En 
snabbare regionbussförbindelse mellan Ängelholm och 
Höganäs utmed väg 112 ger förutsättningar för ökat kollektivt 
resande i stråket och möjliggör nya pendlingsrelationer. 
Vårt mål: Att en ny regionbusslinje med färre stopp och genare 
linjesträckning i stråket Ängelholm-Höganäs införs snarast. 

Regionalt superbusskoncept -
Varför: Helsingborg-Höganäs och Helsingborg-Örkelljunga
Markaryd saknar idag järnvägsförbindelser men är trots det 
två av Skånes starkaste pendlingsstråk. Införande av regionalt 
superbusskoncept med ökad kapacitet och framkomlighet är 
en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara ett konkurrens
kraftigt alternativ till bilen i dessa stråk. 
Vårt mil: Införande av regionalt superbusskoncept på 
sträckan Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd samt på sträckan 
Helsingborg-Höganäs senast 2022. 

Orkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed· -Uvllnge-Lund 
Yarför: En ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-Perstorp
Ljungbyhed-Kävlinge-Lund skapar ett starkt kollektivtrafik
stråk i nord-sydlig riktning i områden som inte är aktuella för 
spårtrafik. Regionbusslinjen skapas med tydliga kopplingar 
till Pågatåg i Perstorp, Klippan och Kävlinge. Det bidrar till nya 
pendlingsmöjligheter i områden med svag kollektivtrafik. 
VArt mAI: Att en ny regionbusslinje på sträckan Örkelljunga
Perstorp-Ljungbyhed-Kävlinge-Lund pekas ut i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Angelholm Helslngborg Alrport, -
busst6rblndelse BarUkr• 
Varför: Idag kör en stor andel resenärer bil till och från Ängel
holm Helsingborg Airport eftersom utbudet med kollektivtrafik 
är begränsat. För att säkerställa Familjen Helsingborgs och 
norra Skånes tillgänglighet till flygplatsen med kollektivtrafik 
krävs satsningar på en bussförbindelse från Barkåkra station. 
Vårt mil: Att en bussförbindelse från Barkåkra station till 
Ängelholm Helsingborg Airport införs snarast. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-08-24 1 av 1

 

 

KS § 155  Dnr KS 000827/2016 - 300 

Remiss - Mobilitetsplan för Skåne 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har tagit emot Region Skånes förslag till Mobilitetsplan för 

Skåne på remiss. Syftet med Mobilitetsplanen för Skåne är att identifiera 
åtgärdsområden som kan främja regional samverkan för att uppnå ett hållbart 
resande i Skåne.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-07-20. 
 Bilaga 1. Remiss: Mobilitetsplan för Skåne.  
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sin egen och 

ger förvaltningen i uppdrag att översända den till Region Skåne.  
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sin egen och 
ger förvaltningen i uppdrag att översända den till Region Skåne.  
 
2. Paragrafen justeras omedelbart.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

160720\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
 

Datum: 2016-07-20 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000827/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Remiss: Mobilitetsplan för Skåne  
 

Samråd har skett med: 
Olof Selldén Samhällsbyggnad, Andreas Jansson, Teknik & Service 
 

 
Remiss - Mobilitetsplan för Skåne 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har tagit emot Region Skånes förslag till Mobilitetsplan för Skåne på remiss. 
Syftet med Mobilitetsplanen för Skåne är att identifiera åtgärdsområden som kan främja reg-
ional samverkan för att uppnå ett hållbart resande i Skåne.   
 
Bakgrund 
Båstads kommun har tagit emot Region Skånes förslag till Mobilitetsplan för Skåne på remiss.  
Planen fokuserar på användandet av infrastrukturen och är en fördjupning av Regionens Stra-
tegi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050, som ska vara vägledande för framtida sats-
ningar och prioriteringar i Skånes transportsystem. Region Skåne önskar särskilt svar på tre 
frågeställningar. 
 
Aktuellt 
Syftet med Mobilitetsplanen för Skåne är att identifiera åtgärdsområden som kan främja reg-
ional samverkan för att uppnå ett hållbart resande i Skåne. Planen syftar till att vara ett verktyg 
att utgå från för politiker och tjänstemän i strategiskt arbete, genom samverkan, för ett hållbart 
resande. 
 
Regionen menar att för att uppnå ett hållbart resande behöver användningen av infrastruk-
turen förändras. Fler i Skåne behöver välja att gå, cykla och åka med kollektivtrafik. Stora för-
ändringar krävs även inom vägtrafiken där en övergång till fossilbränslefria drivmedel är nöd-
vändig för att uppnå målet om ett fossilfritt och klimatneutralt Skåne 2030. 
 
I Skånes regionala utvecklingsstrategi är ett av målen att Skåne ska vara klimatneutralt och 
fossilbränslefritt 2030. Åtgärder för att nå målet är energieffektivisering, övergång till förnybar 
energi samt transportsnålt samhälle. Transportsnålt samhälle innebär förändringar genom 
samhällsplanering och beteende- och attitydpåverkansåtgärder för att minska efterfrågan på 
transporter. 
 
Region Skåne presenterar målsättningar för färdmedelsfördelning uppdelat på olika typer av 
bebyggelse (Malmö/Lund/Helsingborg, Övriga tätorter med stadsbuss, Tätorter utan stads-
buss och Landsbygd) men med utgångspunkten att resandet ska förändras i alla Skånes geo-
grafier (se figur 1). För boende i en tätort kan många resor upp till 5 kilometer göras med cy-
kel, gå eller kollektivtrafik, vilket även ger folkhälsovinster.  
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Figur 1 Färdmedelsfördelning fördelat på geografi (Region Skåne) 

 
 
Steg ett- och två-åtgärder (från Trafikverkets fyrstegsprincip) samt mobility management in-
satser (tex. information och kommunikation) är tillvägagångssätt för att få människor att om-
pröva sina resvanor, öka effekten av infrastruktursatsningar som görs samt reducera behovet 
av ny infrastruktur. De prioriterade samverkansområdena som presenteras i planen är; 
 

 Resmöjligheter för barn och unga 
 Hållbart resande på arbetsplatser 
 Fritids- och serviceresor 
 Effektiv inpendling till större orter 
 Resandet inom orter 

 

Övervägande/framtid 
Region Skåne har bett om svar på fyra specifika frågeställningar.  
 

1. Är samverkansområden det som krävs för att nå målen med mobilitetsplanen, finns det 
förslag på andra sätt att nå hållbart resande i Skåne?  

 

Samverkan mellan flera aktörer får klart bättre förutsättningar med en given samman-
kallande och pådrivande aktör. Identifierade samverkansområden och riktlinjer för arbe-
tet ger större möjlighet till reella projekt även i mindre kommuner.  
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2. Är de prioriterade samverkansområdena relevanta? Lyfts rätt områden fram? Är de för 
många eller för få?  

 

Samverkansområdena täcker många aspekter och vissa utmaningar gäller generellt för 
många kommuner trots olika förutsättningar. Dock saknas ett samverkansområde för 
hur man i samverkan kan arbeta med små orter och landsbygd. Detta för att uppnå möj-
ligheter för hållbart resande i hela Skåne. Samverkansområdet Effektiv inpendling till 
större orter borde även inkludera orter med större arbetsplatser med stor inpendling. 

 

3. För att genomföra de prioriterade samverkansområdena föreslås att mellankommu-
nala projektgrupper bildas utifrån specifika utmaningar. Är det rätt metod? Vilka andra 
sätt finns för att genomföra samverkansområdena?  

 
Det finns fördelar med att Region Skåne föreslås vara sammankallande och pådrivande i 
arbetet med hållbart resande genom steg ett- och steg två-åtgärder. Mindre kommuner, 
såsom Båstads kommun, har inte resurser att leda denna typ av arbete själv och kan dra 
fördel av att få ta del av erfarenheter och koncept från andra organisationer och kom-
muner med liknande förutsättningar. Samverkan med kommuner i grannlänen är också 
viktig i arbetet på mellankommunal nivå. 

 
4. Ligger mobilitetsplanen i linje med vad som kan genomföras i er organisation?  

 
Båstads kommun har genom sitt miljöprogram beslutat om en viljeinriktning att priori-
tera och främja gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik. Kommunen ser Mobilitetsplanen för 
Skåne som ett planeringsunderlag för kommande översiktsplan och som ett stöd för kon-
kret arbete inom området. Kommunen deltar också i delregionalt arbete i Familjen 
Helsingborg som genom infrastrukturstrategin, som del av Strukturplan, arbetar mot mer 
hållbart resande. Kommunens geografiska läge och struktur försvårar möjligheten att 
uppnå höga andelar gång och cykling. Ökade satsningar på kollektivtrafik från regionen 
skulle ge bättre möjligheter till en mer utvecklad kollektivtrafik. 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen antar Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som sin egen och ger förvalt-
ningen i uppdrag att översända den till Region Skåne.  
 
2. Paragrafen justeras omedelbart.   
 
 
 
Båstad 2016-07-20 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Koncern kontoret 
Avdelningen för regional utveckling ' ... ,~ 

PM SKANE 
Boel Kjellsdotter 
Samhällsplanerare 
040-675 38 10 
boel. kjellsdotter@skane.se 

Datum 2016-06-03 
Dnr 1504268 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Enligt sändlista 

Remiss: Mobilitetsplan för Skåne 

Region Skåne översänder förslag till Mobilitetsplanför Skåne på remiss och 
ni bereds möjlighet att lämna synpunkter senast fredagen den 9 september 
2016. 

Förslaget till Mobilitetsplan för Skåne fokuserar på användandet av 
infrastrukturen. Det är en fördjupning av remissversionen StTategi för ett 
hållbart transportsystem i Skåne 2050 som ska vara vägledande för framtida 
satsningar och prioriteringar i Skånes transportsystem. 

I mobilitetsplanen synliggörs Region Skånes ambition att arbeta strategiskt 
och genom samverkan med andra aktörer för att resande i Skåne ska ske på 
ett mer hållba1t sätt. Förslaget har tagits fram inom uppdraget Planera för ett 
mer hållbart resande, utifrån Regionala utvecklingsnämndens budget år 
2016. Planen syftar till att vara ett verktyg att utgå från för politiker och 
tjänstemän i arbetet för ett hållbart resande. 

För att uppnå ett hållbart resande behöver användningen av infrastrukturen 
förändras. Fler i Skåne behöver välja att gå, cykla och åka med 
kollektivtrafiken. Stora förändringar krävs även inom vägtrafiken där en 
övergång till fossilbränslefria drivmedel är nödvändig för att uppnå målet om 
ett fossilfritt och klimatneutralt Skåne 2030. 

Remissförslaget till Mobilitetsplan för Skåne har som syfte att identifiera 
åtgärdsområden som kan främja regional samverkan för att uppnå ett hållbart 
resande i Skåne. 

Mobilitetsplanen utgör en grund för hur arbetet och samordningen kan ske 
mellan olika skånska aktörer för ett mer hållbatt och effektivt nyttjande av 
vårt transportsystem och våra transporttjänster. Insatserna och lösningarna 
kan se olika ut i olika delar av Skåne, men för att lyckas krävs regional 
samverkan. 

Postadress: 291 89 Kristianstad 

Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 
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Era synpunkter är mycket värdefulla och vi hoppas därför att ni vill delge oss 
dessa. Vi ber er särskilt om synpunkter på följande frågor: 

1. Är samverkansområden det som krävs för att nå målen med 
mobilitetsplanen, finns det förslag på andra sätt att nå hållbatt resande 
i Skåne? 

2. Är de prioriterade samverkansområdena relevanta? Lyfts rätt områden 
fram? Är de för många eller för få? 

3. För att genomföra de prioriterade samverkansområdena föreslås att 
mellankommunala projektgrupper bildas utifrån specifika 
utmaningar. Är det rätt metod? Vilka andra sätt finns för att 
genomföra samverkansområdena? 

4. Ligger mobilitetsplanen i linje med vad som kan genomföras i er 
organisation? 

Remissperioden pagar mellan 7 juni - 9 september 2016. Under 
remissperioden kommer vi att bjuda in till frukostseminarium och 
hearingsmöte om Mobilitetsplan för Skåne för att fortsätta dialogen. Ni är 
även välkomna att bjuda in oss till era möten om så önskas. 

Förslaget finns utlagt på: 
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/hallbara
transporter/ 

Era synpunkter vill vi ha senast den fredagen 9 september 2016 antingen via 
e-post till region@skane.se eller till Region Skåne, Avdelningen för regional 
utveckling, 291 89 Kristianstad. Vi ber er att i yttrandets inledning 
sammanfatta era synpunkter. 

Kontakta gärna Boel Kjellsdotter på boel.kjellsdotter@skane.se, 
040-675 38 10 för svar på eventuella frågor. 

~änlig hälsning, 

t1~t-
Thomas Hansson 
Ordförande, Regionala Utvecklingsnämnden 
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Region Skåne 

Sänd lista 
Skåne Nordost, malin.wildt-persson@kristianstad.se 
Skåne Nordväst, jan-inge.hansson@helsingborg.se 
Malmö-Lund-regionen, mathias.nilsen@malmolundregionen.se 
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Sydöstra Skånes Samarbetskommitte, madelene.johansson@sydostskane.se 
Bjuvs kommun, info@bjuv.se 
Bromölla kommun, kommunstyrelsen@bromolla.se 
Burlöv kommun, burlovs.kommun@burlov.se 
Båstads kommun, bastads.kommun@bastad.se 
Eslövs kommun, kommunen@eslov.se 
Helsingborgs Stad, helsingborg@helsingborg.se 
Hässleholms kommun, kommunen@hassleholm.se 
Höganäs kommun, kommunen@hoganas.se 
Hörby kommun, kommunen@horby.se 
Höörs kommun, kommun@hoor.se 
Klippans kommun, kommun@klippan.se 
Kristianstad kommun, kommun@kristianstad.se 
Kävlinge kommun, kommunen@kavlinge.se 
Landskrona stad, kommun@landskrona.se 
Lomma kommun, info@lomma.se 
Lunds kommun, lunds.kommun@lund.se 
Malmö stad, malmostad@malmo.se 
Osby kommun, kommun@osby.se 
Perstorps kommun, kommunhuset@perstorp.se 
Simrishamns kommun, info@simrishamn.se 
Sjöbo kommun, kanslihuset@sjobo.se 
Skurups kommun, kansli@skurup.se 
Staffanstorps kommun, kommunen@staffanstorp.se 
Svalövs kommun, info@svalov.se 
Svedala kommun, kommunen@svedala.se 
Tomelilla kommun, kommun@tomelilla.se 
Trelleborgs kommun, trelleborgs.kommun@trelleborg.se 
Vellinge kommun, vellinge.kommun@vellinge.se 
Ystads kommun, kommunen@ystad.se 
Åstorps kommun, kommun@astorp.se 
Ängelholms kommun, info@engelholm.se 
Örkelljunga kommun, kommunkontor@orkelljunga.se 
Östra Göinge kommun, kommun@ostragoinge.se 

Region Huvudstaden, regionh@regionh.dk 
Köpenhamns kommun, cbu@okf.kk.dk 
Region Blekinge, kansli@regionblekinge.se 
Region Kronoberg, region@kronoberg.se 
Region Halland, info@halland.se 
Region Själland, regionsjaelland@regionsjaelland.dk 

LTH, info@lth.se 
Lunds Universitet, lu@lu.se 
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Region Skåne 

Malmö Högskola, info@mah.se 
Högskolan Kristianstad, info@hkr.se 
SLU Alnarp, registrator@slu.se 

Kommunförbundet Skåne, kansliet@kfsk.se 
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se 
Trafikverket Region Syd, trafikverket@trafikverket.se 
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Sydsvenska industri och handelskammaren, info@handelskammaren.com 
Företagarna, syd@foretagarna.se 
Svenskt näringsliv, malmo@svensktnaringsliv.se 
Naturskyddsföreningen, magnus. bi llqv ist@naturskyddsforeningen.se 
Tågoperatörerna, info@tagoperatorerna.se 
Transportgruppen, info@transportgruppen.se 
Brinova, info@brinova.se 
Jernhusen, info@jernhusen.se 
Vinnova, vinnova@vinnova.se 
Näringslivets transpo1tråd, guy.ehrling@gek.se 
Arbetsförmedlingen, registrator@arbetsformedlingen.se 
Boverket, registraturen@boverket.se 
LRF i Skåne, skanes.pf@lrf.se 
Tillväxtverket, tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 
Transpo1tstyrelsen, kontakt@transpo1tstyrelsen.se 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Cykelfrämjandet, info@cykelframjandet.se, 
cykelframjandet.malmo@hotmail.com 
Friluftsfrämjandet Syd, regionsyd@friluftsframjandet.se 
Nationell förening för trafiksäkerhetens främjande, info@ntf.se 
Naturskyddsföreningen, remisser@naturskyddsforeningen.se 
Forum för resenärer, info@resenarsforum.se 
Klimatkommunerna, kansliet@klimatkommunerna.se 
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MOBILITETSPLAN 
FÖR SKÅNE
Plan för att nå hållbart resande i Skåne 2030

REMISS
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Projektgrupp Region Skåne: 
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INLEDNING 

Skåne står inför en rad utmaningar de kommande decennierna, inte minst inom 
miljö- och klimatområdet. Det är därför viktigt att fortsätta driva på arbetet 
för en omställning inom transportområdet, genom att göra det enklare att 
välja mer hållbara alternativ. Utsläppen från transporter är en växande global 
utmaning och klimatförändringar ställer krav på kraftiga utsläppsminskningar. 
Klimatförändringarna leder till ökade risker för översvämningar, skred och 
andra hot mot samhället. Det innebär att orter kommer behöva planeras 
kollektivtrafiknära och byggas tätare för att bli ett mer transportsnålt samhälle. 

För att bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Skåne är det viktigt att 
resor sker på ett miljöanpassat, effektivt och trafiksäkert sätt. För att ställa om till 
ett mer hållbart transportsystem och för att hantera de växande trafikmängderna 
måste den skånska infrastrukturen användas mer resurseffektivt. Investeringar 
i attityd- och beteendepåverkan kommer att vara nödvändiga för att påverka 
individers och organisationers res- och transportval. 

Remissversionen Mobilitetsplan för Skåne är en plan för att genom beteende- och 
attitydpåverkan samt effektivt nyttjande av infrastrukturen, öka andelen som går, 
cyklar, åker kollektivt och använder fossilfria drivmedel. Detta bidrar i sin tur 
bland annat till förbättrad folkhälsa samt minskad miljö- och klimatbelastning. 
För att öka effekten av de infrastruktursatsningar som görs, och för att reducera 
behovet av ny infrastruktur behöver ett stort antal aktörer arbeta tillsammans 
med att främja hållbart resande. En hållbar resandekultur behöver fortsatt stöd 
och vidareutveckling i regionen.
 
I mobilitetsplanen synliggörs Region Skånes ambition att arbeta strategiskt och 
genom samverkan med andra aktörer för att resandet i Skåne ska ske på ett mer 
hållbart sätt. Förslaget har tagits fram inom uppdraget Planera för ett mer hållbart 
resande, utifrån Regionala utvecklingsnämndens budget för 2016. Planen syftar 
till att vara ett verktyg att utgå ifrån för politiker och tjänstemän i arbetet för ett 
hållbart resande. 

Skåne är bland de första i Sverige att göra en regional mobilitetsplan och det
är därmed ett första steg till att i Skåne ta ett samlat regionalt grepp och lyfta 
dessa frågor. 
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VARFÖR EN 
MOBILITETSPLAN

För att uppnå ett hållbart resande behöver användningen av infrastrukturen 
förändras. Fler i Skåne behöver välja att gå, cykla och åka med kollektivtrafiken.  
Stora förändringar krävs även inom vägtrafiken där en övergång till fossilbränslefria 
drivmedel är nödvändig för att uppnå målet om ett fossilfritt och klimatneutralt 
Skåne 2030. 

Remissförslaget Mobilitetsplan för Skåne fokuserar på användandet av infrastruk-
turen. Det är en fördjupning av remissversionen Strategi för ett hållbart transportsystem 
i Skåne 2050 som ska vara vägledande för framtida satsningar och prioriteringar 
i Skånes transportsystem. Arbetet med användningen av infrastrukturen har 
bärighet på alla tre hållbarhetsaspekterna. En mer resurseffektiv användning av 
ny och befintlig infrastruktur kan leda till förbättrad folkhälsa, minskad miljö- 
och klimatbelastning och är kostnadseffektivt. 

I remissförslaget Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 beskrivs 
flera av de utmaningar och möjligheter Skåne står inför. Länet har den 
lägsta sysselsättningsgraden i Sverige, det är hög bostadsbrist och obalans på 
bostadsmarknaden, och miljön ställer krav på förändring. Samtidigt ökar 
befolkningen stadigt och Skåne ligger i en av Europas snabbast växande regioner. 

Sverige har i Skåne unika möjligheter att öka sysselsättningen genom investeringar 
i infrastruktur som möjliggör en bättre kollektivtrafik. Det handlar om att bygga 
en integrerad arbetsmarknad mellan två länder, att inom regionen bygga ihop där 
Skåne i dag har en tudelad arbetsmarknad med dålig matchning. 

I remissförslaget till Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 beskrivs vad som 
är en hållbar färdmedelsfördelning år 2030 och 2050. Förslaget och målen om 
en framtida färdmedelsfördelning är framtagna med bakgrund i den regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. År 2030 kommer bilen fortsatt vara det 
dominerande färdslaget i Skåne och för att säkerställa en god miljö behöver en 
övergång till fossilbränslefria drivmedel ske. Målet är således att alla transporter 
2030 ska vara fossilbränslefria och klimatneutrala. 

Hur skånska utmaningar och förutsättningar hanteras påverkar möjligheterna 
att nå förändrade färdmedelsandelar och ett fossilbränslefritt och klimatneutralt 
Skåne 2030. Åtgärder som påverkar beteenden och attityder är viktiga steg 
på vägen för att nå ett mer hållbart resande. Detta som ett led i den större 
omställningen av transportsystemet och dess användning. 

347

347



7

Tågstrategi

STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE

STRATEGI FÖR ETT HÅLLBART 
TRANSPORTSYSTEM I SKÅNE 2050

REGIONAL TRANSPORT-
INFRASTRUKTURPLAN

NATIONELL PLAN FÖR 
TRANSPORTSYSTEMET

Trafikförsörjnings-
program Cykelstrategi

Cykelvägsplan

MobilitetsplanGodsstrategi

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT
STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE

KONCEPT
STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPTSTRATEGI FÖR ETT HÅLLBART 

KONCEPTSTRATEGI FÖR ETT HÅLLBART 
TRANSPORTSYSTEM I SKÅNE 2050

KONCEPTTRANSPORTSYSTEM I SKÅNE 2050

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

Mobilitetsplan	för	Skåne	i	ett	större	sammanhang.

Remissförslaget till Mobilitetsplan för Skåne har som syfte att identifiera åtgärds-
områden som kan främja regional samverkan för att uppnå ett hållbart resande 
i Skåne. I kommande remissförslag Cykelstrategi för Skåne fördjupas ytterligare 
hur färdmedelsmålet gällande cykel kan nås och kompletterar därmed 
mobilitetsplanen. Mobilitetsplanen och Cykelstrategin är båda fördjupningar av 
förslaget till Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 
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MÅL 2030
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och kräver kraftfulla sats-
ningar på alla samhällsnivåer. De negativa konsekvenser som transporterna ger 
upphov till måste på kort sikt minskas och på lång sikt stoppas helt. På nationell 
nivå finns en vision om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta 2030. I Skånes  
regionala utvecklingsstrategi finns ett mål om att Skåne ska vara både klimat- 
neutralt och fossilbränslefritt 2030. 

FOSSILBRÄNSLEFRITT & KLIMATNEUTRALT 2030 

Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från i första hand vägtrafiken 
kan sammanfattas i tre typer: energieffektivisering, övergång till förnybar energi 
samt transportsnålt samhälle. Energieffektivisering och övergång till fossilfria 
bränslen är nödvändigt för att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta 
till 2030. Trafikverkets prognoser visar dock att det inte kommer gå att minska 
utsläppen av växthusgaser från transportsektorn enbart med energieffektivisering 
och tekniska lösningar. Det krävs också insatser för att med samhällsplanering 
och beteende och attitydpåverkansåtgärder minska efterfrågan på transporter. 
Ett minskat transportbehov tillsammans med en fossilbränslefri fordonsflotta är 
därmed en förutsättning för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, ett mål som 
följs upp av Länsstyrelsen i Skåne. 
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Vägtrafikens	användning	av	fossil	energi	med	och	utan	åtgärder	(TWh).	Toppen	av	staplarna	visar	utvecklingen	utan	åtgärder	(dvs.	hur	
stor	energianvändningen	skulle	ha	blivit	om	dagens	fordonspark	och	bränslen	använts	vid	de	olika	årtalen	med	trafikutveckling	enligt	
Trafikverkets	basprognos	2014).	De	gråa	fälten	visar	återstående	fossil	energi	och	åtgärder.	Negativa	värden	avser	export	av	bioenergi.	
Källa:	Trafikverket	2014:137
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FÄRDMEDELSFÖRDELNING 2030

Region Skåne har antagit ett mål om att kollektivtrafikens marknadsandel år 2030 
ska vara 40 procent av den motoriserade trafiken, vilket innebär att resterande 60 
procent är bilresor. I remissversionen Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
2050 är det föreslagna målet att år 2050 ska cirka en tredjedel av alla resor göras 
med kollektivtrafik, en tredjedel med bil och en tredjedel till fots eller med cykel. 
Mobilitetsplanens målår sträcker sig till 2030 och utgör därför ett steg på vägen 
mot målsättningen för färdmedelsfördelningen år 2050. 

Målsättningen för färdmedelsfördelningen år 2030 utgår från satta mål i regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne, som målet om att kollektivtrafikens mark-
nadsandel uppgår till minst 40 procent och ett klimatneutralt och fossilbränslefritt 
Skåne år 2030. Det har även baserats på en befolkningsökning med fler invånare 
i våra städer, marginellt ökat antal resor per person och dag samt utifrån de 
skånska miljömålen.

Idag görs sex av tio personresor i Skåne med bil och cirka en fjärdedel av resorna 
görs till fots eller cykel. Kollektivtrafikens andel av resandet har ökat markant 
sedan början av 2000-talet, medan biltrafiken och gångtrafiken minskat något. 
En av förutsättningarna för att nå färdmedelsfördelningen för 2030 är att 
trenden för trafikökningen bryts. Riktningen är för närvarande den motsatta och 
Trafikverkets prognoser förutser en trafikökning.

Nuläge
Andel delresor 2013

Målsättning 2030 
Andel delresor
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RESLÄNGDEN HAR BETYDELSE 

Målsättningen för färdmedelsfördelningen 2030 för hela Skåne innebär att bilen 
fortsatt kommer vara det dominerade färdslaget. Nedbrutet på reslängd kommer 
dock en förändring behöva ske. För kortare resor upp till fem kilometer går det 
för de flesta skåningar som bor i en tätort lika bra att cykla, gå eller åka kollektivt 
som att köra bil. Målet innebär därför att andelen gång, cykel och kollektivtrafik 
ska öka inom dessa reslängder. Att uppnå denna färdmedelsförändring där fler 
väljer att gå och cykla skulle kunna innebära folkhälsovinster. Om till exempel 
cykelns andel av transporterna ökar i enlighet med färdmedelsmålet så motsvarar 
det en samhällsvinst på cirka 1,8 miljarder kronor i minskade sjukkostnader till 
följd av att fler är fysiskt aktiva. 

 

 

Färdmedelsmålen fördelat på reslängd 2013

Färdmedelsmålen fördelat på reslängd 2030
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GEOGRAFIN SPELAR ROLL 

De föreslagna färdmedelsmålen baseras till stor del på resans längd. Hur långa 
resorna är, och vilka förutsättningar det finns att välja ett alternativt färdmedel, 
beror dock också på den geografiska utgångspunkten. Olika delar av Skåne bör 
därför ha olika färdmedelsmål att arbeta mot. För att styra mot ett mer hållbart 
resande måste utgångspunkten vara att förändra resandet i samtliga Skånes 
geografier. Alla skånska aktörer behöver utifrån sina geografiska förutsättningar 
arbeta för att förändra färdmedelsfördelningen och få fler att använda 
fossilbränslefria drivmedel. 

Fördelat på geografi kan det brytas ner i olika mål för Malmö/Lund/Helsingborg, 
för tätorter med stadsbuss, tätorter utan stadsbuss och för landsbygden. Det 
innebär till exempel att det på landsbygden, där kollektivtrafiken är mindre 
utbyggd, kommer bilen fortsatt att vara dominant. Däremot bör kollektivtrafik, 
gång och cykel öka i tätorterna.

 

 

Färdmedelsmålen fördelat på geografi 2013

Färdmedelsmålen fördelat på geografi 2030
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För att uppnå målen om en förändrad färdmedelsfördelning och för att Skåne ska 
bli klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030 krävs infrastrukturinvesteringar 
som skapar förutsättningar för att resa hållbart. I regionala transportinfrastruktur-
planen 2014-2025 behandlas framför allt insatser i den byggda miljön, vilken 
infrastruktur som ska byggas och när. 

För att uppnå målen om ett hållbart resande krävs dock en plan för hur arbetet 
med användningen av infrastrukturen kan utvecklas. Detta eftersom satsningar 
för att påverka användandet är ett kostnadseffektivt sätt att öka nyttan av befintliga 
infrastruktursatsningar och i vissa fall minska behovet av ny infrastruktur. 

Hur en individ väljer att resa utgår först och främst från de olika individuella 
förutsättningarna som varje person har. En persons resval påverkas dock av såväl 
den byggda som den sociala miljön som finns i dess omgivning. Utformningen 
av stadsmiljöer och transportsystem påverkar vilket färdsätt som framstår som 
mest attraktivt, precis som egna och andras attityder och invanda beteenden.  
Den sociala miljö som dessa beteenden och attityder är med och formar har 
betydelse för valet av färdmedel. För att kunna uppnå ett hållbart resande i Skåne 
räcker det därför inte med att enbart göra åtgärder i den byggda miljön, det 
krävs även ett arbete för att fler ska ompröva invanda attityder och beteenden. 
Fler behöver med andra ord uppmuntras att ompröva sina resval i takt med att 
individuella förutsättningar eller den byggda miljön förändras. 

HUR UPPNÅS MÅLEN

Källa: Statens folkhälsoinstitut 
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METODER FÖR ATT FLER SKA VÄLJA ATT RESA HÅLLBART 

De individuella faktorer som är orsaken till ett visst resbeteende kan snabbt 
förändras om till exempel en person byter jobb eller om familjesituationen 
förändras. På samma sätt kan den byggda miljön ändras så att nya resmöjligheter 
blir tänkbara. I och med satsningar på fler Pågatågsstationer, cykelinfrastruktur, 
biogasstationer och på laddinfrastruktur får till exempel fler skåningar möjlighet 
att resa hållbart. Mer gynnsamma förutsättningar för att resa hållbart innebär 
dock inte per automatik att fler reser hållbart. Genom att också påverka den 
sociala miljön och uppmuntra människor till att ompröva invanda resmönster, 
beteenden och attityder kan nyttan av gjorda infrastruktursatsningar öka, 
samtidigt som behovet av att bygga ny infrastruktur kan reduceras. 

Inom den regionala infrastrukturplaneringen används den så kallade fyrstegs- 
principen som tagits fram av Trafikverket som en arbetsstrategi för att först se 
till möjligheten att försöka ompröva invanda resmönster innan nybyggnation. 
Metoden innebär att ett eventuellt behov av att bygga ny infrastruktur ska 
genomföras i fyra steg. I första steget prövas andra sätt att påverka transportbehovet 
och färdmedelsvalet än att bygga ny infrastruktur. Detta kan vara att minska 
resbehovet genom kommunikation, informationsspridning, samarbete och 
marknadsföring som ger människor kunskap om och möjlighet att prova nya 
färdsätt och ompröva gamla val. I det andra steget genomförs åtgärder som ger 
effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. 

Steg tre och fyra innebär att bygga om och bygga ny infrastruktur.  För att genom- 
föra steg ett och två åtgärder i anslutning till den regionala transportinfrastrukturen 
finns vissa medel avsatta i den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne – 
Satsningar på transportinfrastruktur i Skåne år 2014-2025. I transportinfrastruktur-
planen behandlas för övrigt främst steg tre och fyra åtgärder. 

Synonymt med steg ett-åtgärder är mobility management, som är ett samlingsnamn 
för åtgärder inom attityd- och beteendepåverkan som syftar till att få fler att 
resa hållbart. Exempel på effektiva mobility management/steg ett-åtgärder är 
testresenärskampanjer, reserådgivning och parkeringsstyrning.

Fyrstegsprincipen 
1. Tänk om
2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt
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PRIORITERADE 
SAMVERKANSOMRÅDEN
Steg ett- och steg två-åtgärder samt insatser inom mobility management är 
tillvägagångssätt för att få människor att ompröva sina resvanor. Baserat på målen 
för ett hållbart resande, underlagsrapporter och utifrån resultaten från workshop 
och dialogmöte med de skånska kommunerna har fem områden som väntas ge 
störst effekt på resandet valts ut.

Uppdelningen av områdena sker främst efter ärendetyp. Samverkan behövs till 
exempel för att föräldrar ska vara bekväma med att deras barn och unga går och 
cyklar till skolan och till fritidsaktiviteter. För att fler ska välja att resa hållbart till 
arbetet och på fritiden eller till handel och servicefunktioner. Detta är områden 
som väntas kunna påverka viljan och möjligheterna att resa hållbart i hela Skåne 
och bidra till att målen om ett hållbart resande uppfylls. 

För att möta ambitionen i den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 
2030 och Strategier för Det flerkärniga Skåne om att stärka Skånes flerkärniga ort-
struktur krävs också en särskild samverkan kring steg ett och steg två utifrån olika 
geografier. Detta för att kunna arbeta med åtgärder som syftar till att påverka 
resandet inom en tätort eller i ett pendlingsstråk. Fokus ligger på att få till stånd 
en mer effektiv inpendling till Skånes regionala kärnor för att på så sätt bidra till 
att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne. Därtill krävs också ett större 
hållbart resande inom och mellan orter för på så sätt bidra till att skapa socialt 
hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet.

För öka effekten av de infrastruktursatsningar som görs, och för att reducera 
behovet av ny infrastruktur, behöver ett stort antal aktörer arbeta tillsammans 
med att främja hållbart resande. En hållbar resandekultur behöver fortsatt 
stödjas och vidareutvecklas i Skåne. Region Skåne kommer genom regionala 
utvecklingsnämndens uppdrag Planera för ett mer hållbart resande att vara samman-
kallande för att tillsammans med andra aktörer samordna insatser och vara 
pådrivande för att fler aktörer ska arbeta med steg ett- och steg två-åtgärder. 

Med Region Skåne menas genomgående att det innefattar hela organisationen 
och att det kan beröra exempelvis Enheten för Strategisk fysisk planering, 
Kollektivtrafikmyndigheten, Skånetrafiken eller Miljöstrategiska enheten. 

Samverkan ska syfta till att:

Samordna aktörer i ett stråk och överbrygga administrativa gränser

Utveckla och sprida goda exempel på framgångsrika insatser och kampanjer 
för att öka kvalitén på steg ett- och steg två-åtgärder

Ge mindre kommuner, arbetsplatser, skolor och andra aktörer som inte 
tidigare arbetat med mobility management förutsättningar och verktyg 
genom att erbjuda färdiga koncept
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FEM PRIORITERADE SAMVERKANSOMRÅDEN 

FRITIDS- OCH SERVICERESOR
Destinationer för fritids- och serviceresor behöver bli mer till-
gängliga för gång, cykel och kollektivtrafik. Inte minst behöver en 
större del av fritids- och serviceresorna ske kollektivt om målet 
att kollektivtrafikens andel ska uppgå till 40 procent av de motori-
serade transporterna.

RESANDET INOM ORTER
Förslaget till färdmedelsmål innebär att de flesta resor under fem 
kilometer ska antingen ske till fots, med cykel eller med kollektiv-
trafik. Steg ett- och steg-två insatser för att öka gång och cykling 
i städer är positivt ur en folkhälsosynpunkt eftersom det också 
uppmuntrar fysisk aktivitet. 

EFFEKTIV INPENDLING TILL STÖRRE ORTER 
För att inte behöva göra kostsamma investeringar i infrastrukturen, 
och för att undvika trängsel, behöver steg ett- och steg två-insatser 
göras för att fler ska samåka, åka med kollektivtrafiken eller cykla 
när de pendlar till de större orterna. 

RESMÖJLIGHETER FÖR BARN OCH UNGA
För att uppnå ett hållbart resande nu och i framtiden behöver 
åtgärder inom mobility management genomföras för att barn 
och deras föräldrar ska vara bekväma med att ta sig till och från 
skolan eller fritidsaktiviteten med gång och cykel. Det är också 
eftersträvansvärt utifrån ett folkhälsoperspektiv. 

HÅLLBART RESANDE PÅ ARBETSPLATSER
På vissa arbetsplatser i Skåne finns redan en kultur av hållbart 
resande. Fler arbetsplatser behöver uppmuntra sina anställda att 
gå, cykla, samåka eller åka med kollektivtrafiken om ett hållbart 
resande ska kunna uppnås.
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RESMÖJLIGHETER FÖR 
BARN OCH UNGA

Att öka möjligheten för barn och unga att ta sig till skolan med gång och cykel är 
en viktig insats som kan ge hälsoeffekter. Att barn är fysiskt aktiva har en positiv 
inverkan på deras hälsa eftersom det kan leda till förbättrad viktkontroll, hjärt- 
och kärlhälsa och självkänsla. Fysisk aktivitet bidrar även till en förbättrad psykisk 
hälsa och har generellt sett en positiv inverkan på inlärning. 

I Sverige har barns cyklande till skolan nästan halverats sedan 1990-talet. 
Genom att skapa en säkrare byggd miljö för gång och cykling och genom att 
stärka kulturen bland barn och föräldrar att gå och cykla till och från skolan, kan 
sannolikt bidra till att bilskjutsning till skolan minskar. 

Att arbeta med hållbart resande till skolan kan även påverka föräldrars resmönster. 
På grund av att skjutsningen till skolan i många fall är en del av föräldrarnas resa 
till jobbet kan minskat bilskjutsande även påverka valet av färdmedel för den 
fortsatta resan. Erfarenheten visar att barn dessutom är duktiga på att påverka 
i sin hemmamiljö och genom att förmedla budskapet om hållbart resande kan 
kunskapen också påverka övriga familjemedlemmar. 

Förutom åtgärder kopplade till resor till och från en skola är det även viktigt 
att komplettera insatser i den byggda miljön med åtgärder inom attityd- 
och beteendepåverkan för att barn och unga ska vara trygga i att ta sig till 
fritidsaktiviteter. I ett större perspektiv handlar det om de ungas tillträde till det 
offentliga rummet utan att i väsentlig grad hindras av farliga trafikmiljöer. 

Barn och ungdomar är framtidens resenärer. Av dagens tioåringar kommer en 
stor del att pendla till och från arbetet varje dag under denna plans målår 2030. 
Att tidigt skapa en förståelse för hållbart resande och varför det är viktigt kan 
lägga en grund till goda resvanor även när de blir äldre.

GENOMFÖRANDE

Det finns goda förutsättningar att genom samverkan utveckla och sprida goda 
exempel på hur barn kan uppmuntras till att gå och cykla i de fall miljön redan 
är säker. På flera ställen i Skåne bedrivs redan ett aktivt arbete med att få fler 
att resa hållbart till skolan eller fritidsaktiviteten. Genom att låta dem som har 
erfarenhet av att arbeta med insatserna sprida erfarenheter, pedagogiskt material, 
metoder och koncept får fler skolor, kultur- och idrottsföreningar möjlighet att 
uppmuntra till ett hållbart resande. 
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VAD SKA UPPNÅS

Det ska i Skåne finnas goda förutsättningar och uppfattas som självklart för 
barn, unga och deras föräldrar att under säkra former kunna ta sig till viktiga 
målpunkter som skola och fritidsaktiviteter. Barnperspektivet ska vara vägledande 
för all fysisk planering och genom påverkansåtgärder ska fler välja att gå, cykla 
och åka kollektivt. 

EXEMPEL PÅ INSATSER 

Uppmuntra minskad skjutsning
Genom åtgärder som information till föräldrar, roliga tävlingar och aktiviteter 
för skolbarn och en tydlig hållning mot felparkeringar kan skjutsandet minska. 
Malmö stads koncept Vänlig väg till skolan är ett exempel på det.

Säkrare skolväg
Inventera skolvägarna och trafiksäkra dessa så att det blir enklare för föräldrarna 
att tillåta barnen att gå eller cykla till skolan. Detta kan sedan kombineras med 
uppmuntringskampanjer där det informeras om de förändringar som genomförts.

Trafikundervisning
Att lära barnen trafikkunskap gör dem bättre rustade för att hantera trafiken. 
Undervisningen kan vara på skoltid, som fritidsaktivitet eller exempelvis i 
samband med olika större evenemang. Genom projektet Skåneresan lär sig 
skolelever i årkurs 6 att planera en dagsresa med kollektivtrafiken i Skåne. Ett 
annat exempel är en trafikundervisningsanläggning med små vägar, hus och 
trafiksignaler som finns i Helsingborg. 
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HÅLLBART RESANDE 
PÅ ARBETSPLATSER

Satsningar på hållbara transporter på arbetsplatser kan leda till färre bilresor, fler 
gång-, cykel-, och kollektivtrafikresor, minskad miljöpåverkan och en förbättrad 
hälsa genom bland annat minskad sjukfrånvaro hos de anställda. Det finns med 
andra ord ofta företagsekonomiska vinster i att uppmuntra till hållbart resande till 
och från arbetsplatsen. Arbetsgivare kan påverka hur anställda tar sig till och från 
arbetet genom var företaget är lokaliserat och genom att uppmuntra och ge stöd 
till hållbart resande. Detta kan ha stor effekt på omfattningen av pendlingstrafiken, 
som är den trafik som oftast ligger till grund för trafiksystemets kapacitet.

Arbetsgivare har ett stort ansvar för hur resorna sker under arbetstid och har 
stora möjligheter att påverka hur resandet ger effekter på miljön i stort och på 
själva arbetsmiljön. Att öka möjligheterna för hållbart resande för näringslivet i 
Skåne är en del av ett attraktivt företagsklimat. Utbyggnad av bredband och nya 
IT-lösningar kommer att spela en viktig roll för att skapa alternativ och ge nya 
möjligheter. 

GENOMFÖRANDE

Fler skånska kommuner, kollektivtrafikoperatörer och ett stort antal företag 
arbetar redan med hållbart resande externt eller inom den egna organisationen. 
Genom regional samverkan kan detta arbete effektiviseras och den goda 
hållbarhetskultur som finns inom vissa organisationer spridas till fler aktörer. 
Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare som kan vara föregångare i 
omställningen. Erfarenhet av att arbeta internt i den egna organisationen är 
också bra att ha med sig i kontakten med näringslivet. Uppropet 100 procent 
fossilbränslefritt Skåne, som företag och offentliga verksamheter kan ansluta sig 
till, är en möjlig utgångspunkt för arbetet. Skånetrafikens företagskort ger goda 
förutsättningar för företag att enkelt administrera sina kollektivtrafikresor.

VAD SKA UPPNÅS

Genom aktivt arbete ska det vara självklart att företags och offentliga 
verksamheters resande styrs av mötes- och resepolicys där hållbart resande har 
en viktig roll och resfria möten och distansarbete gör det möjligt att minska 
antalet resor. Företag lokaliserar sig där det är enkelt att välja gång, cykel och 
kollektivtrafik i första hand. Företags fordonsflottor sköts kostnadseffektivt och 
är fossilfria. Andelen som uppger att de tar sig med gång, cykel och kollektivtrafik 
till arbetet ökar. 
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EXEMPEL PÅ INSATSER

Klimatväxling styr resandet
I början av 2013 införde Region Skåne klimatväxling. Metoden innebär att en avgift 
tas ut på varje tjänsteresa som görs med flyg eller privat bil av en medarbetare 
i Region Skåne. Pengarna används sedan till att underlätta distansmöten och 
hållbart resande. Klimatväxling har minskat kostnaderna för tjänsteresor och 
mellan 2012 och 2013 minskade tjänsteresorna med privat bil med ungefär 10 
procent. Inrikesresorna med flyg har också minskat och tågresorna till och från 
Stockholm har ökat från 31 procent av alla inrikesresor till över 40 procent år 
2014. 

Uppmuntra aktiv arbetspendling
I tävlingsform kan arbetsplatser uppmuntra anställda att gå och cykla till arbetet. 
Detta skapar också teamkänsla på arbetsplatsen. Skånetrampar är ett exempel på 
en sådan tävling.

Gemensamt framtagande av policy
Genom en mötes- och resepolicy går det att styra företags och offentliga 
verksamheters resor. Med en inköpspolicy för fordon styrs vilka fordon som 
köps in till en verksamhet. Om en policy tas fram i samverkan med flera parter 
och krav diskuteras tillsammans kan det underlätta arbetet. En parkeringspolicy 
kan utformas för att medverka till att resande med cykel och kollektivtrafik ökar. 
 
Uppmuntra distansarbete
Uppmuntra distansarbete och förbättra de praktiska möjligheterna till exempelvis 
flexibla arbetstider och möjliggör uppkoppling till arbetsplatsen från annan 
plats. Se till att det finns teknik så möten kan genomföras utan att parterna 
behöver träffas - telefonmöten, ebbmöten eller videomöten. Att uppmuntra till 
samåkning kan också minska antalet bilresor. 
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FRITIDS- OCH 
SERVICERESOR

Det är idag i stor utsträckning arbetspendlingen som utmanar trafiksystemets 
kapacitet och leder till trängsel på morgon och eftermiddag, men fritids- och 
serviceresor utgör en stor del av det dagliga antalet personresor i Skåne. Service-
resor inkluderar exempelvis hämtning och lämning av barn samt inköpsresor. 
Antalet fritidsresor, det vill säga resor kopplade till motion, föreningsliv, nöje, släkt 
och vänner, är nästan lika stort som antalet resor till arbetet. En utveckling som 
exempelvis leder till att vissa besök hos vårdcentralen ersätts med e-hälsoteknik 
eller ökad varubeställning över internet kan förändra resvanor.

Det finns stor potential till att förändra hur inköpsresorna ser ut i Skåne. Omkring 
fyra av fem besök i externhandeln i Skåne resulterar i inköp som kan få plats i en 
cykelkorg eller en väska. Trots detta är bilen det dominerande färdsättet till dessa 
målpunkter. 

Många evenemangs- och kulturresor sker vid tider och dagar då kollektivtrafiken 
i många fall har en överkapacitet, bussar och tåg är inte fulla eller står i depå.  
Det motiverar även till att försöka attrahera andelar av fritidsresande till 
kollektivtrafiken.

GENOMFÖRANDE

Genom transportsnål fysisk planering kan avstånden till servicefunktioner och 
fritidsaktiviteter minska och möjligheterna öka att ta sig dit till fots, med cykel 
eller kollektivtrafik. 

VAD SKA UPPNÅS

I Skåne ska det vara enkelt att komma ut till natur och att ta sig till kulturevenemang 
till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. 
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EXEMPEL PÅ INSATSER

Hållbart resande till träning
Klimatmatchen var en nationell tävling som syftade till att påverka den del av 
idrottens klimatpåverkan som resorna till träningen utgör. Under en knapp 
månad fick idrottande ungdomar 10-16 år anmäla sig i lag och registrera alla 
resor som gjort till fots, med cykel eller kollektivt till träning och hemmamatcher. 
I en uppföljning svarade nästan hälften av deltagarna att de även efter tävlingens 
slut kommer att fortsätta att gå, cykla och åka mer kollektivt till idrottsaktiviteten.

Tänk på cykel och gång vid handelsetableringar
Att förbättra anslutningarna för gående och cyklister till externa handelseta-
bleringar kan i vissa fall göras med relativt enkla medel. Det kan vara trottoarkanter 
som ska bort eller att det finns cykelställ i nära anslutning till varuhusens 
entré. Butikerna kan även uppmuntra en hälsosam livsstil genom att ge olika 
erbjudanden till dem som kommer dit aktivt. Även busshållplatserna bör ligga i 
närheten av entréerna. 

Planera för ökat hållbart resande
Att genom fysisk planering arbeta för att koppla samman viktiga vardagsfunktioner 
på en ort med exempelvis gång- och cykelnät kan vara ett led i att nå ett hållbart 
resande. Hur nya målpunkter placeras i förhållande till varandra och befintlig 
infrastruktur är också avgörande för nätets tillgänglighet och kräver en bred 
kommunal samordning i den strategiska planeringen.

362

362



22

EFFEKTIV INPENDLING 
TILL STÖRRE ORTER

För att Skånes största städer ska kunna fungera som regionens tillväxtmotorer 
och kärnor utan att dessa för hårt belastas av trafiken är det nödvändigt att 
inpendlingsresorna styrs om till andra färdslag än bilen. Idag är det högre andel 
bilresor i inpendlingsflödena än vad det är i de större städernas trafik i övrigt. För 
att påverka detta krävs regional samverkan och ett aktivt arbete, inte bara i de 
större städerna utan också i omlandet, där resorna startar.

De skånska tillväxtmotorerna och regionala kärnorna, så som exempelvis Malmö, 
Lund och Helsingborg samt Kristianstad, har en viktig roll för att driva utveck- 
ling samt tillväxt och generera synergieffekter i hela Skåne. Infrastrukturinvest-
eringar i kombination med insatser för att påverka resenärernas resval gör det 
möjligt att öka tillgängligheten till dessa städer utan att trafiksystemen belastas 
hårdare och gör städerna mindre attraktiva att bo och verka i.

Satsningar på en förbättrad kollektivtrafik kan bidra till att skapa en 
sammanhängande arbetsmarknad i Skåne, men också att minska skillnaderna 
mellan mäns och kvinnors tillgång till arbetsmarknaden, då kvinnor i lägre 
utsträckning än män har tillgång till bil. 

Det är också av betydelse att tänka på hela resan, från starten i den mindre orten 
till målpunkten i den stora staden. Kopplingarna vid bytespunkterna ska fungera 
smidigt med exempelvis pendlarparkering och tillsammans med god kollektivtrafik 
bilda ett attraktivt alternativ till bilen. Då skapas goda förutsättningar för att 
uppmuntra fler att välja ett sådant alternativ. 

GENOMFÖRANDE

Det finns redan i dag samarbete mellan tillväxtmotorerna och deras grannkom-
muner, men genom att stärka det kommunöverskridande arbetet inom området 
hållbart resande går det att påverka de mellankommunala pendlingsströmmarna. 

Arbetet kan ta sin utgångpunkt i en åtgärdsvalsstudie där brister identifieras 
och åtgärder i infrastruktur såväl som i beteendepåverkan föreslås. I vissa 
fall, exempelvis när det gäller cykelinfrastruktur, kan enkla åtgärder som drift, 
underhåll och bättre skyltning räcka för att lyfta förutsättningarna att välja cykeln 
till den nivå där den aktivt kan marknadsföras. 

Finansiering av åtgärder inom beteendepåverkan bör ske i samband med 
större infrastrukturinvesteringar inom objektens budget. I andra fall genom 
samverkan mellan de ingående parterna där tillväxtmotorerna tar en ledande 
roll. För de steg ett- och två-åtgärder som pekas ut i åtgärdsvalsstudier och rör 
det statliga vägnätet eller järnvägsnätet kan medel användas från den regionala 
transportinfrastrukturplanen för att genomföra åtgärder inom mobility 
management. 
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VAD SKA UPPNÅS 
Det ska vara självklart att över kommungränser arbeta med att påverka pendlarnas 
färdmedelsval till mer hållbara alternativ. På detta sätt stärks utpendlingsorterna 
som attraktiva boendeorter med god tillgänglighet till storstäderna samtidigt som 
städerna stärks i sin funktion som tillväxtmotorer. 

EXEMPEL PÅ INSATSER 

Hållbart resande - möjligheter och hinder
Genomför attityd- och beteendeundersökningar i de viktiga stråken för att 
undersöka hur många som är intresserade och tror att de skulle kunna resa mer 
hållbart. Det avgör vilken potentialen är för beteende- och attitydpåverkan inom 
varje stråk. Det ger även en indikation på vad de resande ser som möjligheter 
och hinder för att förändra sitt resbeteende. Om möjligt kan detta vara en del i 
nästa resvaneundersökning för Skåne. Det kan även utgöra underlag i framtida 
åtgärdsvalsstudier eftersom det tydligt belyser potentialen i vad som kan 
åstadkommas med steg ett- och två-åtgärder. Jämför Sonja For ard VTI hållbart 
resande möjligheter och hinder. 

Uppmuntra kombinationsresor
För att göra kombinationsresor, genom att välja färdmedel som bil, cykel 
och kollektivtrafik i samma resa, till attraktivt alternativ istället för att ta bilen 
hela vägen, kräver smidiga bytespunkter. Dessutom bör detta alternativ 
uppmärksammas och uppmuntras. Speciellt i de fall som restiden inte skiljer sig 
avsevärt från att köra bil hela vägen.

Uppmuntra inpendling på cykel
Pendla med cykel är ett koncept för att uppmuntra boende utanför de större 
städerna att välja cykel istället för bil. Flera av Skånes kommuner har deltagit 
i kampanjen när den har genomförts gemensamt. Kampanjen har bland annat 
innefattat utskick av kartfoldrar till hushåll i kommunerna, skyltning utmed 
stråken och tävlingar.

Bussprioritet
Att prioritera bussen i infarterna till de större städerna gör kollektivtrafiken 
snabbare och ökar möjligheten att hålla tidtabellen. 

Pendlarparkeringar 
Anlägg och marknadsför pendlarparkeringar för att förbättra tillgängligheten till 
de regionala kärnorna med kollektivtrafik och cykel.

Uppmuntra till fossilbränslefri inpendling
Uppmuntra bilpendlare att använda biogasbilar och elbilar vid inpendling till 
kärnorna. 

Planeringens roll för ökat hållbart resande
Genom att integrera steg ett- och steg två-åtgärder på flera nivåer i alltifrån 
översiktsplanering till trafikstrategier finns det möjlighet att skapa förutsättningar 
för hållbart resande.
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RESANDET INOM ORTER 
För att nå färdmedelsmålen behöver en majoritet av alla resor under fem kilometer 
ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Förutsättningarna för att resa hållbart 
är som bäst i städerna. Inte enbart för att det är enkelt att gå och cykla då många 
målpunkter ligger nära och att kollektivtrafiken är mer finmaskig än utanför 
städerna, utan också för att bilen är ett mindre attraktivt alternativ på grund av 
trängsel och parkeringskostnader. Det är också i och omkring tätorterna som det 
är mest rimligt att uppmuntra till en aktiv transport sett ur folkhälsosynpunkt. 
I städerna är ett stort antal bilresor kortare än fem kilometer och skulle kunna 
ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik. Det är även i städerna som problemen 
med hälsovådliga luftföroreningar och trängsel är som störst. Följaktligen kan 
det även ge vinster i form av friskare befolkning, minskade restidsförluster, 
attraktivare städer och minskade investeringskostnader i infrastrukturen.

Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att de delar av en reskedja som sker 
inom städerna fungerar väl. Idag används cykeln som anslutande färdmedel 
vid 17 procent av alla kollektivtrafikresor. Om förutsättningarna för att cykla i 
tätorterna blir bättre och cykeln upplevs som mer attraktiv kommer det att ha 
effekt på det regionala resandet i och med att kollektivtrafikresandet väntas öka. 

Varje bilresa startar och slutar på en parkering. Parkeringsstyrning är på så 
sätt ett verktyg för att styra bilresorna. Flera av Skånes kommuner saknar idag 
parkeringsstrategier och med stöd av ett regionalt samarbete kan tydliga och 
konkreta strategier tas fram i samtliga kommuner. Även insatser där bilresor görs 
gemensamt eller där bilarna används gemensamt är viktiga för att göra bilresandet 
mer hållbart. Bilpooler och samåkning gör det möjligt att göra en bilresa utan att 
själv äga en bil. 

GENOMFÖRANDE

Resande inom kommuner och att verka för att dessa ska ske mer hållbart 
är kommunernas ansvar. För att nå målen om fossilfrihet och förändrad 
färdmedelsfördelning till målåret 2030 är det nödvändigt att arbetet med hållbart 
resande i Skåne prioriteras i alla städer. Detta eftersom det är i städerna som en 
stor del av Skånes befolkning bor samt där förutsättningarna för hållbara val är 
som störst.

Malmö, Lund och Helsingborg, Skånes största städer och tillväxtmotorer, har 
redan idag ett aktivt och väl fungerande arbete med hållbart resande. Dessa 
kommuners arbete kan stå som modell för hur man kan arbeta med hållbart 
resande i andra, mindre städer. 

VAD SKA UPPNÅS

I Skånes städer ska det vara självklart att prioritera och uppmuntra gång, cykel 
och kollektivtrafik och övergången till fossilfrihet. Städerna planeras med närhet 
till målpunkter och kollektivtrafik som viktig utgångspunkt.
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EXEMPEL PÅ INSATSER 

Hållbart resande - möjligheter och hinder
Genomför attityd- och beteendeundersökningar i Skåne uppdelat i olika 
ortsstorlekar för att undersöka hur många som är intresserade och tror att det 
skulle kunna resa mer hållbart. Det avgör vilken potentialen är för beteende- och 
attitydpåverkan inom varje tätortskategori. Det ger även en indikation på vad de 
resande ser som möjligheter och hinder för att förändra sitt resbeteende. Om 
möjligt kan detta vara en del i nästa Resvaneundersökning för Skåne. Jämför Sonja 
For ard VTI hållbart resande möjligheter och hinder. 

Parkeringar styr bilanvändningen
Genom att använda parkeringar, genom brist på dem eller med höga eller låga 
parkeringspriser kan biltrafiken styras ganska avsevärt. Packeringspolicy är ett 
lämpligt verktyg vid nyetableringar.

Minska andelen korta bilresor
Det görs många korta bilresor i Skånes städer. Dessa är de som är enklast att 
uppmuntra andra alternativ för. Inga löjliga bilresor är Malmö stads koncept för 
detta. 

Uppmuntra bilfritt boende
De som bor centralt i städer har ofta korta avstånd till service och arbete och 
behöver ofta egentligen inte äga bil. Genom att uppmuntra bilpoolsetableringar, 
genom att tillhandahålla attraktiva parkeringsplatser och uppmuntra stadsborna 
att gå, kan bilägandet minska och parkeringsplatserna användas till annat.

Planeringens roll för ökat hållbart resande
Att arbeta för hållbart resande bör vara en del av samhällsplaneringen från den 
översiktliga strategiska planeringen till detaljplanering. Skånes befolkning växer 
kraftigt och för att spara den värdefulla skånska jordbruksmarken är det centralt 
att framtida lokalisering av verksamheter och bostäder kan ske genom förtätning. 
För att detta ska ske behöver samhällsplaneringen verka för att planera tätorterna 
så transporteffektivt som möjligt och prioritera funktionsblandning, gång, cykel 
och kollektivtrafik. Att låta berörda aktörer vara med i planeringsprocesser från 
början möjliggör en ökad medvetenhet om resandets effekter och betydelse 
tidigt i projekten. 
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Se	fysisk	planering	och	beteendepåverkan	som	ett	växelspel	där	båda	
områdena	förstärker	varandra.	

Utgå	från	en	brist,	ett	problem	eller	en	potential,	inte	bara	utifrån	att	
åtgärder	och	beteendepåverkan	vore	intressanta	att	prova.	

Se	till	att	det	finns	resurser.	Att	åtgärderna	är	någorlunda	långsiktiga,	i	
synnerhet	i	kontakt	med	externa	aktörer	som	exempelvis	företag,	och	att	
arbetet	är	väl	förankrat.	Involvera	politiken.	Kommunicera	internt.		

Se	till	att	förutsättningarna	för	bestående	beteendeförändringar	finns.	Det	
betyder	exempelvis	att	cykelvägarna	med	tillhörande	drift,	underhåll	och	
skyltning	är	så	bra	att	de	som	testar	inte	blir	avskräckta	utan	snarare	
positivt	överraskade.

Följ	upp	arbetet	genom	utvärderingar.	

Ta	till	vara	på	goda	exempel,	inspireras	av	och	vidareutveckla	genomförda	
koncept	och	projekt.	

För	att	öka	kompetensen	inom	området	finns	det	kurser	och	
vidareutbildningar.	

ALLMÄNNA TIPS 
FÖR ARBETE MED 
HÅLLBART RESANDE 
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NÄSTA STEG 

För att arbetet med hållbart resande ska nå sin fulla potential och bidra till 
omställningen av transportsystemet måste sådana insatser prioriteras och kräver 
en bred samverkan. 

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV MOBILITETSPLANEN  

Det finns stor erfarenhet på både kommunal och regional nivå inom Skåne av 
att arbeta med hållbart resande. För att kunna hantera frågor som spänner över 
flera organisationer och kommuner krävs delvis nya processer och former för 
dialog och samarbete, men främst måste det redan befintliga arbetet stärkas och 
erfarenheter delges och spridas.  

Ett nätverk, som består av ansvariga från respektive kommun tillsammans med 
andra centrala aktörer som Trafikverket, kan utgöra grunden till organisationen 
för arbetet med mobilitetsplanen med Region Skåne som sammankallande. Det 
är av betydelse att arbetsformer såväl som ansvarsfördelning mellan aktörerna 
tydliggörs.

Alla kommuner uppmanas att utse en kontaktperson för hållbart resande. De 
ansvariga bör vara kommunens sakkunniga inom steg ett- och steg två-åtgärder 
och mobility management, med mandat att påverka mobilitetsfrågor i den egna 
kommunen. 

Utifrån de 5 samverkansområdena och de olika problembilderna kan det sedan 
bildas olika mellankommunala projektgrupper. 

En grundidé är att de större kommunerna tar ett bredare ansvar än de mindre. 
Det kan handla om att bidra med resurser i gemensamma projekt, men även 
att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Detta kan göra att kommuner 
som i vanliga fall inte har utrymme att genomföra vissa åtgärder ändå får den 
möjligheten. 

Förankring kring hållbart resande hos regionala och kommunala aktörer ger 
förutsättningar för långsiktigt arbete och för att det avsätts resurser till arbete 
med frågorna. Denna förankring bör ske både på politisk och tjänstemannanivå. 

Mobilitetsplanen och arbetet med hållbart resande bör följas upp löpande. 
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