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1. Upprop   
   
 

 

2. Val av protokolljusterare   
   
 

 

3. Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 2021 
(SOT.2021.0008) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 2021 
 Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 2021 

 

4. Information från förvaltningschef för juni 2021 
(SOT.2021.0009) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Information från förvaltningschef 2021-06-08 
 Information förvaltningschefen 2021-06-08 

 

5. Ekonomisk månadsrapport för maj 2021 
(SOT.2021.0001) 

  

   
 

 

6. Yttrande över remiss angående 
Bostadsförsörjningsprogram 2021 (SOT.2021.0086) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Svar på remiss angånde reviderat Bostadsförsörjningsprogram 
 Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till 

bostadsförsörjningsprogram - samråd 
 Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-

20 
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 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs kommun. Remissversion 
 

7. Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) - 
uppdatera kommunens måltidspolicy 
(SOT.2020.0224) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) - Uppdatera 

kommunens måltidspolicy 
 Kommunfullmäktiges beslut § 103, 2020 Remittering av motion från 

Ted Bondesson (SD) - uppdatera kommunens måltidspolicy 
 Motion från Ted Peter Bondesson (SD) Uppdatera kommunens 

måtidspolicy 
 

8. Yttrande över remiss angående förslag till Plan för 
Mobility management 2021 (SOT.2021.0096) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Svar på remiss angående plan för Mobility management 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021 Remittering 

av förslag till Plan för Mobility management 
 Remissversion. Plan för Mobility management 
 Bilaga 1 Sammanfattning av aktiviteter till Plan för Mobility 

management 2021 
 Bilaga 2 Måluppföljning till Plan för Mobility management 

 

12. Underhållsplan för fastighetsavdelningen 2021 
(SOT.2021.0045) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Underhållsplan fastighetsförvaltningen 2021 

 

13. Uppföljning av Byggprojekt maj 2021 
(SOT.2021.0044) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Uppföljning av byggprojekt för maj 2021 
 Projektrapport Maj 2021 Eslöv 2021-05-27 

 

14. Fossilbränslefria kommuner 2021 (SOT.2021.0108)   
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Beslutsunderlag 
 Fossilbränslefria kommuner 2021 
 Rapport, Nästan fossilbränslefria 11 Skånska kommuners arbete för 

minskade klimatutsläpp 
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Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 

2021 
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 SOT.2021.0008  
 
 
 
2021-05-28 
Åsa Ratcovich 
+4641362921 Servicenämnden 
Asa.Ratcovich@eslov.se  
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Uppföljning av förvaltningens arbete för juni 2021 

Ärendebeskrivning 
Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är kommunallagen om nämndernas 
uppdrag, Kommunallag (2017:725): 
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av förvaltningens arbete PPP, juni 2021 

Beredning 
På servicenämndens sammanträde den 8 juni 2021 informerar avdelningscheferna 
om pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen  
 
Information om: 
 HR (Human Resources, personalfrågor)  
 Demokrati och verksamhetsstöd 
 Måltid 
 Transportservice 
 Fastighetsförvaltning 
 Fastighetsservice 
 Lokalvård 
 Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 
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 Servicecenter/IT 
 Servicecenter/kontaktcenter 
 Byggprojektavdelningen 
 Brand och säkerhet 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Uppföljning av förvaltningens arbete
Juni
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Syfte

• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
• Kommunallag (2017:725) 
• 6 kap. 6 §   Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.
• Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.
• Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.
• Välkommen med frågor och synpunkter
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Förvaltningens förslag till beslut

• Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Innehåll
• HR (Human Resources, personalfrågor) 
• Demokrati och verksamhetsstöd
• Måltid
• Transportservice
• Fastighetsförvaltning
• Fastighetsservice
• Lokalvård
• Projekt Effektiv fastighetsförvaltning
• Servicecenter/IT
• Servicecenter/kontaktcenter
• Byggprojektavdelningen
• Brand och säkerhet
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HR (Human Resources, personalfrågor) 12 ( 284 )

November 
personaluppföljningar med chefer 
resultat av medarbetarenkäten 

Oktober 
personaluppföljningar med chefer 

December 
Påbörja arbetet med resultatet av 

edarbetarenkåten 

Resultat och utvecklingssamtal med medarbetarna 

September 

• Personaluppföljningar med chefer 
• Medarbetarenkäten skickas ut 

Augusti 
KIA utbildning inför rlig uppföljning av SAM 
chefsutvecklingsplan 
Kompetensförsörjningsplan uppföljning/revidering 

Juli 

Lönesamtal 

Arshjul 

H R-processer 
2021 

Januari 

Juni 
-SAM- skyddsrond med 
handlingsplanergenomförd i KIA 

Februari 

• kompetensförsörjningsplan uppföljning/revidering 

Mars 
• inroduktionsplanering för nyanstäl lda 

April 
-Kommunövergripande medarbetardag . Inspirera dina 
medarbetare att anmäla sig . 
- Personalbokslut 

Maj 
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Demokrati och verksamhetsstöd

.
Under juni genomförs andra omgången av 
GDPR-utbildning för tjänstepersoner och chefer 
på förvaltningen. Utbildningen genomförs av 
kommunledningskontorets juridiska avdelning 
efter beställning av serviceförvaltningen.

I övrigt normal drift inom avdelningen. 
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Måltid 
• Carl Engströmgymnasiet till final i kategorin Bästa Matglädjeskola i 

Arla Guldko 2021.

• Med 54 procent är Eslöv fjärde bästa kommun i Skåne och nia i hela 
landet när det gäller inköp av ekologiska livsmedel. Det framgår av 
Ekomatcentrums årliga sammanställning. Genomsnittet för offentlig 
sektor i landets är 38 procent. http://ekomatcentrum.se/ekomatsligan

• Tillfälligt stopp av Kronfågels produkter
 Med anledning av de uppmärksammade problemen vid slakt av 
kycklingar i fabriken i Valla kommer Kronfågels produkter inte beställas 
till kommunernas verksamheter från och med måndag den 31 maj. 
Eslövs kommun har högt ställda krav på god djurhållning i sina 
upphandlingar och dessa kan Kronfågel för närvarande inte garantera. 
Varor från Kronfågel kommer inte att serveras eller köpas in till dess att 
kommunerna får garantier för att ställda krav uppfyllts. Inköpsstoppet är 
kvar till dess att vi är försäkrade om att Kronfågel följer lagstiftningen. 
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• Bilpoolen har haft många dyra/tunga reparationer 
som exempelvis havererade växellådor och 
kopplingar. Vilket medföljer ett tufft läge på 
lånebils fronten.

• Mat- och elevtransport har anställt en ny tim 
vikarie, chaufför Per Malmgren som börjar sin 
anställning 3 juni.

• Avdelningen är stolt över att Eslövs kommun 
ligger i topp i rapporten från Länsstyrelsen 
”Nästan fossilbränslefria”

Transportservice
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Fastighet
• Medborgarhusets stormskadade tak med beräknad kostnad på 5 mnkr 

kommer medel användas från Klk finans.
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• Projektering av stenas flytt till Maskinvägen 
pågår.

• Fokus för parkavdelningen kommer att ligga på 
kommande student samt skolavslutningar.

• Seriestart för flertalet sporter startar och därmed 
ökad belastning på våra idrottsanläggningar.

• En fastighetstekniker har blivit tillsvidareanställd 
efter en längre tids vikariat.

• En skolvaktmästare har blivit tillsvidareanställd 
efter en längre tids vikariat.

Fastighetsservice 17 ( 284 )



• Samordnare är anställd from 17 maj

• Deltagit på en nätverksträff med chefer från 
Skånes kommuner

• Nytt städobjekt from 10 maj och det är 
Arbetsmarknadsenheten som flyttat till gamla 
brandstationen 

Lokalvård 18 ( 284 )



Projekt Effektiv fastighetsförvaltning

• Tidsplanerna följs för de 27 åtgärderna i projektet
• Uppstartat arbete med styrdokumenten om kommunens Beställar-

utförarmodell och Internhyresmodell genom samarbete mellan 
Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen
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Servicecenter/IT

• Förberedelse för upphandling av Växel och telefonilösning
• Förberedelse för upphandling av nätverksutrustning och tillhörande 

tjänster
• Avtalstecknande gällande kommunikationsförbindelser
• 2 nyanställda igång i Helpdesk
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Servicecenter/Kontaktcenter

• Vikarie igång för tjänstledig
• Semester klar och hanteras med bra bemanning
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Byggprojektavdelningen 

• Byggprojekt Norrrebo 
förskola.

• Detta är en väldigt bra 
dag torsdag den 27 maj 
kl. 08.00.

• 4 av totalt 24 betongbilar 
har redan avverkatsὠ�

• Gjutningen tar ca 12h.
• Representanter från SKR 

(Sveriges kommuner och 
regioner) kommer på 
besök under dagen. De 
är nyfikna på våra 
förskole projekt.
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Brand- och säkerhet

• Revidering av riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet pågår 
och förväntas vara klart hösten 2021

• Uppdatering av information och dokument gällande systematiskt 
brandskyddsarbete på intranätet pågår.
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Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef
Åsa Ratcovich
asa.ratcovich@eslov.se
0413- 629 21

24 ( 284 )



 

 

 

 

 
Information från förvaltningschef för juni 2021 

4 

SOT.2021.0009 
   

25 ( 284 )



 
 SOT.2021.0009  
 
 
 
2021-05-27 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
+4641362921  
Asa.Ratcovich@eslov.se  
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Information från förvaltningschef 2021-06-08 

Ärendebeskrivning 
Syftet med informationen från förvaltningschefen är arbete efter kommunallagen om 
nämndernas uppdrag.  
Kommunallag (2017:725). 
6 kap. 6 §   Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  

Beredning 
På servicenämndens sammanträde 2021-06-08 informerar förvaltningschefen om 
pågående arbete inom Serviceförvaltningen med kommunikation, förnyelseandan 
och allas lika värde genom delaktighet och påverkan inom servicenämnden. 
Bakgrunden är Eslövs kommuns inriktningsmål från Handlingsprogram 2019-2022; 
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra 
verksamheten, samt servicenämndens effektmål; Våra arbetsplatser arbetar efter 
värderingarna.  
 
Information om: 

 Kommunikativ förvaltning  
 Nyhetsbrev Serviceförvaltningen – Tillsammans för Eslöv 
 Idégenerator 

Beslutsunderlag 
- Information från förvaltningschef, 2021-06-08 
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 

Beslutet skickas till 
- 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Information förvaltningschefen

Servicenämnden 2021-06-08
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Syfte

• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
• Kommunallag (2017:725) 
• 6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.

• Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.

• Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.

• Välkommen med frågor och synpunkter.
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Förvaltningens förslag till beslut

• Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Innehåll

• Återrapportering mål och verksamhet:
• Handlingsprogrammet Verksamhet och medarbetare. 

Inriktningsmål: Värdeorden engagemang, nyskapande och 
allas lika värde ska genomsyra verksamheten.

• Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna. 
• Arbete med kommunikation, förnyelseandan och allas lika 

värde genom delaktighet och påverkan inom 
servicenämnden.

• Frågor.

• Kontaktuppgifter.
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Verksamhet och medarbetare
Inriktningsmål från Handlingsprogram 2019-2022.

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika 

värde ska genomsyra verksamheten.

Effektmål servicenämnden: Våra arbetsplatser arbetar 

efter värderingarna. 

.
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• Ledarskap handlar om att leda handlingar och 
resurser till att nå uppsatta mål. Att skapa 
förutsättningar för medarbetare att lyckas. 

• Kommunikation är den bärande nyckeln för att vi ska 
lyckas. Därför är vår kommunikation avgörande, helt 
enkelt. 

• Det finns många olika teorier kring kommunikation på 
arbetsplatsen, konkreta verktyg och metoder att 
använda i det dagliga arbetet. 

• Hög effekt i en organisation skapas genom tillit och 
samarbete – mot gemensamma mål tillsammans med 
kultur och strukturer för ledarskapet och 
medarbetarskapet. 

• Ju fler ledare och medarbetare i en organisation som 
samarbetar utifrån värderingar och utifrån visionen, 
desto större genomslagskraft på resultaten.

Kommunikativ förvaltning
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Löpande kommunikation i Serviceförvaltningen

• Mötesplatser och samtal inom förvaltningen, i kommunen och i 
omvärlden.

• Omvärldens branschinformation och nätverk.

• Struktur och information på intranätportalen och webbsidor.

• Interna och externa nyheter på intranätportalen och webbsidor.

• Löpande nyheter från Serviceförvaltningens ledningsgrupp.

• Nyhetsbrev för alla medarbetare på Serviceförvaltningen och till 
servicenämnden.

• Kund/beställare kommunikation - Dialogmöten och NKI-mätningar.

• Idégenerator för medarbetarna på Serviceförvaltningens intranät. 

• Utveckling klarspråk och grafisk profil.

34 ( 284 )

~ ESLÖVS 
~ KOMMUN 



Nyhetsbrev Serviceförvaltningen
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Tillsammans för Eslöv – maj 2021

Ett nyhetsbrev från ledningsgruppen till alla medarbetare 

på Serviceförvaltningen.

Vad vill du läsa om i nästa brev? Skicka din fråga eller 

förslag till förvaltningschef Åsa Ratcovich.
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• Anställda på Serviceförvaltningen.

• Servicenämndens politiker.

• Övriga intresserade inom Eslövs kommun genom 

publicering på Serviceförvaltningens intranät.

Målgrupp
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Syfte 

• Inspirera i riktning mot visionen, hög måluppfyllelse och nöjda invånare.

• Bygga engagemang och samhörighet inom Serviceförvaltningen och Eslövs kommun.

• Öppna upp för, uppmuntra dialog och ta tillvara medarbetarnas kreativitet och idéer.

• Jobba med värderingar, tillit och våra styrstrukturer.

• Utveckla Serviceförvaltningen och Eslövs kommun.

• Ge kunskap och information om aktuella frågor.

• Medarbetarna ska uppmärksammas och känna sig betydelsefulla, skickliga och 

inkluderade i Serviceförvaltningen och Eslövs kommun.
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Vision och mål att arbeta för

• Eslövs kommun 2025: Skånes bästa kommun att 
bo och verka i.

• Skånes bästa Serviceförvaltning 2025 med HME 
90, NKI 90 och kvalitetsarbete med ständiga 
förbättringar.
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Former

• Nyhetsbrevet publiceras två-tre gånger per halvår och 
innehåller aktuell information och dialogmöjligheter.

• Formatet är Fasta rubriker med kort-kort information samt 
länkar till Serviceförvaltningens intranät där mer information 
finns. 

• En kort film finns med där två chefer pratar om Varför 
medarbetarna är i fokus och vikten med tillitsbaserat ledarskap 
i praktiken.
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• Åsa har ordet.

• Månadens nyhet.

• Film från Serviceförvaltningens ledningsgrupp.

• Våga prova dina idéer.

• Vad händer på förvaltningen.

• Från senaste servicenämnden.

• Förändringar medarbetare.

Innehåll
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Idégenerator
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Du är bäst på ditt jobb och vet säkert hur det kan bli ännu bättre. Vad har du för idéer för en 

bättre arbetsplats, en bättre Serviceförvaltning eller en bättre Eslövs kommun?

Dela med dig av dina synpunkter, tankar, idéer och förslag och skicka in dem här. Ingen idé är 

för liten eller för stor att berätta om!

Våga prova din idé

• Kanske har du någon tanke som du har funderat länge på: Varför gör vi inte på det här 

sättet istället?

• Kanske är det något som händer som du är frustrerad över: Så här dumt kan det ju bara 

inte fortsätta att fungera?

• Kanske fick du precis en strålande idé: Så här måste vi bara börja jobba!

Varför ska du dela med dig av dina förslag och idéer?

• Du som medarbetare är betydelsefull, kompetent och alltid värd att uppmärksamma. 

Genom att våga prova idéer, lufta vår kreativitet och tillsammans genomföra förbättringar 

kan vi göra mer för Eslövs barn, elever och äldre, företag och besökare. Bara så kan vi nå 

vår vision att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i och Skånes bästa 

serviceförvaltning 2025.

Våga prova dina idéer
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Idégenerator

• Förnamn*

• Efternamn*

• E-post*

• Berätta om din idé, synpunkt, tanke eller förslag

• Så här kan min idé göra nytta på min arbetsplats / i Serviceförvaltningen 

/ i Eslövs kommun

• Skicka med dokument eller bilder om du vill

Vad händer nu?

Alla inskickade synpunkter, idéer, tankar och förslag belönas med en liten 

present från Eslövs kommun. Ledningsgruppen på Serviceförvaltningen 

utser också månadens bästa idé.
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Frågor eller funderingar?
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Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef

Åsa Ratcovich

asa.ratcovich@eslov.se

0413- 629 21

46 ( 284 )



 

 

 

 

 
Yttrande över remiss angående 

Bostadsförsörjningsprogram 2021 

6 

SOT.2021.0086 
   

47 ( 284 )



 
 SOT.2021.0086  
 
 
 
2021-05-24 
Liselotte Magnusson Servicenämnden 
+4641362459  
Liselotte.Magnusson@eslov.se  
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Svar på remissversion av reviderat 
Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har tagit beslut den 6 april 2021 § 94, att skicka ut Eslövs 
kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 på samråd till samtliga 
samrådsinstanser. Servicenämnden är en av samrådsinstanserna. Sista dag för 
samrådsyttranden ska vara inkomna till kommunstyrelsen den 23 juli 2021. Enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta 
fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning. Eslövs kommuns 
nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016 och har under hösten/vintern 
2020/2021 reviderats. Revideringen har arbetats fram av tillväxtavdelningen och 
Kommunledningskontoret samt i dialog med kommunens olika förvaltningar, Eslövs 
Bostads AB och myndigheter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 94 Förslag till bostadsförsörjningsprogram -samråd 
Eslövs kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 
Eslövs kommuns remissversion Bostadsförsörjningsprogram 2021 
 

Beredning 
En kommuns bostadsförsörjningsprogram ska tillgodose kommunens 
bostadsförsörjningsansvar och revideras en gång per mandatperiod. 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2021 innehåller väl dokumenterade analyser av 
befolkningsprognoser, kommunala, regionala och nationella mål och planer. Den 
visar vilka behov av bostäder Eslövs kommuns befintliga och kommande 
medborgare har utifrån ålder, kön och geografiska plats i kommunen. Riktlinjerna 
anger även vilka specifika mål Eslövs kommuns har för bostadsförsörjningen, hur 
dessa mål ska mätas och vilka åtgärdsprogram som föreslås. Eslövs kommuns 
remissversion av bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl genomarbetat och har ett 
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tydligt upplägg. Serviceförvaltningen har inga andra synpunkter på remissversionen 
av Bostadsförsörjningsprogrammet 2021. 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till 

kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef Avdelningschef Fastighetsförvaltning 
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Sammanträdesprotokoll
2021-04-06

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 94 KS.2021.0062

Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska 
kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs 
kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående 
mandatperiod. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens 
bostadsförsörjningsprogram reviderats. Ett förslag till Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt att skickas ut för samråd.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
 Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021; samrådshandling
 Sändlista; Underrättelse om samråd

Beredning
Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram har utförts av 
tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret i dialog med och med hjälp av 
kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter.

I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller det reviderade 
bostadsförsörjningsprogrammet nya mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av 
bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Därtill redovisas 
relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program. Vidare 
innehåller programmet en analysdel, som i linje med lagen analyserar den 
demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 
grupper och marknadsförutsättningar.

Samtliga remissinstanser återfinns i Sändlista; Underrättelse om samråd.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), David Westlund (S) och Sven-Olov Wallin (S) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet revideras 
i enlighet med angivna synpunkter och att det därefter sänds ut på samråd. 
Synpunkterna återfinns i bilaga till protokollet.
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Sammanträdesprotokoll
2021-04-06

Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.

Beslut
- Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 skickas på samråd till 
remissinstanser enligt sändlista.
- Samrådsyttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 23 juli 2021.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
Samtliga samrådinstanser i samband med utskick av samrådshandlingar
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Bostadsförsörjningsprogram

Antaget av kommunfullmäktige
2016-12-20
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Projektägare: Chef för Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret
Projektledare och författare: Julia Göransson (Samhällsplanerare)
Layout: Julia Göransson 

Arbetet med att ta fram programmet har skett vid kommunledningskontoret i 
bred dialog med och med hjälp av kommunens olika förvaltningar, en rad fastig-
hetsägare och myndigheter.
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Inledning
Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är en nyckelfrå-
ga för kommunen när befolkningen växer. Bostaden 
är även en social rättighet och inte minst en förutsätt-
ning för etablering i samhället. För att skapa förut-
sättningar för alla i kommunen att bo i goda bostäder 
jobbar kommunen aktivt med bostadsförsörjning.

Bostadförsörjning handlar om att planera för att 
nya bostäder byggs och att se över hur det befintliga 
beståndet ska utvecklas. Det handlar också om att fler 
ska få tillgång till en egen bostad. Bostadsförsörjning 
relaterar till många andra kommunala verksamheter. 
När fler bostäder byggs behöver kommunen också se 
till att servicen fungerar och utvecklas.

I bostadsförsörjningsprogrammet presenteras en 
analys av de förutsättningar som styr bostadsbeho-
ven i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet 
innehåller även riktlinjer som visar kommunens upp-
satta mål för bostadsförsörjningen och vilka åtgärder 
som behövs för att nå målen.

Lagen
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
ger kommunerna ansvar för att planera för att ta fram 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Lagen har förtyd-
ligats från den 1 januari 2014. Förändringen innebär 
att kraven på kommunernas planering skärpts och 
preciserats till exempel när det gäller samråd med an-
dra parter och innehållet i de riktlinjer som ska antas 
av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

Riktlinjerna ska minst innehålla följande uppgifter:
• kommunens mål för bostadsbyggande och utveck-

ling av bostadsbeståndet,
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta 

mål, och
• hur kommunen tagit hänsyn till relevanta natio-

nella 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 bostä-
der, bostadsbehovet hos särskilda grupper och mark-
nadsförutsättningar.

Syfte
De riktlinjer som presenteras i bostadsförsörjnings-
programmet fungerar som ett stöd när nya detaljpla-
ner tas fram, som underlag för diskussion i översikts-
planen och som underlag för beslut om åtgärder som 
rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter. 

Läsanvisning
Bostadsförsörjningsprogrammet inleds med en sam-
manställning av slutsatser och resonemang. Där efter 
följer kapitlet Riktlinjer för bostadsförsörjning. Rikt-
linjerna visar kommunens mål för bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet. De visar även vad 
kommunen planerar att göra för att nå uppsatta mål 
och hur kommunen tagit hänsyn till relevanta natio-
nella och regionala mål, planer och program som är 
av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Kapitlet Mål, planer och program visar vilka kommu-
nala mål som bostadsförsörjningsprogrammet förhål-
ler sig till och mellankommunala samarbeten kommu-
nen deltar i. Det innehåller också en sammanfattning 
av nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Kapitlen Bostadsbyggande och Befolkningsutveck-
ling, Bostadsmarknad och Bostäder för socialt utsatta 
grupper innehåller analyser inom ramen för de lag-
stadgade kraven. Tillsammans ger kapitlen en samlad 
bild av kommunens arbete med bostadsförsörjning 
och vilka utmaningar som finns. Slutsatser och reso-
nemang bildar utgångspunkt för riktlinjerna i kapitlet 
Riktlinjer för bostadsförsörjning.
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Befolkningsutveckling och bostads-
byggande
• Eslöv befinner sig i en expansiv region där befolk-

ningstillväxten är hög. 
• Befolkningstillväxten i kommunen är stabil och 

består till stora delar av födelseöverskott och 
inflyttning från utlandet.

• Antalet personer som sökte skydd undan krig 
och förföljelse ökade kraftigt under hösten 2015. 
Kommunen behöver ta höjd för att kunna ta emot 
flyktingar med uppehållstillstånd. 2017 kommer 
behovet av bostäder till denna grupp att vara 
stort. Eslövs kommun bedömer att det behöver 
tillkomma ytterligare 50-60 bostäder per år fram 
till 2020 för att matcha befolkningsökningen till 
följd av ökat mottagande av nyanlända.

• En urbaniseringstrend syns inom kommunen 
där Eslövs stad står för den största befolknings-
tillväxten. En urbaniseringstrend syns även i att 
unga vuxna flyttar från kommunen mot de större 
städerna i regionen.

• Hyresrätten är en viktig upplåtelseform för per-
soner som inte hunnit bli etablerade på- eller har 
lämnat arbetsmarknaden. Men också för ensam-
hushåll med begränsade möjligheter att efterfråga 
ägda boenden.

• Även för de allra största hushållen, med fem eller 
fler personer, är hyresrätten en viktig upplåtelse-
form.

• Inflyttning av hushåll med barn från länet är be-
roende av att kommunen kan erbjuda byggklara 
tomter.

• Det förväntade bostadsbyggandet fram till 2030 
är högre än länsstyrelsens bedömning av bostads-
behov fram till 2030. 

• Eslövs kommun behöver börja planera för ålders-
gruppen över 80 år. Efter år 2020 kommer antalet 
i åldersgruppen att öka. 

• Enligt befolkningsprognosen kommer Eslövs kom-
mun växa med i genomsnitt 0,95 procent per år, 
en stor del av befolkningstillväxten kommer ske i 
Eslövs stad.

Bostadsmarknad
• Kommunens roll i regionen är dubbel. Eslöv kan 

erbjuda stad (med varierat bostadsutbud i Eslövs 
stad) men är också en kranskommun till Malmö 
och Lund (med stort utbud av småhus).

• Bostadsmarknaden i regionen präglas av brist på 
billiga hyreslägenheter. Bostadsbristen har blivit 
särskilt allvarlig för hushåll med låga inkomster.

• Behovet av hyresrätter är stort i kommunen men 
betalningsförmågan för nyproduktion lägre. Flytt-
kedjor behövs för att frigöra billiga lägenheter till 
hushåll med låga inkomster.

• Efter att det under en lång period byggts mest 
småhus ökar nu byggandet av flerbostadshus i 
Eslöv.

• För att undvika boendesegregation och för att ska-
pa flexibilitet på bostadsmarknaden bör framtida 
bebyggelse ske med varierade upplåtelseformer 
och hustyper.

• Förbättrade kollektivtrafikförbindelser innebär en 
utvecklingsmöjlighet, framförallt för Marieholm, 
Hurva och Gårdstånga.

• Kommunen bör vara förberedd på att möta en 
ökad efterfrågan på bostäder som en effekt av 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

• Det kommunala bostadsbolaget är relativt stort. 
I kombination med ett aktivt ägarskap är det ett 
viktigt verktyg för kommunens bostadsförsörj-
ning.

• Kommunen har tagit nya initiativ, Klok förtätning 
och Östra Eslöv, för att öka bostadsproduktionen 
i kollektivtrafiknära lägen utan att ta jordbruk-
smark i anspråk.

• Strategisk planeringsberedskap behövs i staden 
och i byarna för att möta efterfrågan när den 
uppstår.

• Kommunen äger mark i bra lägen. I kombination 
med en aktuell översiktsplan,  markpolicy och 
riktlinjer för markanvisningar och exploaterings-
avtal är det ett viktigt verktyg för kommunens 
bostadsförsörjning.

Slutsatser och resonemang
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• Ökat antal äldre och minskat antal sjukvårds-
platser ställer nya krav på att bostäder anpassade 
efter äldres behov finns i det ordinarie bostadsbe-
ståndet.

• Personer som är 80 år och äldre söker sig framfö-
rallt till hyreslägenheter med närhet till service. 
För äldre med eget kapital är även bostadsrätt ett 
alternativ.

• Ungdomar och unga vuxna inom LSS personkrets 
är idag mer rörliga och har tydligare önskemål än 
tidigare. Eslövs kommun är en attraktiv boende-
kommun och efterfrågan sträcker sig utanför 
kommunens gränser, vilket ökar kraven på att 
kommunen har en god framförhållning i plane-
ringen. 

• Bostadsbeståndet består i många byar mest av 
småhus. Bostadsbeståndet skulle behöva bli mer 
varierat för att öka flexibilitetet och underlätta för 
fler att bo kvar eller flytta till byn.

• Utbudet av studentbostäder är begränsat.

Bostäder för socialt utsatta grupper
• Kommunen samverkar för att motverka utestäng-

ning från bostadsmarknaden
• Antalet sociala andrahandskontrakt ökar.
• Kommunen har ett bra samarbete med det kom-

munala bostadsbolaget och privata hyresvärdar, 
men utifrån nuvarande tillgång på permanen-
ta bostäder är prognosen att flertalet bostäder 
saknas för 2017 och 2018. Detta ställer krav på 
kommunen att anordna akuta och/eller tillfälliga 
boendelösningar.

• Kostnaderna för tillfälliga lösningar är höga och 
ökande.

• Nya samverkansformer/jourlägenheter behövs i 
situationer av våld i nära relationer.

• Brist på små och billiga lägenheter gör att ungdo-
mar blir kvar i utslussningslägenheter, vilket i sin 
tur hindrar andra att flytta från integrationsboen-
den.
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Eslöv, Skånes bästa kommun att bo och 
verka i!
Kommunfullmäktige i Eslöv antog 2016 det hand-
lingsprogram som ligger till grund för utvecklingen 
av Eslövs kommun under mandatperioden 2015-2018. 
Visionen är att Eslöv 2025 är Skånes bästa kommun 
att bo och verka i. De övergripande målen med kopp-
ling till bostadsförsörjning är:

• Vi tar vårt sociala ansvar
• En tydlig och tillgänglig aktör i regionen
• God tillgång till varierade bostäder i staden och i 

byarna

Kommunens målsättning för bostadsbyggandet är 
att det ska byggas i genomsnitt 210 bostäder per år. 
Befolkningen ska växa i genomsnitt en procent per år 
och kommunen ska ha stärkt sin position i regionen. 
Fler boende och verksamma i Eslöv ska kunna tänka 
sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo 
och verka i.

Det ska finnas en bra planberedskap i staden och i 
byarna. Eslövs kommun ska tillsammans med Eslövs 
kommunala bostadsbolag ebo och andra aktörer 
bidra till en ökad bostadsproduktion. Bostadsbyggan-
det ska ske genom hållbar förtätning och med fokus 
på kollektivtrafiknära lägen. Genom nya bostäder 
ökar attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas 
centrum. 

Eslövs kommun ska fortsätta att förtäta och utveckla 
centrum i Eslövs stad, utveckla en ny stadsdel i Östra 
Eslöv och bygga vidare på de olika byarnas identite-
ter. Ny bebyggelse ska undvikas på den bästa åker-
marken.

Eslövs kommun ska tillsammans med fastighetsägare 
utveckla boendealternativ där äldre kan bo kvar i ett 
tryggt och tillgängligt boende.

Fler socialt utsatta personer ska få egna boendekon-
trakt och kommunen ska verka aktivt för att nyanlän-
da ska få eget boende. Arbetet mot våld i nära relatio-
ner ska stärkas, bland annat genom ökat samarbete 
med olika myndigheter och andra kommuner. 

Så når vi upp till målen!
I bostadsförsörjningsprogrammet har förutsättningar 
som styr bostadsbehoven och bostadsmarknaden i 
kommunen analyserats. Utifrån slutsatserna har fyra 
temagrupper identifierats där extra fokus behövs 
för att nå upp till kommunens vision och mål samt 
regionala- och nationella mål. Till varje temagrupp 
redovisas pågående och planerade åtgärder.

• Varierat bostadsutbud och en flexibel bostads-
marknad.

• Stärkt roll i ett flerkärnigt Skåne.
• Bostäder för personer som står utanför bostads-

marknaden.
• Tryggt och tillgängligt boende för äldre.

Riktlinjerna har samma tidshorisont som visionen, 
det vill säga fram till 2025. De flesta åtgärder är pla-
nerade att genomföras under mandatperioden 2014-
2018. Tanken är att riktlinjerna ska kunna vägleda 
framtida åtgärder som tillkommer.

Mål och riktlinjer
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Åtgärd Ansvar Tidplan Kommentar

Fortsätta arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan Kommunstyrelsen Antagande 2018

God planberedskap i staden och byarna Kommunstyrelsen Pågår Se kapitel outnyttjade 
byggrätter

Ta fram plan för Klok Förtätning Kommunstyrelsen 2017

Ta fram utvecklingsplan för östra Eslöv Kommunstyrelsen 2017

Ta fram riktlinjer för markanvisningar och 
exploateringsavtal Kommunstyrelsen 2016

Ta fram rutiner för exploateringsverksamhet-
en Kommunstyrelsen 2017

Projektlista med femårsperspektiv 

Kommunstyrelsen Årlig uppdatering

Projektlistan uppdat-
eras årligen i samband 
med Boverkets bostads-
marknadesnkät i januari.

Ta fram en markpolicy Kommunstyrelsen 2017

Varierat bostadsutbud och en flexibel bo-
stadsmarknad
En variation av bostadstyper och upplåtelseformer 
behövs för att befolkningsutvecklingen ska vara balan-
serad och för att möta medborgarnas skiftande behov. 
Det övergrinande målet är God tillgång till varierade 
bostäder i staden och i byarna.

• För en fortsatt positiv inflyttning ska kommunen 
erbjuda byggklara tomter i staden och i byarna. I 
Eslövs stad ska behovet tillgodoses genom utbygg-
nad av Långåkra (Västra Eslöv) och projekten 
Östra Eslöv och Klok Förtätning. I byarna ska 
kommunen ha exploateringsberedskap att snabbt 
genomföra projekt utifrån översiktsplanens inten-
tioner.

• Fler hyresrätter behövs för ökad rörligheten på 
bostadsmarknaden. Kommande års tillskott av 
hyreslägenheter sker genom förtätning av centrala 
delar av Eslövs stad. Förtätningen bidrar även till 
att spara värdefull åkermark. I byarna planeras 
för hyresrätter i något mindre projekt.

• Blandade upplåtelseformer och hustyper inom 
samma område skapar levande miljöer, ökar 
rörligheten på bostadsmarknaden och motverkar 
boendesegregation. Kommunen ska därför vid 
försäljning av mark sträva efter att komplettera 
det befintliga bostadsbeståndet inom det närlig-
gande området.

• För att nå upp till målet att det i genomsnitt ska 

byggas 210 nya bostäder per år behöver kommu-
nen ha ett gott samarbete med bostadsmarkna-
dens aktörer. Bostadsmarknadens aktörer ska 
mötas av en organisation med helhetssyn på 
exploateringsprocessen från idé till inflyttning. 
Rutiner för exploateringsverksamheten ska tas 
fram för att skapa en långsiktigt fungerande struk-
tur för exploaterings- och planprocessen. 

• En ny översiktsplan som nu arbetas fram ger en 
ökad strategisk beredskap för att möta efterfrågan 
på bostäder.

• Kommunen äger mycket mark i bra lägen. När 
en aktuell översiktsplan och riktlinjer för markan-
visningar- och exploateringsavtal finns på plats är 
det ett viktigt verktyg för kommunens bostadsför-
sörjning. 

• Kommunen ska sträva efter att förverkliga över-
siktsplanens intentioner för bostadsbebyggelse 
genom en aktiv markpolitik.  Hur kommunen ska 
gå till väga för att bedriva en aktiv markpolitik 
bör undersökas mer noggrant i en markpolicy.
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Stärkt roll i ett flerkärnigt Skåne
Eslöv är en del av den växande Malmö-Lundregio-
nen. Eslöv ska dra nytta av det geografiska läget med 
två arbetsmarknader, en i norr och en i söder, inom 
pendlingsavstånd. Det övergripande målet är En tyd-
lig och tillgänglig aktör i regionen.

• Bostadsmarknaden är nära sammankopplat med 
arbetsmarknad och kollektivtrafik. När Marie-
holmsbanan öppnar och när superbussarna börjar 
trafikera Hurva och Gårdstånga stärks Eslövs po-
sition i det flerkärniga Skåne. För att ta ytterligare 
ett steg mot Region Skånes mål om att utveckla 
möjligheterna att bo och verka i hela Skåne kom-
mer kommunen att gå igenom förutsättningarna 
för kollektivt resande i kommunen.

• Kommande års stora tillskott på hyreslägenheter 
är ett välkommet på den lokala bostadsmarkna-
den. Det ger också en möjlighet till ökad rörlighet 
och ökat utbud av hyresrätter på den regionala 
bostadsmarknaden. Fler behöver känna till det 
bostadsutbud som Eslöv kan erbjuda. Genom att 
gå med i Boplats Sverige marknadsför det kom-
munala bostadsbolaget lägenheter i hela Sverige.

• De två forskningsanläggningarna ESS och MAX 
IV byggs nu i Lund. MAX IV väntas stå klart 
2016 och ESS 2019. Anläggningarna är stora ar-
betsplatser och förväntas bidra till en ökad inflytt-
ning till Lund och regionen. Eslövs kommun bör 
vara förberedd på att möta en ökad efterfrågan på 
bostäder i kommunens sydvästra del och i staden. 

• Bostadsmarknaden i Eslöv bör ses i ett större 
delregionalt sammanhang. För en god samverkan 
mellan kommunerna deltar Eslöv aktivt i erfaren-
hetsutbyten och samarbetet i MalmöLundregio-
nen.

• Kommunens satsningar på digital infrastruktur 
ökar kommunens attraktivitet och är även det ett 
steg mot Region Skånes mål att utveckla möjlighe-
terna att bo och verka i hela Skåne

Åtgärd Ansvar Tidplan Kommentar

Gå med i Boplats Sverige ebo 2016

Delta i den regionala diskussionen

Kommunstyrelsen Pågår

Bland annat genom aktivt 
deltagande i delregionala 
samarbeten och Skånskt 
bostadsnätverk. 

Marknadsförsa möjliga exploatering-
sområden Kommunstyrelsen 2017

Tillsätta en kollektivtrafikutredning Kommunstyrelsen 2017

Samverkan med grannkommuner för 
att underlätta för fibernedläggning 
kring kommungränser

Kommunstyrelsen Pågår

Tillsammans med Höörs kommun 
vara fiberföreningarna administrativt 
behjälpliga samt hitta möjligheter för 
kommersiell utbyggnad av bredband 
på landsbygden utan EU-bidrag

Kommunstyrelsen 2017
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Tryggt och tillgängligt boende för äldre

Andelen äldre över 80 år förväntas öka i Eslöv liksom 
i övriga riket. Kommunen bör ha god framförhållning 
för att möta de förändrade bostadsbehov som åld-
rande innebär. Det övergripande målet är Vi tar vårt 
sociala ansvar.

• För att få bättre kunskap om tillgängligheten i 
det befintliga bostadsbeståndet ska kommunen 
genomföra en tillgänglighetsinventering av flerbo-
stadshusen.

• Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan regionen 
och kommunerna innebär att mer vård kommer 
utföras i hemmet. Bostadens utformning är en 
viktig pusselbit för att det ska fungera. Många 
äldre bor idag i villor med bristande tillgänglighet 
vilket i förlängningen innebär ökade kostnader för 
kommunen i form av bostadsanpassningsbidrag 
och hemsjukvård. Behov av tillgängliga boende-
miljöer och mellanboendeformer för äldre ska 
lyftas fram tidigt i exploateringsprocessen.

• Forskning visar att de allra äldsta, över 80 år, i 
stor utsträckning önskar boende i hyresrätt med 
närhet till service och kollektivtrafik. Kommande 
års tillskott av hyreslägenheter i Eslövs stad är 
därmed lämpliga för seniorer.

• Att många äldre bor kvar i villor med bristande 
tillgänglighet hänger samman med att boende-
kostnaderna många gånger ökar vid en flytt till 
en lägenhet. För att välja att ta det steget måste 
attraktiva lägenheter stå till buds. Det kommunala 
bostadsbolaget kommer under 2017 genomföra 
workshops tillsammans med personer över 65 år 
för att få en bättre bild av framtidens boende för 
äldre. 

Åtgärd Ansvar Tidplan Kommentar

Tillgänglighetsinventering av flerbostad-
shusbeståndet.

Miljö- och samhällsby-
ggnadsnämnden Innan 2020

Workshop med äldre för att skapa en bild 
av hur äldre vill bo i Eslövs kommun ebo 2017

Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala 
lägen Kommunstyrelsen Pågår Se projektlista (bilaga 1)

Utreda behov av särskilt boende för äldre 
för tidsperioden 2016-2026

Vård- och om-
sorgsnämnden 2017 Redovisas i Lokalförsör-

jningsplanen

Löpande dialog mellan Vård- och omsorgs-
förvaltningen och Kommunledningskon-
toret angående mellanboendeformer för 
äldre.

Kommunstyrelsen och 
vård- och 

omsorgsnämnden
Löpande
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Åtgärd Ansvar Tidplan Kommentar

Boendetrappa Vård- och omsorgsnämnden Pågår se sida 48

Sociala andrahandskontrakt Vård- och omsorgsnämnden, 
nämnden för arbete- och försör-

jning
Pågår

Ta fram en behovsprognos för mottagande 
av nyanlända

Nämnden för arbete- och försör-
jning

Kontinuerllig up-
pföljning

Sänkt åldersgräns till 16 år för bostadskö till 
allmännyttan ebo Pågår

Utreda alternativa tillfälliga lösningar för akut 
hemlösa

Vård- och omsorgsnämnden, 
nämnden för arbete- och försör-

jning
2017

Utreda möjligheterna att införa kommunala 
hyresgarantier

Nämnden för arbete och försör-
jning 2017

Ta fram en handlingsplan för mottagandet av 
nyanlända Kommunstyrelsen med stöd av 

nämnden för arbete och försör-
jning

Snarast

Planen bör även 
innefatta ensam-
kommande ungdo-
mar som ska flytta 
till eget boende

Bostäder för personer som står utanför 
bostadsmarknaden

Kommunens ansvar för bostadsförsörjning ställs idag 
mot en bostadsmarknad där bostaden är en vara och 
där konkurrensen om billiga lägenheter har hårdnat. 
Antalet sociala kontrakt där Eslövs kommun står som 
kontraktshavare ökar liksom kostnaderna för tillfäl-
liga lösningar. För att fler ska få tillträde till bostads-
marknaden behöver vägarna in bli fler och trösklarna 
sänkas. Det övergripande målet för kommunen är Vi 
tar vårt sociala ansvar.

• Att införa kommunala hyresgarantier är ett sätt 
att möjliggöra för fler att bli godkända som hyres-
gäster. Kommunala hyresgarantier är ett borgen-
såtagande som kommunen kan erbjuda personer 
som har ekonomiska förutsättningar att betala 
hyra men som ändå saknar eget boende. För varje 
lämnad garanti kan kommunen söka statligt 
bidrag. På vilket sätt och vilka risker ett införande 
av hyresgarantier innebär behöver undersökas 
närmare.

• För personer med pågående missbruk och många 
gånger psykisk ohälsa saknas en långsiktig boen-
delösning. Idag beviljar kommunen ekonomiskt 
bistånd för tillfälliga lösningar, vilket i längden 
är kostsamt. Kommunen bör utreda alternativa 
lösningar.

• Ett ökat mottagande av asylsökande och nyan-
lända i Sverige ställer nya krav på kommunen att 
ordna med tillfälliga och akuta boendelösningar. 
På kort sikt behövs kreativa lösningar, i ett längre 
perspektiv behövs bättre beredskap för oförutsed-
da och plötsliga behov.

• Från och med den första mars 2016 är kommunen 
skyldig att ta emot nyanlända för bosättning i 
kommunen. En handlingsplan behöver tas fram 
för bostadsförsörjningen för nyanlända. Fler 
bostäder behövs även för att ensamkommande 
ungdomar som ska kunna flytta från integrations-
boende till eget boende.
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Kommunala planer, mål och program
Vision 2025 och mål för mandatperioden
Eslövs kommun har antagit Vision 2025 för kommu-
nens utveckling: 

Eslöv- Skånes bästa kommun att bo och verka i! Vi är en håll-
bar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och 
trivs. Vi är förstahandsvalet för företagare vid nyetablering 
och expansion. Vi driver en effektiv och framtidsorienterad 
organisation med medborgarna i fokus.

Till visionen har kommunfullmäktige formulerat ett 
handlingsprogram 2015-2018 för arbetet att nå visio-
nen. De inriktningsmål i handlingsplanen som har 
tydligast koppling till bostadsförsörjning är:
• Tillgång till varierade och välkomnande boende-

miljöer i hela kommunen, 
• God tillgång till varierade bostäder i attraktiva 

miljöer i staden och byarna och
• Vi tar vårt sociala ansvar. 

Översiktlig planering
En översiktsplan ger en helhetssyn på mark- och 
vattenanvändningen inom kommunen. En viktig del 
av översiktsplanen är att beskriva utvecklingen för 
bostadsbebyggelse och enligt plan- och bygglagen 
redovisa ”Hur kommunen avser att tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder” (PBL 3 kap § 5). 

Arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande 
översiktsplan pågår. Bostadsförsörjningsprogrammet 
är viktigt underlag till översiktsplanen. Genom att ta 
fram båda dokumenten parallellt blir de samstämmi-
ga och ger en tydlig riktning för bostadsutvecklingen 
i Eslövs kommun. I bostadsförsörjningsprogrammet 
redovisas matchningen mellan bostadsutbud och 
befolkningssammansättning på ortsnivå. I arbetet 
med översiktsplanen kommer de ortsvisa bostads-

behoven vägas samman med övriga kriterier, bland 
annat närhet till kollektivtrafik och serviceutbud, för 
att därefter landa i en prioritering av framtida utbygg-
nadsområden.

Program för socialt hållbar utveckling
Program för socialt hållbar utveckling relaterar till 
kommunens handlingsprogram för 2015-2018. För 
att uppnå visionen i handlingsprogrammet behöver 
kommunen vara en trygg kommun att leva i där alla 
har förutsättningar att uppnå en god hälsa på lika 
villkor. I programmet anges kommunens viljeinrikt-
ning baserat på kunskap om hälsoläget i kommunen. 
Tre områden är prioriterade; sysselsättning, offentliga 
miljöer och psykisk hälsa.

Folkhälsa är en förutsättning för bostadsförsörjningen 
på det sätt att förbättrade livsvillkor ökar möjlighe-
terna för den enskilde att söka  bostad. På motsvaran-
de sätt är möjligheten för alla i kommunen att bo i 
goda bostäder en förutsättning för att uppnå en god 
folkhälsa. Folkhälsoarbetet och bostadsförsörjning är 
därför nära sammankopplade. 

Planer, mål och program

Bild 1: Illustration från det pågående arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan för Eslöv.
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Regionala planer, mål och program
Det öppna Skåne(2014)
Region Skåne antog i juni 2014 den regionala utveck-
lingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Målbilden är att 
Skåne 2030 ska vara en region som välkomnar plura-
lism, fler människor, nya idéer och som kännetecknas 
av hög tolerans och stor delaktighet i samhällsfrågor. 
Målet för bostadsbyggande och befolkningsutveckling 
är en befolkningstillväxt om en procent per år och att 
6000 nya bostäder ska byggas per år. I strategin lyfts 
det fram fem prioriterade ställningstaganden som 
behöver utvecklas för att nå målbilden: 
• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, 
• bli en stark hållbar tillväxtmotor, 
• dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur, 
• utveckla morgondagens välfärdstjänster 
• och bli globalt attraktiv. 

För varje område finns delstrategier och mål. Bostads-
försörjningsprogram för Eslöv förhåller sig till flera 
ställningstaganden och delstrategier:

Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
• Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och 

MAX IV

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur
• Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skå-

ne
• Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive 

behov och utveckla samspelet mellan dem.
• Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt
• Stärka det regionala samarbetet

Eslövs kommun kommer att verka för att dra nytta av 
samhällseffekterna av ESS och MAX IV. Detsamma 
gäller för den flerkärniga ortsstrukturen. Genom att 
planera för bostäder i stationsnära lägen bidrar Eslövs 
kommun till målbilden för det öppna Skåne 2030.

Strukturbild för Skåne (2013)
Strukturbild för Skåne är en del av det regionala 
utvecklingsarbetet. Fokus ligger på fysisk planering 
på en regional skala. Syftet är att koppla samman den 
regionala skalan och kommunernas översiktliga pla-
nering.  Kunskapsunderlag tas fram i dialog mellan 
Region Skåne och Skånes 33 kommuner.  Samman-
lagt finns närmare 20 TemaPM och fem rapporter 
som ligger till grund för Strategier för det flerkärniga 

Skåne. 2013 antogs Strategier för det flerkärniga Skå-
ne som bygger på fem strategiområden:
• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och utveckla den 

flerkärniga ortsstrukturen. 
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne.
• Växa effektivt med en balanserad och hållbar 

markanvändning. 
• Skapa socialt hållbara, attraktiva orter som er-

bjuder hög livskvalitet.
• Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, 

södra Sverige och södra Östersjön.

Målet att utveckla den flerkärniga ortsstrukturen 
är viktigt för utvecklingen av Eslövs kommun och 
kommunens roll i regionen. För Eslövs del är det nära 
sammankopplat med målet Stärka tillgängligheten 
och binda samman Skåne. Eslövs kommun ligger 
mellan två arbetsmarknader, en i norr och en i söder, 
och en stor andel av befolkningen arbetspendlar. En 
effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik innebär fler 
attraktiva stationsnära lägen för människor att bosät-
ta sig. 

Målet att växa effektivt med en balanserad och 
hållbar markanvändning stämmer väl överens med 
Eslövs kommuns ambition att undvika att bygga på 
den bästa åkermarken. Genom förtätning av stations-
nära lägen sparas värdefull jordbruksmark samtidigt 
som den sociala hållbarheten stärks. 

Bild 2: Strukturbild för Skåne 2013
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Bostadsmarknadsanalys för Skåne (2015)
Länsstyrelsen kommer årligen ut med en bostads-
marknadsanalys baserad på kommunernas svar i 
Boverkets bostadsmarknadsenkät. I rapporten kon-
stateras att länet står inför demografiska utmaningar 
med stora grupper unga vuxna och äldre. Bostadsbyg-
gande ökar men kommer fortfarande inte upp i de 
nivåer som krävs för att möta befolkningstillväxten. 
Länsstyrelsen bedömer att det behövs runt 6000 
bostäder årligen, 2014 färdigställdes 4600. För att öka 
bostadsbyggande behöver kommunerna bli bättre 
på att använda de verktyg de har till sitt förfogande i 
bostadsförsörjningen. Det behövs också en ökad sam-
verkan mellan kommunerna och bostadsmarknadens 
aktörer. 

Malmö-Lundregionen
Eslöv ingår i ett samarbete med 11 kommuner i syd-
västra Skåne (Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och 
Vellinge). Samarbetet sker inom tre prioriterade ut-
vecklingsområden- fysisk planering och infrastruktur, 
arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och närings-
livsfrågor. 

För området fysisk planering och infrastruktur finns 
ett uppdrag att ta fram en strukturplan för delregio-
nen. Projektet syftar bland annat till att bidra till en 
mer effektiv och rationell bostadsförsörjning genom 
att sträva efter mellankommunal samordning i den 
fysiska planeringen i MalmöLundregionen . 

Målbilden i förslag till strukturplan är att Malmö-
Lundregionen 2035 är motorn mitt i Europa, är en 
hållbar sammankopplad storstadsregion och har 
Sveriges bästa livsmiljö. För att uppnå målen ska 
bebyggelse koncentreras till kollektivtrafiknära lägen 
genom förtätning. Utbudet av bostäder ska vara 
varierat och tillräckligt många bostäder ska finnas för 
dagens och morgondagens invånare. 

En väl fungerande regional bostadsmarknad bidrar 
till hela regionens attraktivitet, vilket alla kommuner 
gynnas av. På samma gång är mellankommunalt 
samarbete kring bostadsförsörjning en utmaning, ef-
tersom kommunerna konkurrerar om skattebetalande 
invånare.

Nationella mål
Det övergripande målet för samhällsplanering, bo-
stadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet 
är: Att ge alla människor i alla delar av landet en från 
en social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser och energi främ-
jas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveck-
ling underlättas.

Regeringen har lagt fast ett delmål för bostadspoliti-
ken som kan ses som utgångspunkt för den bostads-
politiska diskussionen även på kommunal nivå. Det 
nationella målet för bostadspolitiken är; en långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas 
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar 
mot behoven. 

Regeringen har som målsättning att öka byggandet 
till 250 000 bostäder under tidsperioden 2015-2020 .

65 ( 284 )



15

Inledning
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska enligt lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar grundas 
på en analys av marknadsförutsättningar, efterfrågan, 
demografisk utveckling och behov hos särskilda grup-
per. Kapitlet Bostadsbyggande och befolkningsutveck-
ling innehåller analyser inom ramen för det lagstad-
gade kraven. I kapitlet redovisas även kommunens 
outnyttjade byggrätter, markinnehav och planerade 
projekt med bostäder. 

Skåne- en expansiv region
Eslövs kommun är del av en expansiv region. Befolk-
ningen i Skåne har sedan 1980-talet ökat i snabbare 
takt än riket i stort. Under de senaste åren är det 
framförallt högt barnafödande och inflyttning från 
utlandet som bidragit till ökningen. Befolkningsök-
ningen 2014 var betydligt större än föregående år, 1,2 
procent, vilket även är högre än riket i stort. Malmö, 
Lund och Helsingborg stod för den till antalet största 
ökningen. 

Befolkningen kommer enligt Region Skånes befolk-
ningsprognos 2014-2023  fortsätta att växa. Orsakerna 
bedöms vara en fortsatt inflyttning från utlandet och 
högt barnafödande. Andelen barn och personer över 
85 år kommer att öka liksom antalet personer i åld-
rarna 50-60 år och 70-85 år.

Flyttmönstren mellan kommuner i Skåne har under 
en lång period präglats av att unga flyttar mot de 
större städerna och att personer i familjebildande 
ålder flyttar mot de större städernas kranskommuner. 
Region Skåne bedömer i sin prognos att flyttmönst-
ren kommer se likartade ut framöver men också att 
fler kommer välja att bo kvar i de större städerna i 
samband med familjebildande. 

Den aktuella flyktingsituationen
Antalet nya asylsökande i Sverige ökade dramatiskt 
efter sommaren 2015. Från drygt 6600 asylsökande i 
juni till närmare 39 200 i oktober. Vid slutet av året 
hade runt 163 000 människor sökt asyl i Sverige. Hur 
utvecklingen ser ut kommande år är osäkert, mycket 
beror på konfliktutvecklingen i Syrien, EU:s agerande 
och hur anpassningen av svensk lagstiftning till mini-
mikraven enligt internationella konventioner och EU 
rätten faller ut.

1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft (Ds 2015:33) som 
innebär att en kommun är skyldig att efter anvis-
ning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. 
Lagen, genom länsstyrelsens beslut om fördelningstal, 
kommer att påverkar hur många flyktingar med uppe-
hållstillstånd som Eslövs kommun tar emot. 

Antalet inkomna asylansökningar överstiger kraftigt 
Migrationsverkets prövningskapacitet. Den stora 
majoriteten av de som sökte asyl under hösten 2015 
kommer få beslut först 2017. Då kommer behovet av 
kommunbosättning att vara stort.

Befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande

Läs mer om hur kommunen job-
bar med bostäder för nyanlända 
och ensamkommande barn och 
ungdomar på sida 47-50.

66 ( 284 )



16

Eslöv växer
Eslövs kommun växer genom inflyttning. Goda 
kommunikationer, närhet till högre utbildning 
och arbetsmarknaden i Malmö-Lund är tillväxt-
faktorer. De senaste åren har inflyttning från 
utlandet bidragit till ytterligare befolkningsök-
ning. Inom kommunen syns en urbaniseringst-
rend i att Eslövs stad står för 
den största befolkningstillväxten men det
sker inte längre på bekostnad av att 
befolkningen på landsbygden minskar.

Folkmängden i kommunen har ökat 
varje år under 2000-talet. Under 2014 
passerades 32 000 invånare. Befolkningstillväx-
ten har sedan 1975 skett i anslutning till goda 
förbindelser med kollektivtrafik eller trafikleder 
mot Malmö och Lund (se figur 2). Eslövs stad 
har haft den största befolkningstillväxten med 
76 procent av den totala ökningen sedan 1975. 
De orter som haft en förhållandevis stor ökning 
är Flyinge, Löberöd och Stehag. Stehag har haft 
en kraftig befolkningstillväxt i samband med 
att stationen återinvigdes. Befolkningsantalet på 
landsbygden minskade fram till 2005 men har 
därefter ökat fram till 2014.

1583

535

387
1036

791

1190

378

363

1184

309

465

Marieholm

Örtofta

Gårdstånga
Flyinge

Harlösa

Löberöd

Hurva

Kungshult

Stehag

Stockamöllan

Billinge

18594
Eslöv

Figur 1: Befolkningsantal per tätort.
Källa: SCB områdesstatistiska databasen 2014

Tätort 1975 1994 2005 2014 Förändring antal Förändring %

Eslöv 13934 15577 17688 18594 4660 33

Billinge 446 449 487 465 19 4

Flyinge 675 868 977 1036 361 53

Gårdstånga 400 405 354 387 -13 -3

Harlösa 726 788 733 791 65 9

Hurva 343 340 350 378 35 10

Kungshult 343 408 389 363 20 6

Löberöd 831 1019 1076 1190 359 43

Marieholm 1542 1473 1553 1583 41 3

Stehag 527 939 1097 1184 657 125

Stockamöllan 320 322 310 309 -11 -3

Örtofta 437 524 541 535 98 22

Landsbygden 5764 5113 4185 5318 -446 -8

Totalt 26288 28225 29740 32133 5845 22

Figur 2: Befolkningsutveckling per tätort 1975-2014. Källa: Eslövs kommun
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Befolkningsutveckling Eslöv 2010-2014
Sedan 2010 har befolkningsökningen varierat mellan 
0,1- och 1 procent per år. Ökningen består av födel-
seöverskott och flyttningsöverskott. Variationerna 
mellan åren kan vara stora (se figur 3). Sammantaget 
har inflyttningen varit större än den naturliga folkök-
ningen de senaste fem åren.   

Inflyttningen från utlandet har varit största källan till 
befolkningsökning och bidragit med i genomsnitt 50 
personer per år. Största inflyttningslandet har varit 
Danmark, däremot har fler flyttat från Eslöv till Dan-
mark efter 2010- vilket har att göra med förändringar 
i bostadsmarknaden i Köpenhamn. De länder som 
kommunen haft ett positivt netto mot är Afghanistan, 
Kosovo, Polen och Syrien. 

Sett till antal flyttar sker de flesta inom länet. Inflytt-
ning från en kommun hänger ofta samman med stor 
utflyttning från samma kommun (se figur 4). Största 
utbytet har varit med Malmö och Lund och därefter 
mot grannkommunerna Höör, Hörby, Svalöv och 
Kävlinge.

Närmare 18 procent av den totala flyttströmmen går 
mellan Eslöv och Malmö.  Enligt Region Skånes defi-
nition gör det att Eslöv ingår i Malmös lokala bostads-
marknadsregion. Den totala flyttströmmen mellan 
Eslöv och Lund är runt 17 procent men därefter är 
flyttströmmarna mot en enskild kommun betydligt 
mindre. Tredje största flyttströmmen är mellan Eslöv 
och Höör på 5 procent.

Omflyttningar påverkar åldersstrukturen
Det stora antalet flyttar mellan olika kommuner i regi-
onen och Eslöv påverkar åldersstrukturen, även om 
flyttnettot i sig inte förändrar folkmängden.  I stora 
drag är inflyttningen till kommunen stor i åldersgrup-
perna 0-14 år och 25-44 år, och utflyttningen stor i 
åldersgruppen 15-24 år (se figur 5). Men Eslövs kom-
mun lockar, om än i mindre utsträckning, unga från 
Höör, Hörby och Kävlinge och har en utflyttning i 
åldersgrupperna 0-14 år och 25-44 år till Landskrona, 
Helsingborg och Höör. Till övriga länet sker även en 
utflyttning i åldersgruppen 45-64 år.

Inflyttningen från utlandet bidrar till befolkningsök-
ning i alla åldersgrupper förutom 65 år och äldre 
(se figur 5). Störst är inflyttningen i åldersgrupperna 
15-24 år och 25-44 år. Den stora inflyttningen av 

ungdomar/ unga vuxna från utlandet dämpar effekten 
av att unga vuxna flyttar från kommunen mot andra 
kommuner i länet.

Totala antalet flyttar 
2010-2014

 

Inflyttning från:  Utflyttning till:

Malmö 1416 Lund 1381

Lund 1319 Malmö 1347

Höör 509 Höör 576

Hörby 390 Hörby 395

Kävlinge 370 Landskrona 343

Svalöv 320 Svalöv 305

Landskrona 254 Helsingborg 291

Helsingborg 201 Kävlinge 291

Staffanstorp 200 Kristianstad 188

Kristianstad 192 Hässleholm 178

Hässleholm 181 Staffanstorp 157

 Flyttnetto 0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64  år 65+ år

Inom länet 103 -282 268 -82 -2

Utlandet 134 198 190 33 -8

Övriga riket -1 -4 -15 4 -8

Figur 4:Totala antalet flyttar 2010-2014 till och från de 11 
största in- och utflyttningskommunerna. Källa: SCB om-
rådesstatistiska databasen

Figur 5: Flyttnetto efter ålder 2010-2014. Källa: SCB om-
rådesstatistiska databasen

Figur 3: Befolkningsförändring 2010-2014 efter inrikes flyt-
tningsöverskott, invandringsöverskott och födelseöverskott
Källa: SCB statistikdatabasen
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Befolkningssammansättning
Kommunen har en större andel av befolkningen i 
åldrarna 0-20 år än riket i stort, även andelen 40-44 år 
är högre. Däremot har kommunen en lägre andel av 
befolkningen i åldrarna 25-34 år och 65-94 år. 

Befolkningssammansättningen skiljer sig åt mellan 
byarna (se figur 6). En relativt stor andel av de allra 
äldsta, över 85 år, bor i Eslövs stad och i Löberöd där 
det finns seniorbostäder och särskilda boenden. Byar 
med en förhållandevis stor andel i åldrarna 0-18 år 
och 19-64 år är Örtofta, Flyinge, Hurva och Stehag. 
Byar med en förhållandevis stor andel i åldrarna 65- 
år och äldre är Kungshult, Stockamöllan, Löberöd 
och Harlösa. 

Bild 3: Trollsjön, Eslöv

Marieholm

Örtofta

Gårdstånga
Flyinge

Harlösa

Hurva

Löberöd

Eslöv

Kungshult

Stehag

Stockamöllan

Billinge

Figur 6: Åldersfördelning per tätort 2014. Källa: SCB 
områdesstatistiska databasen

Kommunen totalt

0-18

19-64

65-w
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Befolkningsprognos
I samband med arbetet med bostadsförsörjningspro-
gramet har en ny befolkningsprognos tagits fram. 
Prognosen är baserad på förväntat bostadsbyggande 
per tätort fram till 2020. Därefter är det mycket osä-
kert var bebyggelse kommer äga rum. Däremot går 
det att anta ungefär hur många bostäder som kom-
mer att byggas. Prognosen fram till 2030 utgår därför 
från kommunen som helhet och inte per tätort. 

Prognoser över bostadsbyggande och befolknings-
utveckling är svåra att förutspå och det är viktigt att 
tänka på att siffrorna för byarna är förhållandevis 
låga och kan ändras snabbt (se figur 8). Prognosen 
av befolkningsantalet bör ses som en indikation om 
riktning snarare än en sanning om hur det kommer 
att bli. 

Befolkningsprognosen fram till 2030 är baserad på ett 
bostadsbyggande om 2500 bostäder under perioden 
2015-2030. Vid slutet av perioden förväntas befolk-
ningen uppgå till närmare 38 000 personer vilket är 
en ökning från 2014 med 5750 personer. 

Befolkningsutveckling fram till 2020
Fram till 2020 förväntas befolkningsantalet i kom-
munen öka med närmare 2000 invånare. Det betyder 
en befolkningstillväxt med i genomsnitt 0,95 procent 
per år, vilket är strax under kommunens målsättning 
att växa med en procent per år. Befolkningstillväxten 
kommer enligt prognosen framförallt ske i Eslövs stad 
som förväntas växa med runt 1700 invånare vilket 
motsvarar 85 procent av den totala ökningen. 

Marieholm, Stehag och Billinge förväntas ha en 
relativt hög befolkningstillväxt. Även Gårdstånga och 
Flyinge förväntas ha en försiktigt positiv befolknings-
utveckling. De byar med förväntad befolkningsminsk-
ning är Kungshult, Löberöd och Harlösa, Örtofta, 
Hurva och Stockamöllan. I prognosen ingår en ök-
ning på 160 personer utanför Eslövs stad, men det är 
inte säkert var geografiskt ökningen kommer att ske.

Befolkningsprognos 2014-2030
Antal bostäder: 2500 bostäder
Per år: 156
Befolkning 2030: 38 000
Ökning per år: 0,95 %

0-6 7-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Eslövs stad 183 227 49 -90 839 236 235 64 1743

Örtofta 4 9 -14 -19 3 -5 19 2 -1

Kungshult 1 1 -5 -19 5 -12 -7 10 -26

Marieholm -3 41 5 -58 52 20 -9 21 69

Gårdstånga 7 1 5 -4 -16 6 6 1 6

Flyinge 5 2 7 -7 1 -12 2 8 6

Hurva 2 4 -5 -4 -17 2 15 -5 -8

Stehag -16 36 22 -19 -15 30 33 8 79

Stockamöllan 5 1 -2 -7 3 -12 -8 9 -11

Billinge 10 12 -1 -5 13 -13 21 -3 34

Löberöd -6 -4 6 -16 4 -1 0 -22 -39

Harlösa 13 -19 18 -14 -10 -23 -4 11 -28

Landsbygden -22 47 -11 -87 -35 -25 70 5 -58

Kommunen 
totalt 212 387 79 -345 885 219 381 109 1927
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Figur 7: Prognos över den totala befolkningsmängden 2014-
2030. Källa: KAAB Prognos

Figur 8: Befolkningsförändring  2014-2020. Källa: KAAB prognos
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Bostadsbyggande och folkökning
Befolkningsutvecklingen följer bostadsbyggandet i 
kommunen (se figur 11). Enligt Region Skåne behövs 
det en kvot på 0,5, det vill säga två personer per bo-
stad för att hålla jämna steg med befolkningsutveck-
lingen. Under 2000-talet har det byggts 0,3 bostäder 
per ny invånare i Eslöv, variationerna mellan åren är 
stora. Enligt kommunens prognos kommer antalet 
bostäder per ny invånare öka till 0,44 för prognospe-
rioden.

Enligt länsstyrelsen i Skånes bedömning behöver 
det tillkomma 145-147 bostäder per år fram till 2030 
för att möta bostadsbehoven utifrån prognosticerade 
befolkningsförändringar. Länsstyrelsen har beräknat 
antalet bostäder utifrån hushållskvoter och personer 
per hushåll (se figur 9 och 10). Det förväntade bo-
stadsbyggandet i kommunen ligger över länsstyrelsens 
bedömning av bostadsbehov. 

Ökningen av antalet flyktingar till Eslövs kommun 
under hösten 2015 finns inte med i befolkningsprog-
nosen. Eslövs kommun bedömer att det behöver 
tillkomma ytterligare 50-60 bostäder per år fram till 
2020 för att matcha befolkningstillväxten till följd av 
ökat mottagande.

Ålder Hushållskvot

15-19 0,02

20-24 0,45

25-34 0,59

35-44 0,61

45-54 0,68

55-64 0,63

65-69 0,61

70-74 0,66

75-79 0,66

80+ 0,82

Figur 10: Hushållskvoter per 
ålderskategori beräknat för Skåne 
av Boverket.

Personer 
per hushåll
Eslöv 2,34

Figur 9: Personer per 
hushåll 2014, SCB

Bild 4: Sallerup, Eslövs kommun

Läs mer om kommande års 
bostadsbyggande i projektlistan 
(bilaga) och under rubriken aktu-
ella projekt på sida 38
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Figur 11: Bostadsbyggande och befolkningsökning fram 1990-2014 och prognos 2015-2030. 
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Befolkningsprognos 2020-2030
I åldersgruppen 80 år och äldre förväntas en kraftig 
ökning efter 2020. Mellan 2020 och 2030 ökar antalet 
personer som är 80 år och äldre med runt 600 per-
soner (en ökning på cirka 35 %). Även åldersgruppen 
40-64 år förväntas en stor ökning från 2020 med när-
mare 1000 personer (ungefär 7 %) fram till 2030. 

Efter 2020 förväntas den negativa trenden med mins-
kat antal unga vuxna vända och fram till 2030 förvän-
tas en ökning med runt 500 personer (21 %). Antalet 
barn i kommunen fortsätter att öka. Framförallt i 
åldrarna 7-15 år.

Dessa siffror kan jämföras med rikets befolknings-
prognos, där åldersgruppen 80 år och äldre förväntas 
öka med närmare 270 000 personer (49 %) mellan 
åren 2020 och 2030. Åldersgruppen 40-64 år tros öka 
med omkring 125 000 personer (4 %), och unga vuxna 
(19-24 år) med runt 95 000 personer (14 %) under 
samma tidsperiod.

Hushållens boende
Över hälften av kommunens befolkning bor i ett 
småhus med äganderätt. Boendeformen är framförallt 
vanlig i åldrarna 0-19 år och 30-69 år. För personer 
mellan 20 och 30 år är det ungefär lika vanligt att bo 
i ägt småhus som att bo i hyresrätt eller bostadsrätt i 
flerbostadshus (se figur 13). 

I 70 årsåldern flyttar många från villa till lägenhet 
i flerbostadshus. En tydlig skillnad mellan män och 
kvinnor i de högre åldrarna är att fler kvinnor bor i 
en lägenhet med hyresrätt eller bostadsrätt. Mönstret 
är detsamma i Eslöv som i regionen. 

Enpersonhushåll och hushåll med två personer står 
för en tredjedel vardera av hushållen i kommunen. 
Därefter kommer hushåll med tre (14 procent), fyra 
personer (13 procent), fem personer (5 procent) och 
sex personer eller fler (en procent). Eslöv har färre en-
personhushåll i jämförelse med ett genomsnitt av de 
skånska kommunerna. I övrigt är andelarna ungefär 
desamma i Eslöv som i övriga Skåne. 

För hushåll med en person är boende i lägenhet med 
hyresrätt den vanligaste boendeformen. Även boende 
i lägenhet med bostadsrätt och småhus med ägande-
rätt är vanligt. För hushåll med fler än två personer 
är det betydligt fler som bor i småhus med äganderätt 
och av hushåll med fyra personer bor 77 procent i 
småhus med äganderätt. Stora hushåll med 6 perso-

ner eller fler bor i större utsträckning i hyresrätt än 
hushåll med 3-5 personer. Runt en tredjedel av de 
stora hushållen bor i lägenhet med hyresrätt.

Figur 12: Befolkningsprognos efter ålder och år. Källa: Eslövs 
kommun

Figur 13: Andel personer efter boendeform och ålder. Källa: SCB 
statistikdatabasen 2014.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

småhus, äganderätt
småhus, bostadsrätt
småhus, hyresrätt
flerbostadshus bostadsrätt
flerbostadshus hyresrätt
specialbostad
övrigt boende

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2014 2020 2025 2030

0-6 7-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w

72 ( 284 )



22

Hushållens ekonomi
Vilken typ av bostad som efterfrågas är för de flesta 
hushåll en fråga om ekonomi. Betalningsförmågan 
skiljer sig åt mellan olika typer av hushåll i kommu-
nen. Hushåll med sammanboende över 65 år med 
kvarboende unga vuxna har högst disponibel inkomst 
medan ensamstående kvinnor utan barn har den 
lägsta disponibla inkomsten. 

Ensamstående har en lägre disponibel inkomst än 
sammanboende. För framförallt äldre är siffran låg. 
Ensamstående kvinnor över 80 år har en genomsnitt-
lig disponibel inkomst på runt 13 700 kr i månaden, 
motsvarande för män i samma ålder är 15 500 kr. 
Även ensamstående med barn har en lägre disponibel 
inkomst än sammanboende. 

Arbetsmarknad
Den skånska arbetsmarknaden har allt mer kommit 
att koncentreras till de regionala kärnorna, framfö-
rallt i länets sydvästra del. Arbetspendlingen ökar och 
de lokala arbetsmarknaderna blir färre. Idag består 
arbetsmarknaden i Skåne av tre lokala arbetsmarkna-
der: Malmö-Lund, Kristianstad-Hässleholm och Osby- 
Älmhult. 

Näringslivsstrukturen i Eslöv visar på en stor bransch-
bredd. En del av näringarna i Eslöv har en lång 
utvecklingshistoria, som jordbruk och livsmedel. Den 
största tillväxten sker inom den traditionella indu-
strin. 54 procent (8258 personer)av den förvärvsarbe-
tande befolkningen bor i kommunen men arbetar i 
en annan. Andelen pendlare med en eftergymnasial 
utbildning inom natur och teknik är hög. Pendlingen 
till Malmö och Lund står tillsammans för 68 procent 
av utpendlingen. En viss utpendling sker även till 
grannkommunerna. 

Nattbefolkning, bostad i 
Eslöv

Dagbefolkning, arbetsställe i 
Eslöv

Utpendling till kommun: Män Kvinnor Båda 
könen

Inpendling från kommun: Män Kvinnor Båda 
könen

Lund 1 440 1 657 3 097 Lund 346 406 752

Malmö 1 296 818 2 114 Höör 316 325 641

Höör 117 169 286 Malmö 276 254 530

Kävlinge 152 126 278 Hörby 259 242 501

Hörby 110 132 242 Kävlinge 134 145 279

Över hälften av den 
förvävsarbetande befolk-
ningen arbetar i en annan 
kommun. Av de som pen-
dlar har 68 procent arbet-
splats i Malmö eller Lund

Figur 14: Förvärvsarbetande utpendlare resp. inpendlare 16-år, de fem 
största utpendlings- resp. inpendlingskommunerna. Källa: SCB 2013

73 ( 284 )



23

Slutsatser och resonemang
• Eslöv befinner sig i en expansiv region där befolkningstillväxten är hög. 
• Befolkningstillväxten i kommunen är stabil och består till stora delar av födelseöver-

skott och inflyttning från utlandet.
• Antalet personer som sökte skydd undan krig och förföljelse ökade kraftigt under 

hösten 2015. Kommunen behöver ta höjd för att kunna ta emot flyktingar med 
uppehållstillstånd. 2017 kommer behovet av bostäder till denna grupp att vara stort. 
Eslövs kommun bedömer att det behöver tillkomma ytterligare 50-60 bostäder per 
år fram till 2020 för att matcha befolkningsökningen till följd av ökat mottagande av 
nyanlända.

• En urbaniseringstrend syns inom kommunen där Eslövs stad står för den största 
befolkningstillväxten. En urbaniseringstrend syns även i att unga vuxna flyttar från 
kommunen mot de större städerna i regionen.

• Hyresrätten är en viktig upplåtelseform för personer som inte hunnit bli etablerade 
på- eller har lämnat arbetsmarknaden. Men också för ensamhushåll med begränsade 
möjligheter att efterfråga ägda boenden.

• Även för de allra största hushållen, med fem eller fler personer, är hyresrätten en 
viktig upplåtelseform.

• Inflyttning av hushåll med barn från länet är beroende av att kommunen kan erbju-
da byggklara tomter.

• Det förväntade bostadsbyggandet fram till 2030 är högre än länsstyrelsens bedöm-
ning av bostadsbehov fram till 2030. 

• Eslövs kommun behöver börja planera för åldersgruppen över 80 år. Efter år 2020 
kommer antalet i åldersgruppen att öka. 

• Enligt befolkningsprognosen kommer Eslövs kommun växa med i genomsnitt 0,95 
procent per år, en stor del av befolkningstillväxten kommer ske i Eslövs stad
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Sveriges befolkning växer men antalet bostäder har 
inte ökat i samma takt under det senaste decenniet. 
Det råder därför brist på bostäder, framförallt i 
storstadsregionerna. Vad som krävs för att öka bygg-
takten och för att matchningen mellan hushåll och 
bostad ska bli bättre är omdiskuterade ämnen. 
I Sverige är det staten som genom bostadspolitiken 
sätter spelreglerna för bostadsmarknaden. Kommu-
nerna ansvarar för att det finns detaljplanerad mark 
att bygga på och byggbolagen bygger. Ansvaret för en 
välfungerande bostadsmarknad är därmed ett delat 
ansvar. 

Kommunens roll i bostadsbyggandet har förändrats 
från och med tidigt 1990-tal. Innan dess tog staten en 
ekonomisk risk i förhållande till marknaden medan 
det idag är byggföretagens risk- och lönsamhetskalky-
rer som avgör om och hur mycket som byggs. Kom-
munerna måste därför ha ett flexibelt förhållningssätt 
och samarbeta med marknadens aktörer för att tillgo-
dose bostadsförsörjningen i kommunen. 

Utöver ett gott samarbete med bostadsmarknadens 
alla aktörer och ett ansvarstagande för planmonopo-
let kan kommunen även använda sig av markpolitik, 
översiktlig planering, allmännyttan och kommunala 
hyresgarantier för att genomföra sina mål för bostads-
försörjningen. 

Bostadsmarknaden i regionen
Byggandet har i Skåne, liksom i övriga landet legat 
kvar på relativt låga nivåer sedan mitten av 1990-talet. 
Under 2014 ökade antalet nya bostäder med 18 pro-
cent i Skåne mot föregående år. Länsstyrelsen i Skåne 
pekar ändå på att gapet mellan utbud och efterfrågan 
fortsätter att växa. Det saknas små hyresrätter i stort 
sett i samtliga kommuner i Skåne. Av angränsande 
kommuner till Eslöv uppger samtliga i Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 2015 att det råder brist på 
bostäder i centralorten, för unga och för nyanlända.

Bostadsmarknad

Åtgärder för att öka bostadsbyggandet
1 mars (2015) lanserade regeringen en investeringss-
timulans för hyresrätter och studentbostäder. Ytterli-
gare stimulanser för bostadsbyggandet har aviserats 
därefter, främst ett stöd för byggande av äldrebostäder. 
Vidare föreslås ett stöd till kommuner för ökat byggan-
de bli infört. Effekten av de aviserade stöden går ännu 
inte att dedöma.

Därutöver har bland annat en ny förordning om buller 
införts. Förslagen om en kortare insatskedja för detal-
jplaner är under lagrådsremiss, där reglerna föreslås trä-
da i kraft 1 juni 2016. I flerpartiöverenskommelsen den 
23 oktober med anledning av flyktingkrisen aviseras 
flera åtgärder i syfte att öka utbudet av nya bostäder.

Källa: Text hämtad från Boverkets indikatorer Nr.2 No-
vember 2015
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Bostadsmarknaden i Eslöv
Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det enligt SCB 14 273 
bostäder i Eslövs kommun. Bostäder i småhus stod 
för 57 procent och lägenheter i flerbostadshus för 37 
procent av bostäderna. Byggandet av småhus och 
flerbostadshus var högt under 1960- och 1970-talen. 
Därefter har småhusbyggandet varit relativt högt 
medan byggandet av flerbostadshus minskat. Senaste 
åren har byggande av bostäder i flerbostadshus återi-
gen ökat.

Geografisk fördelning av flerbostadshus
Eslövs stad har en stark ställning i kommunen. En 
stor del, 82 procent, av alla flerbostadshus finns i Es-
lövs stad, motsvarande för småhus är 41 procent. 27 
procent av småhusen finns på landsbygden. 

Figur 15: Bostadsbestånd efter hustyp 2014 Källa: SCB statistik-
databasen

Figur 16: Bostadsbyggande efter hustyp och byggnadsperiod. Källa: SCB Statistikdatabasen

Tätort Småhus Flerbostadshus

Billinge 172 12

Stockamöllan 132 3

Stehag 454 19

Marieholm 538 16

Eslöv 4093 541

Kungshult 170 1

Väggarp 107 0

Örtofta 56 7

Gårdstånga 167 0

Flyinge 443 5

Hurva 152 5

Löberöd 407 32

Harlösa 278 11

Utanför tätort 2702 6

Totalt 9871 658

Figur 18: Bostadsutbud per tätort: Källa Eslövs kommun. 
Varje flerbostadshus rymmer i genomsnitt 8 lägenheter.

Definition småhus och flerbostadshus
Småhus avser friliggande en- och tvåbostad-
shus samt par-, rad-, och kedjehus (exklusive 
fritidshus). Flerbostadshus avser bostadsby-
ggnader innehållande tre eller flera lägen-
heter (inklusive loftgångshus)

Figur 17: Bostadsbyggande 2010-2014. Källa: SCB 
Statistikdatabasen. Statistiken kan ha en viss eft-
ersläpning och antalet bostäder byggda mellan 
2010-2015 kan vara högre än vad siffrorna visar.
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Småhus
En tredjedel av småhusen är byggda innan 1930-talet 
och en tredjedel under 1960- och 1970- talen. Reste-
rande tredjedel är jämnt fördelade över övriga bygg-
nadsperioder. När byggandet var som högst under 
1960- och 1970 talen byggdes det i genomsnitt 125 
småhus per år. Därefter har det byggts runt 50 per år. 
Byggandet har enligt statistik från SCB varit lågt efter 
2011. 

Av småhusen är 88 procent äganderätter, sju procent 
hyresrätter och fyra procent bostadsrätter. Tyngd-
punkten ligger på bostadsstorlekar i spannet 91-130 
m2 (se figur 19) det finns även anmärkningsvärt 
många stora bostäder över 200m2 vilket har att göra 
med att det finns stora gårdar i kommunen.

Flerbostadshus
Av lägenheter i flerbostadshus är 44 procent byggda 
under 1960- och 1970 talen. Byggandet låg då på i 
genomsnitt 110 bostäder per år. Efter 1980-talet har 
byggandet av lägenheter i flerbostadshus varit lågt, 
i genomsnitt 20 lägenheter per år. Det är framförallt 
lokala byggherrar och det kommunala bostadsbolaget 
som har stått för byggandet. Byggandet av flerbostads-
hus har på flera orter varit begränsat. 

En tredjedel av bostäderna är bostadsrätter och två 
tredjedelar hyresrätter. Tyngdpunkten ligger på lägen-
heter i storlek 50-70 kvm, det vill säga små lägenheter, 
ettor och tvåor (se figur 21). 

Byggande 2010-2015, hyresrätter
Enligt kommunens genomgång av bostadsbyggandet, 
som skiljer sig något från den officiella statistiken från 
scb, har det under tidsperioden 2010-2015 uppförts 
sammanlagt 135 hyreslägenheter.

Det kommunala bostadsbolaget (ebo) har byggt 
13 stycken hyresrätter i Harlösa (5 2011 och 8 2014) 
och 94 hyresrätter i Kvarteret Valpen i centrala Eslöv 
(inflyttning 2013). 2010 färdigställde BA-bygg 18 hy-
resrätter i centrala Eslöv.

Byggande 2010-2015, bostadsrätter
Under tidsperioden 2010-2015 har 24 bostadsrätter 
uppförts i centrala Eslöv varav 16 i utbyggnadsområ-
det Bäckdala i centralortens västra utkant.
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Figur 19: Småhus efter boyta 2014. Källa: SCB
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Figur 21: Lägenheter i flerbostadshus efter boyta. 
Källa SCB 2014
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Figur 20: Lägenheter i flerbostadshus 
efter upplåtelseform. Källa: SCB 2014
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Rivningar och ändrad användning
Från 2012 och framåt har inga bostäder rivits i kom-
munen. Tillskott av bostäder, 12 bostadsrätter och 29 
hyresrätter, har tillkommit genom ändrad användning 
och ombyggnad från 2010 och framåt, enligt uppgifter 
från SCB. 

Det kommunala bostadsbolaget
Det kommunala bostadsbolaget är den största hyres-
värden och äger och förvaltar 52 procent (1814st) av 
hyresrätterna. Därefter finns fyra större fastighetsä-
gare som har mellan 196 och 394 lägenheter (se figur 
22). Det kommunala bostadsbolaget erbjuder hyres-
lägenheter i flera av kommunens orter (se figur 23). 
Ägardirektiven till bolaget uppdaterades 2014. Bland 
annat anges att bolaget ska påbörja i snitt mellan 50-
60 bostäder per år.

Figur 23:  Geografisk fördelning av det kommunala 
bostads bolagets bestånd 2014

Fastighetsförvaltare,
hyresrätt

Antal
lgh

Andel
lgh

ebo 1814 52

BA Bygg 394 11

Mälö 360 10

Häglunds 336 10

HSB 196 6

Övriga 404 12

Totalt 3477 100

Figur 22: Antal hyresrätter efter fastighetsägare 2014

ebos bostäder efter ort Antal
lgh

Andel
lgh

Eslöv centralort 1502 83

Marieholm 168 9

Harlösa 29 2

Flyinge 33 2

Hurva 6 0,3

Löberöd 38 2

Stehag 22 1

Billinge 16 1

Totalt 1814 100

Bild 5: Lagerhuset, uppfört 1918 i syfte att beredskapslagra span-
nmål. Den yttre utformningen är ritad av Gunnar Asplund. 2007 
byggdes det om till bostadshus med 31 lägenheter.
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Tillgänglighet
Sverige är juridiskt bunden av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
De svenska lagar (PBL och BBR) som tillämpas vid 
nybyggnation och ombyggnation bygger på konventio-
nen. Det innebär att nya bostäder som byggs ska vara 
tillgängliga för personer med funktionsvariationer. 

Det kommunala bostadsbolaget arbetar aktivt med 
tillgänglighetsfrågor. All nyproduktion byggs med full 
tillgänglighet och är därför möjliga som bostäder för 
till exempel seniorer. Under åren 2010-2011 invente-
rades samtliga bostadsområden inom det kommu-
nala bostadsbolagets bestånd för att avhjälpa enkla 
hinder och öka tillgängligheten i den yttre miljön. 
Den åtgärdsplan som togs fram påbörjades 2012 och 
avslutades 2013. 

Specialbostäder
En specialbostad är en bostad som är varaktigt förbe-
hållen äldre personer eller personer med funktions-
hinder och där boendet alltid är förenat med service, 
stöd och personlig omvårdnad. 

Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det 622 specialbostäder 
i kommunen, det utgör cirka 2 procent av alla hyres-
lägenheter i kommunen. Alla specialbostäder upplåts 
med hyresrätt. Specialbostäderna utgör runt fyra 
procent av bostadsbeståndet. 
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Marknadsindikatorer
Eslöv jämförs här med andra kommuner i samma 
kommungrupp (hela landet) och med ett genomsnitt 
för samtliga kommuner i Skåne. Syftet är att få ett 
perspektiv på den lokala bostadsmarknaden.

2010 2011 2012 2013 2014

 Befolkningsförändring under senaste femårsperioden, (%)  Eslöv 5,0 4,2 3,1 2,6 2,9

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 4,4 3,4 3,0 2,5 2,7

 Skåne län (ovägt medel) 4,6 4,0 3,3 2,9 2,9

 Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv.  Eslöv 74 73

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 41 41

 Skåne län (ovägt medel) 62 62

 Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv.  Eslöv 148 147

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 119 119

 Skåne län (ovägt medel) 142 142

 Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv.  Eslöv 224 223

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 281 280

 Skåne län (ovägt medel) 254 253

 Bostäder totalt, antal/1000 inv.  Eslöv 445 444

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 441 440

 Skåne län (ovägt medel) 459 458

 Fastighetspris bostadsrätt, kr/kvm  Eslöv 7 596 7 337 7 449 7 684 7 663

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 6 184 6 272 6 609 6 734 7 961

 Skåne län (ovägt medel) 7 827 8 074 7 751 7 970 8 394

 Fastighetspris småhus, kr/kvm  Eslöv 13 919 13 696 13 141 13 280 13 151

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 12 576 12 511 12 225 12 719 13 419

 Skåne län (ovägt medel) 14 833 14 776 14 173 14 455 15 064

 Fritidshus, antal/1000 inv.  Eslöv 11 12 11 11 12

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 74 74 75 73 73

 Skåne län (ovägt medel) 57 57 57 57 56

 Eslöv 0,2 0,0 0,8 3,7 0,0

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 0,4 1,2 0,6 0,8 2,0

 Skåne län (ovägt medel) 0,5 0,8 1,0 1,4 1,4

 Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv.  Eslöv 0,5 0,0 1,1 1,3 1,0

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 1,8 1,2 1,5 1,2 1,1

 Skåne län (ovägt medel) 1,2 1,5 1,5 1,2 0,9

 Genomsnittlig boyta, kvm/inv.  Eslöv 44 43

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 45 45

 Skåne län (ovägt medel) 46 46

 Genomsnittlig hyra i allmännyttan, kr/kvm  Eslöv 969

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 981

 Skåne län (ovägt medel) 966

 Hyresrätter i allmännyttan, antal/1000 inv  Eslöv 65

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 59

 Skåne län (ovägt medel) 65

 Kostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv  Eslöv 470 1 057 496 935 672

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 476 659 474 519 562

 Skåne län (ovägt medel) 672 760 822 820 861

 Mediannettoinkomst, kr/inv 20+  Eslöv 189 567 196 539 203 
186

206 062

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 194 761 201 648 207 
942

210 522

 Skåne län (ovägt medel) 187 439 193 904 200 
264

203 431

 Eslöv 52 61 59

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 55 61 60 59 59

 Skåne län (ovägt medel) 54 59 58 58 58

 Verkställda vräkningar/avhysningar, antal/100 000 inv.  Eslöv 25,2 15,8 12,5 43,5

 Förortskommuner till större städer (ovägt medel) 21,1 24,7 22,2 19,5

 Skåne län (ovägt medel) 21,4 24,5 21,1 22,9

Sveriges kommuner och landsting (SKL) delar in 
landets kommuner i tio kommungrupper. Indelningen är 
baserad på kommunens roll i förhållande till andra kom-
muner. Eslöv ingår i gruppen Förortskommuner till större 
städer. I gruppen ingår kommuner där mer än 50 procent 
av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kom-
mun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av 
de större städerna i grupp 3. (22 kommuner ingår).

Figur 24: Källa: Bostadsnyckeltal KOLADA
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Sammanfattning av marknadsindikatorer
Befolkningstillväxten i Eslöv har varit något högre el-
ler samma som i andra förortskommuner och i Skåne 
län sedan 2010. 

Antalet bostadsrätter per 1000 invånare är förhållan-
devis högt i Eslöv, även antalet hyresrätter är högre. 
Åt andra hållet är antalet äganderätter per 1000 invå-
nare lägre i jämförelse med andra förortskommuner 
till större städer och Skåne län.

Eslövs kommun har inte haft samma prisutveckling 
för bostadsrätter som andra kommuner i kommun-
gruppen sedan 2010. 2014 låg fastighetspriserna per 
kvadratmeter 300kr lägre i Eslöv. I jämförelse med 
Skåne län låg fastighetspriserna per kvadratmeter 
700kr lägre i Eslöv.

Även priserna för småhus har haft en sämre prisut-
veckling i Eslöv efter 2010. Priserna har varierat i 
Eslöv men låg 2014 lägre än 2010 medan priserna i 
andra kommuner i samma kommungrupp har ökat 
efter 2010, liksom i Skåne län. Antalet fritidshus per 
1000 invånare är förhållandevis lågt i Eslöv.

Antalet färdigställda bostäder i flerbostadshus varie-
rar kraftigt från år till år i Eslöv. Det gör att siffrorna 
är svåra att jämföra mot ett genomsnitt i Skåne och 
med andra kommuner i samma kommungrupp. Som 
exempel var antalet färdigställda bostäder i flerbo-
stadshus i Eslöv betydligt högre än genomsnittet 2013 
(3,7) men betydligt lägre 2014 (0,0). 

Antalet färdigställda bostäder i småhus ger en bättre 
bild av utvecklingen eftersom byggandet inte sker 
i skov på samma sätt som byggandet av bostäder i 
flerbostadshus. Antalet färdigställda småhus per 1000 
invånare har ökat varje år sedan 2011 och var 2014 
något högre i Eslöv jämfört med andra kommuner i 
samma kommungrupp och Skåne län. 

Den genomsnittliga boytan var 2013 lägre i Eslöv 
vilket beror på att Eslöv har en större andel bostäder 
i lägenheter i flerbostadshus än andra kommuner i 
samma kommungrupp och Skåne län. 

Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter var i 
Eslöv 2014 något högre än genomsnittet i Skåne men 
något lägre i jämförelse med andra kommuner i sam-
ma kommungrupp. 

Antalet hyresrätter per 1000 invånare i allmännyttan 
är detsamma i Eslöv som i Skåne län men högre i 
jämförelse med andra kommuner i samma kommun-
grupp. 

Mediannettoinkomsten var 2013 lägre i Eslöv jämfört 
med andra kommuner i samma kommungrupp, men 
högre än övriga Skåne län. 
Nöjd regionindex* för bostäder var detsamma i Eslöv 
som för andra kommuner i samma kommungrupp 
och lite högre än i Skåne län. 

Antalet verkställda vräkningar per 100 000 invånare 
var betydligt högre i Eslöv i jämförelse med både Skå-
ne län och andra kommuner i samma kommungrupp 
2013 men betydligt lägre 2012.  

*Nöjd regionindex är en del av SCB:s 
årliga medborgarundersöknng. Nöjd 
regionindex ger en indikation på 
kommunen som en plats att bo och 
leva på. 
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Efterfrågan

Småhustomter
Under tidsperioden 2010-2014 har kommunen sålt 
runt 60 tomter till privatpersoner och byggherrar för 
nybyggnation av småhus för helårsbruk. Av tomterna 
finns 40 på Bäckdala, ett utbyggnadsområde i västra 
Eslöv. Därutöver har fem tomter sålts i Eslövs, fem i 
Marieholm, fyra i Löberöd och en i Flyinge. Större 
delen av köparna kommer från kommunen men även 
från Lund, Malmö och grannkommunerna. Det finns 
även privata aktörer som erbjuder tomter i kommu-
nen, dels lucktomter men också i större utbyggnads-
områden i Stehag. I slutet av oktober 2015 fanns runt 
70 tomtköregistreringar i den kommunala tomtkön. 
Önskemål om tomter finns i Eslövs centralort men 
också i Stehag. 

Flerbostadshus
Byggandet av såväl hyres- som bostadsrätter i fler-
bostadshus var lågt mellan 1990-2010. En förklaring 
är att marknadens aktörer har bedömt efterfrågan 
som låg. Under de senaste åren har trenden vänt och 
flera byggprojekt med bostadsrätter och hyresrätter 
har, eller är på väg att realiseras. Framförallt i Eslövs 
centralort men också i andra delar av kommunen. I 
november 2016 stod runt 3000 personer i det kommu-
nala bostadsbolagets bostadskö. 

Hyresrätter
När det kommunala bostadsbolaget färdigställde 
kvarteret Valpen 2013 i Eslöv centralort var det den 
första större satsningen på många år. Lägenheterna 
var uthyrda innan färdigställande, vilket visar på en 
stor efterfrågan. 

Av de som flyttade in i lägenheterna var det 25 
procent som sålde ett småhus i Eslövs kommun, 25 
procent som flyttade in från en annan kommun och 
50 procent flyttade inom det kommunala bostadsbo-
lagets bestånd. En övervägande majoritet av de som 
flyttade in var pensionärer. En effekt av kvarteret 
Valpen har blivit att ett flertal större projekt startas 
och kommer färdigställas inom ett par år.

Efterfrågan på hyresrätter finns också i kommunens 
mindre tätorter. Däremot är betalningsviljan lägre 
vilket gör privata byggföretag tveksamma. 

Bostadsrätter
Bostadsrätter har under de senaste åren byggts på 
Bäckdala och i centrala Eslöv. Bakom byggandet på 
Bäckdala står Boklok Housing där Skanska och Ikea 
tillsammans har utvecklat ett affärskoncept i syfte att 
erbjuda bostadskunder prisvärda kvalitetsbostäder. 
Efterfrågan var vid tidpunkten för inflyttning, 2014, 
stor. Vilket har lett till att Boklok Housing kommer 
att bygga fler bostadsrätter inom samma område. Ef-
terfrågan bedöms finnas hos äldre villaägare med eget 
kapital och hos yngre som vill bo i området men inte 
är intresserad av bo i småhus. Utöver Boklok Housing 
är intresset hos privata byggföretag att producera bo-
stadsrätter avvaktade. De förhållandevis låga priserna 
på andrahandsmarknaden för småhus dämpar efter-
frågan på bostadsrätter.

Tobins Q
Ett sätt att beräkna lönsamheten i byggprojekt är att 
använda måttet Tobins Q. Tobins Q är marknadspriset 
dividerat med produktionskostnaderna. Om produk-
tionskostnaderna är högre än marknadsvärdet är Tob-
ins Q lägre än 1,0. Är Tobins Q över 1,0 lönar det sig att 
bygga. Ett högt Tobins Q visar alltså en hög efterfrågan. 
Tobins Q för Eslöv var 2012 0,8, vilket är något högre än 
i grannkommunerna Hörby, Höör, Klippan, Sjöbo och 
Svalöv men lägre än i grannkommunerna Kävlinge och 
Lund. Efterfrågan är alltså högre i de två sistnämnda 
kommunerna än i Eslöv. Att tänka på är att det finns ge-
ografiska skillnader inom kommunerna med mer eller 
mindre attraktiva lägen. Tobins Q visar ett genomsnitt.  

Bild 6: När kvarteret Valpen stod färdigt för inflyttning 2013 var alla 
lägenheter uthyrda.  
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Aktuella infrastrukturprojekt
God tillgänglighet med kollektivtrafik är grundläg-
gande för regionens utveckling. Region Skånes mål 
för området är att tillgängligheten har förbättrats så 
att 80 procent av arbetsplatserna i Skåne är nåbara 
inom 45 minuter med kollektivtrafik år 2030. Som 
utvecklingsområden är kollektivtrafik och bostadsför-
sörjning tätt sammankopplade. Bra förbindelser ger 
förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande på 
samma sätt som ökat bostadsbyggande ger goda förut-
sättningar för kollektivtrafik.

Pågatåg till Marieholm
Marieholmsbanan är 14 kilometer lång och går 
mellan Eslöv och Teckomatorp. Sträckan har använts 
som enkelspårigt avlastningsspår men rustas nu för 
persontrafik. I Marieholm byggs en ny station och i 
december 2016 kan Pågatågen börja trafikera banan. 
Tågen kommer stanna en gång i timmen i vardera 
riktningen. Öppnandet av Marieholmsbanan för per-
sontrafik innebär avsevärt bättre förbindelser mellan 
Eslöv och Helsingborg.

Regional superbuss till Hurva och 

Gårdstånga
För att stärka kollektivtrafiken i Skåne och binda ihop 
Skånes större orter satsar region Skåne på regionala 
superbussar. Åtta stråk har utretts och i dialog med 
kommunerna förbereds nu åtgärder på vägar och 
hållplatser. Arbetet med åtgärderna beräknas påbörja 
2015-2016. 

Eslövs kommun berörs av den linje som går mellan 
Kristianstad och Malmö. Hållplatser finns i Hurva 
och Gårdstånga och är redan nu anpassade för super-
buss. Superbussarna tas i bruk efter att infrastruktur 
finns på plats längs hela sträckan. 

Effekter på bostadsbyggandet i Skåne till 

följd av ESS och MAX IV (2012)
Region Skåne pekar på att tillgång till bostäder och 
flexibilitet på bostadsmarknaden är nyckelfrågor 
för den hävstångseffekt som ESS och MAX IV kan 
innebära för samhällsutvecklingen i regionen. Forsk-
ningsanläggningarna ska locka till sig internationell 
arbetskraft och spetskompenens och då måste kom-
munerna ha beredskap att erbjuda bostäder. Region 
Skåne menar att det framförallt är hyreslägenheter i 

lägen med god tillgänglighet som kommer att efter-
frågas. Utan bostäder får företagen svårt att rekrytera, 
kommunerna måste därför gå före och vara redo när 
efterfrågan uppstår. 

Höghastighetsbana
Höghastighetsbanan beskrivs i vissa sammanhang 
som den största infrastruktursatsningen i modern tid. 
Projektet är ett regeringsinitiativ som syftar till en ny 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö 
respektive Stockholm och Göteborg. Förhoppningen 
är att den nya järnvägen ska åstadkomma ett ökat 
bostadsbyggande med 100 000 bostäder, en större 
arbetsmarknad och ett hållbart resande. Järnvägen 
beräknas stå färdig 2035. 

Stationslägen finns i Skåne utpekade till Malmö, 
Lund och Hässleholm. Eslövs kommun berörs ge-
nom att viss kapacitet skulle kunna friläggas längs 
södra stambanan vilket skulle ge möjlighet till bättre 
koppling mot regionala mål (se sida 13) och i så fall 
en positiv effekt på bostadsbyggandet. Eslövs kom-
mun berörs även genom att järnvägens dragning skär 
genom kommunen.

Bredbandsutbyggnad
Tillgång till bredband med hög överföringshastighet 
bidrar till kommunens attraktivitet för boende, nä-
ringsliv och kulturliv. Det är också ett steg mot region 
Skånes mål att det ska vara möjligt att bo och verka i 
hela Skåne. Det nationella målet för området är att 90 
procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att minst 
40 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s år 2015.

Bredbandspolicy för Eslövs kommun antogs 2013. Es-
lövs kommun ska enligt policyn bland annat verka för 
att det regionala målet uppnås.  Det vill säga att minst 
95 procent av alla hushåll och företag har möjlighet 
att till en rimlig kostnad ansluta sig till bredband med 
en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020 och minst 
40 procent år 2015.

Andelen med tillgång till bredband med kapacitet om 
minst 100 Mbit/s var 2014 runt 35 procent i Eslövs 
kommun enligt Post och Telestyrelsens mätning. Un-
der 2016 kommer kommunen satsa på att möjliggöra 
digital infrastrukturutveckling genom att sluta sam-
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verkansavtal med olika operatörer. Under 2016 kom-
mer även det kommunala bostadsbolaget att slutföra 
sin satsning på bredband, vilket betyder att alla fast-
igheter ägda av det kommunala bostadsbolaget, inkl. 
äldreboenden och särskilda boenden, kommer vara 
anslutna vid slutet av året. Ett väl utbyggt bredbands-
nät är inte minst viktigt för att ge äldre möjlighet att 
utnyttja välfärdsteknologi i hemmet, en förutsättning 
för att fler äldre ska kunna bo kvar hemma.

Bild 7: Snart stannar tågen i Marieholm! I slutet av året 2016 öppn-
ar den nya pågatågstationen.
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Outnyttjade byggrätter
Outnyttjade byggrätter är den mängd bostäder lag-
akraftvunna detaljplaner ger rättighet till. Detaljpla-
nerna utgör genom sin juridiska verkan ett viktigt 
steg i bostadsbyggandet.

Outnyttjade byggrätter i byarna
Outnyttjade byggrätter i gällande detaljplaner finns 
för samtliga byar i kommunen (se figur 25 och kartor 
på nästa sida).  Kommunen äger mark med byggrätter 
i Billinge, Marieholm, Löberöd, Flyinge, Harlösa och 
Hurva. I Stockamöllan, Stehag, Kungshult, Väggarp/
Örtofta och Gårdstånga är marken privatägd. 

Många av de detaljplaner som har byggrätter kvar 
är av äldre datum och har av olika anledningar blivit 
inaktuella. Det är därför osäkert hur stor andel av 
detaljplanerna som kommer att kunna realiseras.  
Kommunens bedömning är att högst hälften av de 
600 rättigheter till bostäder som finns i äldre planer 
kommer att kunna bidra till bostadsbyggandet.

Outnyttjade byggrätter i Eslövs stad
Outnyttjade byggrätter i gällande detaljplaner finns 
för runt 655 bostäder i Eslövs stad. Bedömningen 
utgår från antal bostäder som angivits i planbeskriv-
ningen. I planer där antal bostäder inte har angivits 
har antal möjliga bostäder räknats fram genom att 
multiplicera den yta som angivits för bostadsändamål 
med antal tillåtna våningar. Därefter har den totala 
bostadsytan dividerats med yta per lägenhet.  Varje 
lägenhet har antagits vara 60 kvadratmeter vilket 
motsvarar två r.o.k. 

Byggrätterna finns i större utbyggnadsområden som 
Bäckdala och Långåkra men också i äldre detaljpla-
ner med lucktomter kvar. I Eslövs centrala delar finns 
ett antal detaljplaner med pågående projekt. Angå-
ende hur mycket som kommer realiseras de närmast 
åren se lista med planerade projekt (bilaga 1). 

Område Kommun Privat Totalt

Billinge 40 38 78

Marieholm 24 165 189

Löberöd 77 12 89

Stockamöllan 21 6 27

Stehag 0 83 83

Kungshult 2 0 2

Väggarp/ Örtofta 0 25 25

Gårdstånga 0 7 7

Flyinge 9 13 22

Harlösa 0 16 16

Hurva 24 32 50

Totalt byarna 197 401 598

Eslövs stad 251 404 655

Kommunen totalt 448 805 1253

Figur 25: Uppskattning av antal bostäder som ryms inom outny-
ttjade byggrätter. Källa: Eslövs kommun
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Billinge Flyinge Gårdstånga Harlösa

Hurva Kungshult Löberöd

Marieholm

Stehag

Stockamöllan

Örtofta Väggarp

outnyttjade byggrätter på 
ej kommunal mark

outnyttjade byggrätter på 
kommunal mark

Eslövs stad

Figur 26: Kartaöver outnyttjade 
byggrätter
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Bostäder i ÖP och fördjupade översikts-
planer
Den gällande översiktsplanen för Eslöv är antagen 
2002. Den redovisar tilltänkt lämpliga utbyggnads-
områden utan att särskilt ange vilken mängd bo-
städer områdena skulle kunna rymma.  Tilltänkta 
utbyggnadsområden redovisas mer noggrannt för fyra 
delområden i fördjupningar av översiktsplanen. För-
djupningar finns för Marieholm, Flyinge/Gårdstånga, 
Östra Eslöv och Västra Eslöv. 

Översiktsplanerna redovisar markens lämplighet och 
kommunens önskemål och ställningstagande angåen-
de lokalisering av bebyggelse. Däremot ger den inte 
någon beredskap för bostäder i sig själv. Den kommu-
nala beredskapen sträcker sig till de lagakraftvunna 
detaljplanerna i kombination med markrådighet. 
Redovisning av antalet bostäder angivna i översikts-
plan och dess fördjupningar visar en uppskattning 
av vad som maximalt skulle kunna rymmas i ett visst 
område under givna förutsättningar. Mera mark är ut-
pekad än vad som förväntas realiseras då kommunen 
velat hålla öppet för flera alternativa utvecklingsmöj-
ligheter. De angivna talen skall därför endast betrak-
tas som ett hypotetiskt mått på det antal bostäder som 
skulle rymmas om alla alternativ förverkligas. 

Marieholm
Fördjupad översiktsplan för Marieholm antogs 2009 
och har 2025 som tidshorisont. I planen föreslås 
utbyggnadsområden som tillsammans rymmer 379 
bostäder. Utbyggnaden föreslås ske i tre etapper med 
utgångspunkt närmast stationen. I den första etap-
pen finns största delen av bostäderna i lägenheter i 
flerbostadshus. De två följande etapperna innehåller 
framförallt villor. 

Östra Eslöv
Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv antogs 2009 
och har 2020 som tidshorisont. Planen föreslår en 
mindre komplettering av bostäder och ny samman-
hängande bebyggelse söder om Snärjet (Norregård), 
Kastberga och Grytby. Utbyggnaden föreslås ske i tre 
etapper som tillsammans innehåller 540-815 bostäder 
i varierad utformning och med varierade upplåtelse-
former. Planområdet för den fördjupade översiktspla-
nen för Östra Eslöv ligger utanför (öster om)utveck-
lingsprojektet Östra Eslöv. 

Västra Eslöv
Fördjupad översiktsplan för Västra Eslöv antogs 2005 
och har 2020 som tidshorisont. Planområdet ligger i 
Eslövs nordvästra, västra och sydvästra tätortskant. 
I planen föreslås fem nya stadsdelar med blandad 
bebyggelse i högst två våningar. Fullt utbyggd skulle 
planen rymma 1000-1600 bostäder. Idag pågår ut-
byggnad av etapp ett. 

Flyinge och Gårdstånga
Fördjupad översiktsplan för Flyinge och Gårdstånga 
antogs 2013 och har 2040 som tidshorisont. Planom-
rådet ligger längs Kävlingeån i kommungräns mot 
Lund. Området omfattar Getinge, Gårdstånga och 
Flyinge.  Planen visar i en offensiv regional hållning 
relativt stora områden som tänkbara för bostäder. Vid 
en utbyggnad till två tredjedelar innehåller planen ca 
2000 eller ca 850 bostäder fram till 2040.

Aktuella projekt
Under tidsperioden 2015/2016 kommer det att färdig-
ställas 300 nya lägenheter i flerbostadshus. Inte sedan 
miljonprogramsåren har byggandet legat på motsva-
rande nivåer. Bakom projekten står flera lokala bygg-
herrar och det kommunala bostadsbolaget. Majorite-
ten av lägenheterna kommer upplåtas med hyresrätt.  

I listan över bostäder med planerad inflyttning 2017-
2021 (se bilaga 1) redovisas de i dagsläget kända 
projekten. Med åren ökar osäkerheten i uppgifterna. 
Listan bör därför uppdateras årligen. I genomsnitt 
förväntas en inflyttning i runt 190 bostäder per år. Av 
bostäderna förväntas runt 60 procent finnas i flerbo-
stadshus. 

Hur många bostäder som färdigställs är beroende av 
hur kommunens arbete med detaljplanering fortlö-
per men också av hur effektiv, smidig och rättssäker 
bygglovsprocessen är. Hinder på vägen kan bland 
annat vara att detaljplaner inte följs, att de tekniska 
handlingarna är ofullständiga eller att slutbesked inte 
kan ges.

De planerade projekten med inflyttning 2017-2021 
kommer till stora delar ske genom förtätning av 
centrala delar av Eslövs stad och miljonprogramsom-
rådena. Även bostadsrätter kommer att byggas som 
komplement till gruppbyggda småhus i utbyggnads-
området Bäckdala.
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Två utvecklingsprojekt kommer under kommande 
år ha stor betydelse för utvecklingen av Eslövs stad: 
Östra Eslöv och Klok förtätning. Syftet med projekten 
är att samla stadsutveckling till stations- och centrum-
nära lägen. 

Östra Eslöv
Östra Eslöv syftar till en utveckling av tätorten öster 
om järnvägen (se figur 27). Det stations- och centrum-
nära läget och närheten till natur gör att området har 
goda förutsättningar att bli en attraktiv del av stads-
kärnan. För att kunna planera för en framtida explo-
atering har Kommunledningskontoret fått i uppdrag 
att genomföra projektet Östra Eslöv. Ett första steg 
i projektet är att skapa en tydlig bild av områdets 
potential och ta fram en utvecklingsplan. 

Viljan är att omvandla östra Eslöv till en stadsdel som 
är attraktiv för boende och näringsliv. Fullt utbyggt är 
målet att området ska rymma 700-1000 bostäder. 

Området rymmer idag flera fastighetsägare och olika 
typer av verksamheter. Kommunen äger viss mark 
men intentionerna med området förutsätter att det 
finns intresse att exploatera hos privata aktörer. 

Klok förtätning
Klok förtätning är förtätning inom tätorten. Potentia-
len till förtätning finns i ett mer effektivt användande 
av befintliga resurser som infrastruktur, parker och 
kvarter. Genom att ta tillvara på markytor inom den 
bebyggda miljön kan nya bostäder skapas i redan 
uppvuxna och attraktiva bostadsområden med närhet 
till service och stadskärnan. Förtätning ska inte ske på 
bekostnad av befintliga boendekvaliteter i områdena. 
Ett första steg med att identifiera möjlig förtätning 
har under hösten 2015 initierats av Kommunlednings-
kontoret och kommer fortlöpa under 2016. 

Figur 27: Det markerade området på kartan visar en ungefärlig 
avgränsning av projektet Östra Eslöv
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Utveckling av byarna
Det kommunala bostadsbolaget (ebo) är en aktiv part 
i planeringen av bebyggelsen i byarna. Bolaget har ett 
styrelsebeslut på att bygga 40-50 lägenheter i byarna 
de närmaste 5-7 åren. 2015 färdigställdes 8 lägenhe-
ter i Harlösa, planer finns att bygga 7 lägenheter i 
Billinge (Billinge gamla skola) med inflyttning 2018. 
Därefter letar ebo efter möjligheter att bygga runt 10 
lägenheter i någon av de andra byarna. 

Kommunen har idag försäljning av byggklara tomter 
i Hurva, Billinge, Marieholm, Löberöd och Flyinge. I 
Stehag säljer en privat exploatör tomter i byns södra 
del. I Flyinge kommer en ny detaljplan tas fram un-
der 2017 för att möjliggöra för fler bostäder. I Harlösa 
har bygglov beviljats för 74 bostäder i flerbostadshus, 
enligt exploatören förväntas byggstart till årsskiftet 
2016/ 2017. I Löberöd har kommunen tecknat options-
avtal med två exploatörer för bebyggelse av bostads-
rätter. Alla planerade projekt finns med i projektlistan 
(bilaga 1).

Kommunalt markinnehav
Eslövs kommun har ett stort markinnehav i staden 
och flera av byarna (se figur 28 på nästa sida). I staden 
ligger den kommunala marken i ytterkanterna av 
bebyggelsen. I flera av byarna äger kommunen mark 
i centrala lägen. De orter där kommunen äger mycket 
mark är Eslövs stad, Marieholm, Stehag, Billinge, 
Stockamöllan, Kungshult, Hurva och Löberöd. De 
orter där kommunen äger mindre eller ingen mark är 
Harlösa, Örtofta, Gårdstånga och Flyinge. Beroende 
på vilka områden som blir aktuella för utbyggnad i 
den nya översiktsplanen kan markköp bli aktuellt. 

Eslövs kommun består till 70 procent av åkermark. 
Större delen av marken på landsbygden ägs av pri-
vatpersoner men även kommunen äger mindre bitar. 
Genom att äga viss jordbruksmark kan kommunen 
förhandla om markbyten. Det är därför värdefullt för 
kommunen att äga mark utanför de mest centrala 
lägena. 

Kommunalt markinnehav i kombination med riktlin-
jer för markanvisningar och exploateringsavtal är ett 
viktigt verktyg för kommunens arbete med bostads-
försörjning. Det ger kommunen möjlighet att styra 
förutsättningarna och få särskilda villkor uppfyllda av 
byggherren. Genom markanvisningsavtal kan kom-

munen ställa villkor som styr inriktningen på bostads-
byggandet, exempelvis vad gäller upplåtelseformer, 
storlekar och genomförandetid. 

Riktlinjer för markanvisningar och exploa-
teringsavtal
Från den första januari 2015 ska kommunen, enligt en 
ny lag om kommunala markanvisningar och ändring-
ar i PBL, anta två typer av riktlinjer; dels för markan-
visningar och dels för exploateringsavtal. Riktlinjerna 
ska vara vägledande, alltså inte bindande och antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod 

Den tidigare exploateringspolicyn för Eslövs kommun 
har förklarats inaktuell. Under våren 2016 påbörjas 
arbetet med att ersätta den med nya riktlinjer för 
markanvisningar och exploateringsavtal enligt de nya 
reglerna. 

Rutiner för exploateringsverksamheten
Parallellt med arbetet att ta fram riktlinjer för mar-
kanvisningar och exploateringsaval pågår ett arbete 
med att ta fram rutiner för exploateringsverksam-
heten. Rutinerna för exploateringsverksamheten 
kommer användas internt för att skapa en långsiktigt 
fungerande struktur för exploaterings- och planpro-
cessen.
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HARLÖSA

LÖBERÖD

HURVA

KUNGSHULT

STEHAG

FLYINGE

ÖRTOFTA
VÄGGARP

MARIEHOLM

STOCKAMÖLLAN

BILLINGE

ESLÖV

GÅRDSTÅNGA

Kommunägd mark 0 105 km

Figur 28: Karta över kommunalt markinnehav. Källa. Eslövs kommun
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Billinge har en högre andel äldre än kommunen i 
stort. Fram till 2020 kommer åldersgruppen 65-79 år 
öka med 21 personer, vilket är en markant ökning i 
förhållande till byns storlek. Utifrån de förändrade 
bostadsbehov som en åldrande befolkning medför 
kommer det inom ett par år finnas behov av tillgäng-
lighetsanpassade bostäder.

Billinge

Invånare 465

Befolkningsutveckling 1975-
2014

4 %

Småhus 172

Flerbostadshus 12

Befolkningsprognos 2014-2020 34

Stockamöllan

Invånare 309

Befolkningsutveckling 1975-
2014

-3 %

Småhus 132

Flerbostadshus 3

Befolkningsprognos 2014-2020 -11

Stockamöllan har en betydligt högre andel av befolk-
ningen i åldrarna 65-84 år jämfört med kommunen 
som helhet. Flerbostadshusbeståndet är begränsat och 
tillgänglighetsanpassade bostäder behövs för att möta 
behov hos en åldrande befolkning samt för att möj-
liggöra flyttkedjor. Fler bostäder behövs om orten ska 
behålla och öka sitt invånarantal. 

Stehag

Invånare 1184

Befolkningsutveckling 1975-
2014

125 %

Småhus 454

Flerbostadshus 19

Befolkningsprognos 2014-2020 79

Stehag har haft en kraftig befolkningstillväxt sedan 
1975. Under de senaste åren har en stor inflyttning 
skett av barnfamiljer. Åldersstrukturen är ung i för-
hållande till kommunen som helhet. Byn består till 
stor del av ägda småhus, fler hustyper och upplåtel-
seformer behövs för att bostadsbeståndet ska bli mer 
varierat. 

Marieholm

Invånare 1583

Befolkningsutveckling 1975-
2014

3 %

Småhus 538

Flerbostadshus 16

Befolkningsprognos 2014-2020

Marieholm har en åldersstruktur som motsvarar kom-
munen som helhet. Pågatågstationen i Marieholm 
som invigs i slutet av 2016 innebär en utvecklings-
möjlighet för orten och öppnar upp för en generell 
efterfrågan på bostäder.

Ortsvisa bostadsbehov
Bostadsbehoven skiljer sig åt i kommunen. Det som 
påverkar är bland annat åldersstruktur och bostads-
beståndets utformning. Målsättningen är att det ska 
finnas ett varierat utbud av bostäder i staden och i 
byarna. 
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Kungshult

Invånare 363

Befolkningsutveckling 1975-
2014

6 %

Småhus 170

Flerbostadshus 1

Befolkningsprognos 2014-2020 -26

Örtofta

Invånare 535

Befolkningsutveckling 1975-
2014

22 %

Småhus 163

Flerbostadshus 7

Befolkningsprognos 2014-2020 -1

Gårdstånga

Invånare 387

Befolkningsutveckling 1975-
2014

- 3 %

Småhus 167

Flerbostadshus 0

Befolkningsprognos 2014-2020 6

Flyinge

Invånare 1036

Befolkningsutveckling 1975-
2014

53 %

Småhus 443

Flerbostadshus 5

Befolkningsprognos 2014-2020 6

Eslövs stad

Invånare 18594

Befolkningsutveckling 1975-
2014

33 %

Småhus 4093

Flerbostadshus 541

Befolkningsprognos 2014-2020 1743

Eslövs stad har en stor andel av bostadsbeståndet i 
kommunen. I Eslöv finns 82 procent av alla flerbo-
stadshus och lockar därför unga och äldre från andra 
kommundelar. Åldersstrukturen är något äldre än 
kommunen som helhet vilket hänger samman med 
att orten erbjuder seniorbostäder, äldreboenden och 
hyresrätter i centrala lägen. 85 procent av den förvän-
tade befolkningstillväxten i kommunen fram till 2020 
förväntas ske i Eslöv. Det finns därför ett behov av fler 
bostäder.

Kungshult har en högre andel äldre i åldrarna 65-74 
år. På några års sikt innebär det att det kommer fin-
nas behov av tillgänglighetsanpassade bostäder. Fler 
bostäder behövs om orten ska behålla och öka sitt 
invånarantal. Byn består till stor del av ägda småhus, 
fler hustyper och upplåtelseformer behövs för att 
bostadsbeståndet ska bli mer varierat. 

Örtofta har en betydligt yngre åldersstruktur än 
kommunen i stort. Fler bostäder behövs om orten 
ska behålla och öka sitt invånarantal. Byn består till 
stor del av ägda småhus, för att det ska vara möjligt 
för bland annat unga och äldre att bo i byn behövs en 
variation av hustyper och upplåtelseformer.

Gårdstånga har en högre andel av befolkningen i 
åldrarna 19-64 år och 65-74 år. Byn består uteslutande 
av ägda småhus. För att det ska vara möjligt för bland 
annat unga och äldre att bo i byn behövs en variation 
av hustyper och upplåtelseformer. Superbusstation 
innebär en utvecklingsmöjlighet för byn. Efterfrågan 
på bostäder för studenter och forskare kan uppstå i 
samband med att ESS och Max IV invigs.

Flyinge har haft en hög befolkningstillväxt sedan 1975 
och åldersstrukturen är ung. Byn består till stor del 
av ägda småhus. För att det ska vara möjligt för bland 
annat unga och äldre att bo i byn behövs en variation 
av hustyper och upplåtelseformer.  Efterfrågan på 
bostäder för studenter och forskare kan uppstå i sam-
band med att ESS och Max IV invigs.
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Löberöd

Invånare 1190

Befolkningsutveckling 1975-
2014

43 %

Småhus 407

Flerbostadshus 32

Befolkningsprognos 2014-2020 -39

Hurva

Invånare 378

Befolkningsutveckling 1975-
2014

10 %

Småhus 152

Flerbostadshus 5

Befolkningsprognos 2014-2020 -8

Harlösa

Invånare 791

Befolkningsutveckling 1975-
2014

9 %

Småhus 278

Flerbostadshus 11

Befolkningsprognos 2014-2020 -28

Harlösa har en högre andel unga 0-18 år och äldre 
65-74 år än kommunen som helhet. Fler bostäder be-
hövs om orten ska behålla och öka sitt invånarantal. 
Efter att prognosen togs fram har bygglov beviljats 
för 75 studentbostäder vilket kommer att påverka 
befolkningsutvecklingen och åldersstrukturen. Byn 
består till stor del av ägda småhus, för att det ska vara 
möjligt för bland annat unga och äldre att bo i byn 
behövs en variation av hustyper och upplåtelseformer.

Löberöd har haft en hög befolkningstillväxt sedan 
1975. Orten har en större andel av befolkningen i 
åldrarna 75 år och uppåt än kommunen som helhet. 
Anledningen är att det finns äldreboende på orten. 
Fram till 2020 förväntas åldersgruppen att minska. 
Fler bostäder behövs om orten ska behålla och öka 
sitt invånarantal. Fler hustyper och upplåtelseformer 
behövs för att bostadsbeståndet ska bli mer varierat. 

Hurva har en ung befolkningsstruktur i förhållande 
till kommunen i stort. Kollektivtrafikförbindelse i 
from av superbuss är en utvecklingsmöjlighet för 
orten. Fler bostäder behövs om orten ska behålla och 
öka sitt invånarantal. Fler hustyper och upplåtelse-
former behövs för att bostadsbeståndet ska bli mer 
varierat. 
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Bostäder för äldre
Kommunen har ansvar att ordna med platser i sär-
skilt boende. Det framtida behovet av platser i särskilt 
boende påverkas av utbudet på den ordinarie bostads-
marknaden. Bostadsmarknaden för äldre är därför 
nära sammankopplat med behovet av platser i särskilt 
boende.

Särskilt boende
Kommunen har 330 platser i särskilt boende varav 18 
korttidsplatser och 23 parbostäder. Tiden som boen-
de i särskilt boende varierar men är i medeltal drygt 
19 månader i Eslöv, för riket är motsvarande medeltal 
9 månader. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen 2014 
bodde 363 personer i åldern 65 år och äldre i särskilt 
boende i Eslöv. Detta motsvarar cirka 6,1 procent av 
befolkningen i åldersgruppen. För riket var motsva-
rande andel 5,5 procent.

Bland personer som är 80 år eller äldre var andelen 
som bor permanent i särskilt boende 18,5 procent 
i Eslöv och 17,2 procent i riket. Cirka 65 procent 
av personerna i Eslöv var kvinnor. Äldreomsorgen 
bedömer att det behöver tillkomma runt 30 platser 
i särskilt boende fram till 2021. Framtida behov är 
svårt att bedöma men vi vet att åldersgruppen över 80 
år kommer att öka efter 2020. 

Utvecklingen i samhället i stort går mot att fler äldre 
bor kvar hemma och att platserna i särskilt boende 
minskar. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Re-
gion Skåne och kommunerna har tagits fram. Föränd-
ringar i avtalet speglar samhällsutvecklingen och mer 
specialiserad vård föreslås ske i hemmet. Förutom nya 
krav på den kommunala hemsjukvården innebär avta-
let att det kan komma att behövas fler korttidsplatser 
och att bostäder i det ordinarie beståndet är anpas-
sade för vård i hemmet. För att fler ska ges möjlighet 
att bo kvar hemma planerar kommunen, genom vård- 
och omsorgsnämden, att utnyttja möjligheterna med 
välfärdsteknologi, vilket ställer krav på att bredband-
skapacitet och IT-infrastruktur finns på plats.

Den ordinarie bostadsmarknaden för äldre
Utbudet på den ordinarie bostadsmarknaden påver-
kar framtida behov av vård, omsorg och kostnader för 
bostadsanpassning. Det är därför viktigt med kunskap 
om äldres boendepreferenser och vilka möjligheter 
och hinder som finns för att äldre ska få ett boende 
i linje med sina behov, önskemål och ekonomiska 
resurser. 

En sammanställning av aktuell forskning (S 2014:10, 
Utredningen om bostäder för äldre) kring äldre bo-
stadsval och boendepreferenser visar att yngre äldre 
föredrar större bostadsyta, trädgård och eget under-
håll. Medan de allra äldsta föredrar mindre bostads-
yta, tillgänglighet, balkong och minskat ansvar för 
underhåll. Sammanfattningsvis pekar forskningen 
på att behovet av tillgängliga lägenheter som upplåts 
med hyresrätt kommer att öka. Det kommunala pensi-
onärsrådet i Eslöv lyfter även fram att det är viktigt 
för äldre att ha tillgång till gemensamma lokaler i 
anslutning till bostaden.

Utbudet av tillgänglighetsanpassade lägenheter som 
upplåts med hyresrätt är relativt begränsat i Eslöv. 
Det beror på att en stor del av beståndet är byggt inn-
an krav på hiss infördes. Det kommunala bostadsbo-
laget erbjuder marklägenheter i åtta av kommunens 
byar. 

Särskilt boende: Särskilt boende beviljas av en 
biståndshandläggare. För att en person ska beviljas 
särskilt boende krävs att en skälig levnadsnivå inte kan 
uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten. Sär-
skilt boende benämns i Eslöv som Vård- och omsorgs-
boende. Särskilt boende kan både vara en permanent 
bostad eller ett korttidsboende. Upplåtelseformen är 
alltid hyresrätt.

Mellanboendeformer: Mellanboendeformer syftar till 
boendeformer som inte beviljas som bistånd men där 
extra service erbjuds, som till exempel gemensamhet-
slokaler och aktiviteter. Trygghetsboende och senior-
boende räknas till mellanboendeformer.

Trygghetsboende: I den definition av Trygghets-
boende som Boverket använder ska bland annat inne-
havaren av bostaden fyllt 70 år, gemensamma lokaler 
finnas för måltider och aktivitet och boendet bemannas 
med personal vissa tider varje dag. Upplåtelseformen 
kan variera.

Seniorboende: Det finns ingen lagbunden definition 
av vad ett seniorboende är, det gemensamma är att 
bostäderna upplåts till personer som betraktas som 
seniorer. En vanlig nedre åldersgräns är 55 år. Ofta finns 
det tillgång till gemensamma lokaler och aktiviteter. 
Upplåtelseformen kan variera.
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Mellanboendeformer
Det kommunala bostadsbolaget erbjuder boende i 
seniorbostäder på Karidal i Eslövs stad och i Löbe-
röd. Lägenheterna har en nedre åldersgräns på 65 år. 
Alla lägenheter är anpassade efter äldres behov och 
utrustade med trygghetspaket (spisvakt med mera). 
Gemensamma lokaler och möjlighet till gemensamma 
måltider finns.

Det finns inga trygghetsbostäder i Eslövs kommun. 
Under 2016 har det kommunala bostadsbolaget i en 
enkätundersökning frågat personer som är mellan 65 
- 75 år och bosatta i Eslöv hur de ser på sitt framtida 
boende. 49 procent av de svarande vill bo i hyresrätt 
och 23 procent i bostadsrätt. Drygt hälften vill bo  
centralt i Eslövs stad och 23 procent vill bo i någon av 
byarna. De flesta efterfrågar 2-3 rum och kök. Enkät-
undersökningen kommer under 2017 att följas upp 
av en workshop där deltagare i enkätundersökningen 
bjuds in för att diskutera framtidens boende. 

Bostäder för personer inom LSS
Kommunen har enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionsnedsatta (LSS) ett ansvar att erbju-
da bostäder med särskild service för personer som 
beviljats insats. Målet med insatsen är att personer 
med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva 
som alla andra i samhället, få en god service och gott 
stöd oavsett var de bor. Detta ska uppnås genom att 
ge personen rätt till självbestämmande, inflytande, in-
tegritet och delaktighet. Bostäderna finns i lägenheter 
i antingen gruppbostad eller servicebostad.

Gruppbostad
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer 
som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbe-
hov. Gruppbostad består av ett litet antal lägenheter 
som är grupperade kring gemensamma utrymmen, 
där service och omvårdnad kan ges alla tider på dyg-
net.

Servicebostad
Servicebostad består av ett antal lägenheter som 
har tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den 
enskildes behov och ligger i regel samlade i samma 
eller kringliggande hus. 

I Eslöv bor (september 2015) 172 personer som är 
beviljade boende inom LSS. Efterfrågan på bostäder 
med särskild service är stor och kommer både från de 
egna medborgarna och från andra kommuner. I sep-
tember 2015 väntade 9 personer på en bostad. Ung-
domar och unga vuxna inom LSS personkrets är idag 
mer rörliga och har tydligare önskemål om bostäder 
än tidigare. Nya bostäder söks därför i centrumnära 
lägen och i nyproduktion. För att möta efterfrågan 
behövs ytterligare nya enheter 2016/2017. 

Bild 8: Mötesplats Karidal
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Bostäder inom socialpsykiatrin
Det finns i Eslövs kommun möjlighet för personer 
med ett omfattande psykiskt funktionshinder att söka 
boende med stöd.  För att beviljas ett särskilt boende 
inom socialpsykiatrin ska personen ha ett omfattande 
tillsyns- och stödbehov och behov av närhet till perso-
nal som inte kan tillgodoses på annat sätt. Det finns 
tre boenden i kommunen varav ett är avsett för äldre. 
Boendena rymmer mellan 9 och 10 lägenheter som 
finns antingen i en gruppbostad med gemensamma 
utrymmen eller i lägenheter samlade i ett trapphus. 

I vilken utsträckning personerna har svårigheter att 
klara boende på egen hand varierar. För en del är 
boende inom socialpsykiatrin en tillfällig lösning 
medan andra bor tillsvidare. Eslövs kommun erbjud-
er även boendestöd och tillsyn. Insatserna kan variera 
från flera timmar stöd per dag till tillsyn någon gång 
i veckan. 

Insjuknande i en psykisk sjukdom kan få konsekven-
ser för möjligheten att senare få en lägenhet på egen 
hand. Betalningsanmärkningar, störningstillbud och 
avsaknad av goda referenser gör trösklarna höga in 
till den ordinarie bostadsmarknaden. Socialpsykiatrin 
har därför ett antal sociala kontrakt där kommunen 
står som hyresvärd och hyr ut i andrahand. I novem-
ber 2016 var antalet tre. 

Unga vuxna och studenter
Till unga vuxna räknas personer i åldrarna 18-25 
år. Studenter kan vara unga vuxna och studenter på 
samtidigt. Gemensamt för båda grupperna är att de 
generellt saknar ekonomiska möjligheter att efterfrå-
ga ägda bostäder. Precis som med andra grupper på 
bostadsmarknaden så skiljer sig unga vuxnas pre-
ferenser åt, men det är oftast hyresrätten som efter-
frågas. Hyresgästföreningen undersöker vartannat 
år bostadsituationen för unga vuxna. I den senaste 
undersökningen från 2015 undersöktes unga vuxna 
i Malmö och Lund. Resultatet visar att det finns en 
långsiktig trend att färre bor i eget boende och att allt 
fler bor hos sina föräldrar eller i osäkra upplåtelsefor-
mer. Undersökningen visar också att fler vill bo i en 
hyreslägenhet än vad som faktiskt gör det.

Urbaniseringstrenden är stark hos unga vuxna, som 
även är den grupp som är mest rörlig. Flyttarna går 
framförallt mot de större städerna och städer med 
möjligheter till högre utbildning. Tillsammans samlar 
de fyra största lärosätena i Skåne 90 000 studenter. 
Trycket på bostäder från unga är som störst i Malmö, 
Lund och Helsingborg. Samtidigt uppger allt fler 
kommuner i Skåne bostadsbrist för unga. Även i Es-
löv är utbudet av bostäder begränsat för unga vuxna. 
Underskottet i Eslöv beror framförallt på att unga inte 
har råd att efterfråga de bostäder som finns eller på 
att tillgängliga bostäder är för stora.

Andelen högskolestuderande i kommunen var 2011 
mellan 2,5–3,5 procent enligt uppgifter från Region 
Skåne. Siffrorna är osäkra eftersom studenter ofta 
står kvar skrivna i sin hemkommun även om de bor 
och studerar på annan ort. I förhållande till grann-
kommunerna var andelen i Eslöv högre än i de flesta 
grannkommunerna. Pendlingsmönster visar att runt 
300-425 studenter bodde i Eslöv och studerade i Lund 
2011. Det finns idag inga studentbostäder i Eslöv 
däremot har det kommunala bostadsbolaget sänkt 
åldersgränsen för att ställa sig i kö till 16 år. Efter två 
års kötid är möjligheterna till ett eget boende goda. 
Bygglov har beviljats för 75 studentbostäder i Harlösa. 
Enligt byggföretaget är inflyttning planerad till 2017. 
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Slutsatser och resonemang
• Kommunens roll i regionen är dubbel. Eslöv är dels en stad (med varierat bostads-

utbud i de större tätorterna) och dels en kranskommun till Malmö och Lund (med 
stort utbud av småhus).

• Bostadsmarknaden i regionen präglas av brist på billiga hyreslägenheter. Bostads-
bristen har blivit särskilt allvarlig för grupper med lägre inkomster.

• Behovet av hyresrätter är stort i kommunen men betalningsförmågan för nyproduk-
tion lägre. Flyttkedjor behövs för att frigöra billiga lägenheter till hushåll med lägre 
inkomster.

• Efter att det under en lång period byggts mest småhus ökar nu byggandet av flerbo-
stadshus i Eslöv.

• För att undvika boendesegregation och för att skapa flexibilitet på bostadsmarkna-
den bör framtida bebyggelse ske med varierade upplåtelseformer och hustyper.

• Förbättrade kollektivtrafikförbindelser innebär en utvecklingsmöjlighet för Marie-
holm, Hurva och Gårdstånga.

• Kommunen bör vara förberedd på att möta en ökad efterfrågan på bostäder som en 
effekt av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

• Det kommunala bostadsbolaget är relativt stort. I kombination med ett aktivt ägar-
skap är det ett viktigt verktyg för kommunens bostadsförsörjning.

• Kommunen har tagit nya initiativ för att öka bostadsproduktionen i kollektivtra-
fiknära lägen utan att ta jordbruksmark i anspråk.

• Strategisk planeringsberedskap behövs i staden och i byarna för att möta efterfrågan 
när den uppstår.

• Kommunen äger mark i bra lägen. I kombination med en aktuell översiktsplan och 
riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är det ett viktigt verktyg för 
kommunens bostadsförsörjning.

• Bostadsbeståndet består i många byar mest av småhus. Bostadsbeståndet skulle be-
höva bli mer varierat för att öka flexibilitetet och underlätta för fler att bo kvar eller 
flytta till byn.

• Ökat antal äldre och minskat antal sjukvårdsplatser ställer nya krav på att bostäder 
anpassade efter äldres behov finns i det ordinarie bostadsbeståndet.

• Personer som är 80 år och äldre söker sig framförallt till hyreslägenheter med närhet 
till service. För äldre med eget kapital är även bostadsrätt ett alternativ.

• Ungdomar och unga vuxna inom LSS personkrets är idag mer rörliga och har tydli-
gare önskemål än tidigare. Eslövs kommun är en attraktiv boendekommun och efter-
frågan sträcker sig utanför kommunens gränser, vilket ökar kraven på att kommunen 
har en god framförhållning i planeringen. 

• Utbudet av studentbostäder är begränsat.
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Befolkningsökning och lågt bostadsbyggande har 
medfört att det idag råder bostadsbrist i många kom-
muner, inte minst vad det gäller billiga hyreslägenhe-
ter. Konkurrensen om hyreskontrakt ökar samtidigt 
som antalet ekonomiskt svaga hushåll växer. Personer 
med svag ställning på bostadsmarknaden är ofta hän-
visade till hyresrätter och de flesta står i någon form 
av bostadskö, som blir allt längre. Att fler får svårt att 
ordna med egen bostad gör att kommunen får arbeta 
på bredare front.

Bostadsgruppen
För att motverka hemlöshet och utestängning finns en 
samverkan kring boendefrågor mellan de tre förvalt-
ningar som utgör socialtjänsten i kommunen: Vård 
och Omsorg, Arbete och Försörjning och Barn och 
Utbildning. Varje förvaltning kommer i kontakt med 
personer som av olika anledningar har svårt att ordna 
med bostad på egen hand. I ett första steg gör hand-
läggaren en bedömning om det kan finnas grund för 
bistånd i form av socialt andrahandskontrakt. Däref-
ter förmedlar handläggaren en ansökan (remiss) till 
bostadskoordinatorn på bostadsgruppen.

Bostadsgruppen bildades 2012 och består av en 
bostadskordinator, en bostadsstödskonsulent och en 
samordnare för boende och praktik. Boendekoordina-
torn samfinansieras av alla tre förvaltningar medan 
bostadsstödskonsulenten och samordnaren för boen-
de och praktik ligger under socialtjänstförvaltningen 
Arbete och Försörjning.

Bostadsgruppen har ett etablerat samarbete med det 
kommunala bostadsbolaget kring det vräkningsfö-
rebyggande arbetet. Bostadsfrågor är nära kopplade 
till andra frågor som arbetsmarknad, psykisk hälsa 
och skuldsituation. Helhetsbilden är viktig. Därför 
samarbetar bostadsgruppen med de instanser som rör 
individen i fråga.

Sociala andrahandskontrakt
Sociala andrahandskontrakt innebär att kommunen 
tecknar ett tillsvidarekontrakt med hyresvärden och 
i andra hand hyr ut till hyresgästen. Antalet sociala 
andrahandskontrakt ökar. I samarbetet med hyres-
värden är grundtanken att kontraktet ska övergå till 
förstahandskontrakt efter 6 månader, mot att hyres-
gästen har förmåga att sköta hyra och boende. I prak-
tiken är tiden som hyresgäst i andra hand ofta längre.

Bostadsgruppen samarbetar med det kommunala bo-
stadsbolaget och ytterligare fem hyresvärdar om att få 
fram bostäder. Bostadsgruppen har ett gott samarbete 
med hyresvärdarna men bostäderna räcker inte till. 
Den nya anvisningslagen, det vill säga att kommunen 
är skyldig att ta emot en nyanländ på anvisning från 
Migrationsverket, innebär att fler behöver sociala an-
drahandskontrakt. Utifrån nuvarande tillgång på per-
manenta bostäder är prognosen att flertalet bostäder 
saknas för 2017 och 2018. Detta ställer krav på kom-
munen att ordna akuta/tillfälliga boendelösningar.

Akuta situationer
Kommunen kommer regelbundet i kontakt med per-
soner som är i en akut situation av hemlöshet. Varje 
fall prövas individuellt. Om personen beviljas försörj-
ningsstöd för boendekostnader är boendekoordina-
torn behjälplig att föreslå tillfälliga lösningar. Efter 
att det akuta härberget Akutbo stängde har tillfälliga 
lösningar sökts på vandrarhem och hotell. Kostnader-
na för tillfälliga lösningar är höga och ökande enligt 
Arbete och Försörjning.

Våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett omfattande samhällspro-
blem och för den som drabbas är tillgång till skyddat 
boende, och därefter ny permanent bostad en central 
fråga. Den drabbade är ofta en kvinna och många 
gånger står våldsutövaren, som ofta är en man, som 
kontraktshavare eller som ägare till bostaden. Där till 

Bostäder för socialt utsatta 
grupper
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finns ett samband mellan fysiskt våld och ekonomiskt 
våld, vilket till exempel kan innebära att mannen har 
fullmakt över konton med möjlighet att ta lån och 
handla varor i kvinnans namn. Detta kan i sin tur 
leda till betalningsanmärkningar och svårigheter för 
kvinnan att ordna med bostad på egen hand. Utan 
rätt till bostaden eller möjligheter till eget kontrakt 
blir kvinnans situation utsatt, även på bostadsmarkna-
den.

Alla tre förvaltningar som utgör socialtjänsten i 
Eslövs kommun kan upptäcka ärenden av våld i nära 
relationer. Förvaltningen Vård och Omsorg utreder 
och fattar beslut om skyddat boende. Personen som 
utsätts för våld är ofta i behov av skyddat boende 
omgående, gärna samma dag. Det finns inte tillgång 
till skyddat boende inom kommunen utan utredarna 
på Vård och Omsorg tar kontakt med kvinnojourer 
runt om i hela landet. Att leta efter plats på skyddat 
boende är ett tidskrävande arbete. Fram till nyligen 
har Eslövs kommun samarbetat med en kvinnojour i 
Skåne om skyddat boende. Frågan om samarbete har 
lyfts med en annan kommun i Skåne.

Skyddat boende är inte en permanent lösning på 
boendesituationen. Om risken att utsättas för våld 
igen bedöms som liten och personen kan bo kvar i 
kommunen kopplas ärendet till bostadsgruppen. I de 
fall där risken bedöms som hög att utsättas för våld 
igen kopplas ärendet till samordnaren för ärenden om 
våld i nära relationer.

Samordnaren för ärenden om våld i nära relatio-
ner jobbar på uppdrag åt alla tre förvaltningar och 
finansieras av statliga projektstöd för att utveckla 
samordningen. Samordnarens roll är bland annat att 
samarbeta med andra kommuner om bostäder för 
våldsutsatta som inte kan bo kvar i hemkommunen. 
Varje kommun har enligt lagen skyldighet att ta hand 
om sina egna medborgare men också att ta emot 
våldsutsatta från andra kommuner för bosättning i 
kommunen. Samordnaren för våld i nära relationer 
fungerar då som en kontaktperson och tar ärendet 
vidare till bostadsgruppen.

Boendetrappan
Personer med missbruksproblematik som är beviljade 
insatser kan erbjudas boende i boendetrappa. Boende-
trappan är fyra steg mot en egen lägenhet. Det första 
steget, lågtröskelboende, saknas i kommunen. Det 
andra steget, en träningslägenhet, kräver att personen 
är helt drogfri och är motiverad att klara boendet på 
egen hand. Kommunen blockhyr sex lägenheter av 
EBO i ett trapphus och kommer efter 2016 ha tillgång 
till ytterligare två lägenheter. Trapphuset, där lägen-
heterna finns, är bemannat av fältgruppen mellan 
klockan 19.00 och 08.15. Övrig tid kan de boende nå 
fältgruppen via telefon. Boende i Trappan har daglig 
tillsyn och motiverande samtal för bibehållen nykter-
het och drogfrihet.

Det tredje steget är ett socialt kontrakt. Kommunen 
står som hyresvärd, däremot är det inte bostadsgrup-
pen som ordnar med lägenheter utan Fältgruppen. I 
september 2015 hade Fältgruppen 8 sociala kontrakt. 
Merparten av kontrakten finns hos EBO men även 
BA-Bygg tecknar sociala kontrakt med Fältgruppen. 
Övriga hyresvärdar har oftast högre hyressättning än 
vad försörjningsbistånd tillåter och blir därmed inte 
aktuella för sociala kontrakt. Kontraktet är en kombi-
nation med övriga insatser för att främja bibehållen 
nykterhet och drogfrihet. Fältgruppen har tillsyn i 
lägenheterna minst en gång i veckan. 

Det fjärde steget är en egen lägenhet med första-
handskontrakt. I samarbete med hyresvärden görs en 
utslussplan. Under 2014 övergick två sociala kontrakt 
till förstahandskontrakt.

Bostäder för nyanlända
Nyanlända som kommer till kommunen saknar 
ofta kapital och utan fast jobb är det svårt att få ett 
förstahandskontrakt på en lägenhet. Samtidigt som 
nyanlända är ett välkommet befolkningstillskott så 
ställer det nya krav på bostadsmarknaden. Bostäder 
för nyanlända hyrs med sociala andrahandskontrakt i 
den första etableringsfasen. Därefter är nyanlända en 
del av den ordinarie bostadsmarknaden.

Från och med 1 mars är kommunen skyldig att ta 
emot en nyanlända för bosättning i kommunen. Bo-
sättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skydds-
behövande enligt vissa bestämmelser i utlänningsla-
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gen och deras anhöriga. Anvisningar till kommuner-
na omfattar nyanlända som är registrerade och vistas 
vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt 
kvotflyktingar. Antalet personer som varje kommun 
ska ta emot anges i fördelningstal. För 2017 är antalet 
som ska anvisas till Eslövs kommun 121. 

Bostäder för ensamkommande barn och 
ungdomar
Kommunen ansvarar för ensamkommandes mottag-
ande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både för 
de barn och ungdomar som är asylsökande och för de 
som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Ensamkommande barn som kommer till kommunen 
placeras i familjehem eller på integrationsboende 
(HVB), än så länge har inga barn placerats på stödbo-
enden. Entreprenören VoB Syd svarar för att slussa ut 
ungdomar till utflyttningslägenheter efter att de fyllt 
18 år eller slutat gymnasiet. Kommunen är behjälplig 
att hitta lägenheter. Idag hyrs alla lägenheter som 
sociala andrahandskontrakt hos det kommunala 
bostadsbolaget. Det finns behov av fler utslussnings- 
och utflyttningslägenheter. Brist på små och billiga 
lägenheter gör att ungdomar blir kvar i utslussnings-
lägenheter, vilket i sin tur hindrar andra ungdomar 
att flytta från integrationsboenden.

Fördelningstal
Migrationsverket lämnar prognoser till regeringen. I 
prognoserna finns det bland annat med en uppskat-
tning över hur många ensamkommande barn som 
årligen kommer att ansöka om asyl i Sverige. Baserat 
på prognosen gör verket en beräkning av hur mån-
ga boendeplatser som behövs i kommunerna för 
asylsökande ensamkommande barn.

För att skapa en jämn fördelning över landet har Läns-
styrelsen tagit fram en modell för hur platserna ska för-
delas mellan länen och kommunerna. Modellen utgår 
från så kallade fördelningstal som länsstyrelsen räknar 
fram. Faktorer som styr fördelningstalen är kommunens 
folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande 
barn och deras anhöriga, tidigare mottagande av nyan-
lända personer och deras anhöriga samt antal boende-
dygn för asylsökande på kommun- och länsnivå.

Källa: Text hämtad från Migrationsverkets hemsida 
2016-01-25
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Slutsatser och resonemang
• Kommunen samverkar för att motverka utestängning från bostadsmarknaden
• Antalet sociala andrahandskontrakt ökar.
• Kommunen har ett bra samarbete med det kommunala bostadsbolaget och privata 

hyresvärdar, men utifrån nuvarande tillgång på permanenta bostäder är prognosen 
att flertalet bostäder saknas för 2017 och 2018. Detta ställer krav på kommunen att 
anordna akuta och/eller tillfälliga boendelösningar.

• Kostnaderna för tillfälliga lösningar är höga och ökande.
• Nya samverkansformer/jourlägenheter behövs i situationer av våld i nära relationer.
• Brist på små och billiga lägenheter gör att ungdomar blir kvar i utslussningslägenhe-

ter, vilket i sin tur hindrar andra att flytta från integrationsboenden.

101 ( 284 )



51

Bilaga 1
Bostäder med planerad inflyttning 2017-
2021
I listan över bostäder med planerad inflyttning 2016-
2020 redovisas de av kommunen kända projekten. 
Med åren ökar osäkerheten i uppgifterna. Det finns 
även projekt där det i dagsläget inte är känt hur 
många bostäder projektet rymmer eller när inflytt-
ning kan ske. Listan bör därför uppdateras kontinuer-
ligt.

Sammanfattning Totalt 
2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021 Ej tidsatta

Eslövs stad 726 111 131 168 210 71 35

Byarna 227 96 26 64 14 6 24

Kommunen 953 207 157 232 224 77 59
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Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv
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INLEDNING 

Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är en nyckelfråga för kommunen 
när befolkningen växer, både för den enskilde individen så väl som 
för samhällets utveckling. Bostaden är en mänsklig rättighet enligt 
regeringsformen och Förenta Nationerna (FN). Dessutom är bostaden 
en förutsättning för etablering i samhället och en grundpelare för in
kludering och integration i samhället. Kommunen jobbar aktivt med 
bostadsförsörjning för att skapa förutsättningar som möter efterfrågan 
och behovet av olika typer av bostäder för dagens och morgondagens 
Eslövbor. 

Bostadsförsörjning handlar om att planera för att nya bostäder byggs 
och se över hur det befintliga bostadsbeståndet ska utvecklas. Bostads
försörjningsprogrammet är kommunens riktlinjer för bostadsförsörj
ning. Programmet presenterar kommunens mål för bostadsförsörjning
en och vilka åtgärder som behövs för att nå målen.  

LAGEN 

Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ger 
kommunerna ansvar att ta fram riktlinjer och planera för bostadsför
sörjningen. Enligt lagen ska kommunens riktlinjer minst innehålla:

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostads
beståndet,

• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regi
onala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsför
sörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska ut
vecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grup
per och marknadsförutsättningar.

Länsstyrelsen utvärderade 2018 de kommunala riktlinjerna för bo
stadsförsörjning i Skåne1. Utifrån en samlad bedömning av riktlinjerna 
ansågs Eslövs bostadsförsörjningsprogram antaget 2016 uppfylla samt
liga krav i §2 Lagen om kommunal bostadsförsörjning. Föreliggande 
bostadsförsörjningsprogram utgår således från föregående bostadsför
sörjningsprogram. 

1 Länsstyrelsen Skåne (2018). ”Uppföljning av kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning 
i Skåne”.
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SYFTE 

De riktlinjer som presenteras i bostadsförsörjningsprogrammet fung
erar som ett stöd när nya detaljplaner tas fram, som underlag för dis
kussion i översiktsplanen och som underlag för beslut om åtgärder 
som rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter. 

DISPOSITION 

Kapitel Riktlinjer: Kapitlet inleds med delkapitel Slutsatser från 
analys, en sammanställning av analysen. Därefter följer Mål som 
redovisar kommunens mål för bostadsförsörjning samt ett åtgärds
program innehållandes vad kommunen planerar att göra för att nå 
uppsatta mål. Hur bostadsförsörjningsprogrammet ska följas upp 
redovisas i delkapitlet Uppföljning. Till sist i Planer, mål och program 
återfinns hur kommunens mål tagit hänsyn till relevanta kommuna
la, regionala och nationella mål, planer och program som är av bety
delse för bostadsförsörjningen. 

Kapitel Analys av Eslöv kommun: Kapitlet innehåller analyser 
inom ramen för de lagstadgade kraven. Tillsammans ger delkapitlen 
Befolkningsutveckling, Bostadsbyggande och bostadsmarknaden, Ortsvisa bo-
stadsbehov och Bostäder för alla en bild av kommunen och vilka utma
ningar som finns. 
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RIKTLINJER 

SLUTSATSER FRÅN ANALYS 

Befolkningsutveckling 

  Befolkningstillväxten i kommunen är stabil men lägre än målet på 1 procent 


människor i 50 till 60årsåldern.  

framtidsutsikter, arbetsmarknaden och tillgång till kultur och nöjen. 
  Både den yngre och äldre befolkningen har ökat i kommunen senaste 10 åren, 
men Eslöv har ändå en något yngre befolkning än Skåne och riket. 
  Den yngre och äldre befolkningen kommer att öka ytterligare under kom
mande år, den äldre befolkningen kommer till 2036 att öka med 53% vilket 
kommer ställa krav kommunens äldrevård så väl som tillgängligheten på den 
ordinarie bostadsmarknaden. 
  Majoriteten av hushåll i Eslöv är en eller tvåpersonshushåll, majoriteten av de 
ensamstående hushållen bor i Eslövs stad. 
  Majoriteten av Eslövs befolkning bor i småhus, men hyreslägenheten är en 

hushåll (6+), unga vuxna och äldre. För två till fempersonshushåll är småhus 
med äganderätt en viktig upplåtelseform. 
  Hushållens bostadsyta är minst i Eslövs stad, hushållen bor generellt sett större 

  Sammanboende hushåll har en starkare ekonomi än ensamstående hushåll, 
allra lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor över 65 år. 
  Eslöv är en pendlingsstad, Eslöv har en större utpendling än inpendling av för
värvsarbetande personer. Pendlingsströmmen är störst mellan Lund, Malmö 
och Höör.

Bostadsbyggande och bostadsmarknaden 
  Majoriteten av kommuner i såväl riket som Skåne rapporterar ett underskott av 
bostäder, inklusive Eslövs kommun. 
  Majoriteten av bostäderna i kommunen är småhus med äganderätt, 
ungefär en tredjedel är lägenheter med hyresrätt. Cirka en sjättedel av 

  Mellan 2017–2019 har Eslöv byggt bostäder i linje med Länsstyrelsens 
rekommendation på cirka 150 bostäder per år fram till 2030. 

framförallt hyresrätter. Framöver vill kommunen satsa på att öka byggandet av 
småhus och bostadsrätter. 

Länsstyrelsens behovsbedömning, senaste byggnationsprognosen indikerar 
att byggandet kommer öka ytterligare.
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  Varierande hustyper och upplåtelseformer kan bli en viktig faktor för 
att öka rörligheten på bostadsmarknaden, för att även de med lägre 
betalningsförmåga ska kunna efterfråga bostäder. 
  Eslövs kommun har ett bostadsglapp, bostadsefterfrågan är lägre än 

efterfråga lämpliga bostäder i kommunen. I jämförelse med Skåne har dock 
Eslöv något lägre bostadsbrist utifrån Boverkets indikatorer. 

  Eslöv marknadsförs som en pendlingsstad av mäklare och kommunens roll 
som kranskommun till Malmö och Lund ska inte underskattas. 
  Eslöv har ett underskott på villatomter i förhållande till efterfrågan, dock är ef
terfrågan svårt att bedöma endast utifrån tomtkön. Fler byggklara villatomter 

  Prisutvecklingen för bostadsrätter och småhus är positiv.  .
  Eslövs kommun har låg hyresnivå jämfört med Skåne, riket, Malmö och Lund. . 
  Det kommunala bostadsbolaget förvaltar majoriteten av hyresrätterna och är 
därmed ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning. 
  Översiktsplan Eslöv 2035 som antogs 2018 samt den fördjupade översiktspla
nen för Östra Eslöv utgör två viktiga dokument som vägleder bostadsförsörj
ningen i kommunen.  


munen äger mark i strategiska områden. Samtidigt saknas aktuella detaljpla
ner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar kommunens 
möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Även avsaknad av utbyggd infrastruk
tur i vissa områden där kommunen äger mark utgör ett hinder.   
  Genomförda infrastrukturprojekt så som Skåneexpressen till Gårdsstånga och 
Hurva och planerade infrastrukturprojekt som den nya stambanan innebär 
utvecklingsmöjligheter för kommunen. 
  Effekterna av MAX IV och ESS kan påverka efterfrågan på bostäder i 
kommunen, främst i Flyinge och Gårdsstånga.

Ortsvisa bostadsbehov 
  Befolkningssammansättningen och bostadsbeståndet i byarna skiljer 
sig till viss del åt, vilket ska tas i beaktning i planeringen för byarnas 
bostadsförsörjning. 

men i ett fåtal byar har befolkningen minskat. 
  Vissa byar sticker ut med stor andel äldre eller yngre befolkning. 
  I planeringen av bostadsbyggnation i byarna bör det nuvarande 
bostadsbeståndet, så väl upplåtelseform och bostadsstorlek, tas i beaktning. 
Även hushållens ekonomiska situation bör beaktas. 
  Precis som i kommunen i stort kommer den äldre befolkningen öka i nästan 
alla byar, detta ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet. 
  
former behövs framöver för att möta målet om ett varierande bostadsutbud. 
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MÅL

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbe
ståndet kan anses grunda sig på två underlag. 

Den viktigaste viljeriktningen kommer från Eslövs politiska hand
lingsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2019. Visionen är att 
Eslöv 2025 är Skånes bästa kommun att bo och verka i. Målen för 
kommunens bostadsförsörjning tar avstamp i de inriktningsmålen i 
handlingsprogrammet med koppling till bostadsförsörjning:  

• En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet ge
nom livet

• Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden 
där man trivs och utvecklas 

• Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen

Vidare behöver bostadsförsörjningsmålen utgå från och ta hänsyn 
till den analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförut
sättningar som har genomförts. Dessa sammanfattas i Slutsatser från 
analys. Analysen i sin helhet återfinns i Analys av Eslövs kommun och 
presenterar Eslövs nuvarande och prognostiserade förutsättningar 
för bostadsförsörjning. 

Målen ska förutom att möta Eslövs förutsättningar och införliva de 
politiska målen även ta hänsyn till och arbeta för att nå relevanta 
kommunala, nationella och regionala mål, planer och program som 
är av betydelse för bostadsförsörjningen. Dessa har identifierats och 
återfinns under Planer, mål och program.  

Bostäder för alla 
  Den äldre befolkningen kommer öka markant under prognosperioden vilket 
ställer stora krav på kommunens äldrevård så väl som den ordinarie bostads
marknaden. För att kommunen ska arbeta med bostadsförsörjningen för äldre 
på rätt sätt har en särskild strategi för äldres boende tagits fram. 

  
ett trettiotal av nuvarande lägenheter är otillgängliga och behöver ersättas. 
Befolkningsökningen ställer även krav på antal tillgängliga bostäder. 

  Kommunen och det kommunala bostadsbolaget jobbar med tillgänglighet, 

  
vandrare ska ha möjlighet att gå vidare från de sociala andrahandskontrakten 
som erbjuds under etableringsfasen. 

  Eslöv har en hög andel hemmaboende unga. För att minska antalet ofrivilliga 

bostäder för unga. 

  Kommunen samverkar för att motverka utestängning från bostadsmarknaden 
och hjälpa socialt utsatta grupper med boende. Även om kommunen har en 
hög andel sociala andrahandskontrakt jämfört med andra kommuner är anta
let för närvarande inte ökande. 

  Kommunen behöver agera för att minska antalet sociala andrahandskontrakt 

ska övergå i förstahandskontrakt. 
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Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är: 

1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år

2. Kommunens ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela 
kommunen

3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt  
Östra Eslöv

4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas uni
ka bostadsbehov och identitet 

5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen

6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen 

7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter 
för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till själv
ständighet och trygghet  

8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boende
kontrakt 

Ovan åtta mål är nedan uppdelade i tre temagrupper; Bostadsutbud, 
Befolkningstillväxt och Särskilda grupper. I varje temagrupp redovisas 
målen ytterligare samt redovisas planerade åtgärder för att nå målen. 
Målen under Bostadsutbud och Befolkningstillväxt har tydlig koppling 
till de tre övergripande målen i Översiktsplan Eslöv 2035 (se sida 
14). Målen under Särskilda grupper berör till stor del kommunens lag
stadgade bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper. Tanken är att 
riktlinjerna ska kunna vägleda framtida åtgärder som tillkommer. 

Bostadsutbud 

1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år 
Kommentar
Bostadsbyggandet bör ske genom hållbar förtätning och med fokus 
på kollektivtrafiknära lägen. Målet utgår från Översiktsplan Eslöv 
2035 antagen 2018, som har som målsättning att cirka 200 bostäder 
ska byggas i genomsnitt per år fram till 2035. Målet är dock högre än 
referenssiffror från Länsstyrelsen (145–147 bostäder per år till 2030) 
och Region Skånes bostadsbehovsuträkning  (135 bostäder) och 
marknadsdjup (94 bostäder). 

Indikator
I den årliga uppföljningen redovisas antal nybyggda bostäder under 
föregående år för att visa på nuvarande trend. Antal bostäder som 
byggs varje år kommer dock fluktuera, vilket inte är ovanligt i en 
mindre kommun, för stor vikt bör därmed inte läggas på exakt hur 
många bostäder som färdigställts varje år. I samband med revide
ringen av bostadsförsörjningsprogrammet görs en slutgiltig utvär
dering där antal byggda bostäder i snitt redovisas. Målet är att 200 
bostäder i snitt har byggts mellan 2021–2025.  

9

116 ( 284 )



2. Kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder  
i hela kommunen

Kommentar 
En variation av hustyp och upplåtelseform behövs för en balanse
rad befolkningsutveckling och för att möta medborgarnas skiftande 
behov. Sedan 2013 har nästan 70 procent av byggda bostäder varit 
hyresrätter i flerbostadshus. För att främja ett varierande utbud av 
bostäder bör fortsättningsvis ett större fokus läggas på framför allt 
småhus, men även bostadsrätter och byggklara villatomter till privat
personer. Samtidigt bör de ortsvisa bostadsbehoven tas i hänsyn, där 
vissa tätorter kan ha ett större behov av flerbostadshus än andra tät
orter. Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område 
bör också eftersträvas för att skapa levande miljöer, öka rörligheten 
på bostadsmarknaden och motverka segregation.  

Indikator
I den årliga uppföljningen samt vid revideringen av bostadsförsörj
ningsprogrammet redovisas nuvarande fördelning av hustyp och 
upplåtelseform i Eslöv men även fördelningen av hustyp och upplå
telseform för nybyggnationer under föregående år. Därtill bör fördel
ningen av hustyp i pågående detaljplaner samt hustyp och upplåtel
seform i kommunala markanvisningar följas upp. Även antal sålda 
villatomter redovisas. Uppföljningen bör göras för hela kommunen 
så väl som per tätort. Nybyggnationen bör följa Region Skånes mark
nadsdjup för Eslövs kommun.  

3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad 
samt Östra Eslöv

Kommentar 
Målen kring Östra Eslöv specificeras i den fördjupade översiktspla
nen men benämns här för att koppla bostadsförsörjningsprogram
met till utvecklingen av Östra Eslöv. I Östra Eslöv ska enligt den för
djupade översiktsplanen 3000 bostäder byggas, varav 1600 till 2035. 
Det finns även flera förtätningsprojekt i Eslövs stad. 

Indikator
Följs delvis upp i samband med uppföljning av mål 2, genom att an
tal och typ av nybyggda bostäder i Östra Eslöv och Eslövs centrum 
redovisas. Även antalet laga kraft vunna planer för områdena bör 
följas upp. 

4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån  
byarnas unika bostadsbehov och identitet

Kommentar 
Vid utveckling av byarna bör byarnas befolkningssammansättning, be
folkningsprognos och nuvarande bostadsbestånd tas i beaktning. Till 
exempel kan det handla om en ort med hög och växande andel äldre 
befolkning som även har hög andel otillgängliga villor, där ett behov 
av tillgängliga lägenheter kan finnas. För byarnas bostadsförsörjning är 
Översiktsplan Eslöv 2035 ett viktigt dokument att beakta. Utbyggnader 
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i byarna ska följa översiktsplanen och utöver de utpekade byggnaderna 
ska inte den bästa jordbruksmarken tas i anspråk vid nybyggnation. 

Indikator
Vid revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet ska orternas 
befolkningsutveckling och bostadsbyggande analyseras, både hur 
befolkningsstrukturen har ändrats samt hur bostadsutbudet har 
utvecklats. Målet är att dessa två faktorer ska vara kompletterande, 
det vill säga rätt typ av bostäder har byggts för befolkningen i och 
utvecklingen av byarna. 

Åtgärdsprogram
Åtgärd Ansvar Tidsplan Kommentar

Eslövs kommun ska samarbeta med 
det kommunala bostadsbolaget och 
andra aktörer för att främja bostads
produktionen 

Kommun lednings
kontoret

Löpande

Ta fram en genomförandeplan för 
Östra Eslöv

Kommun lednings
kontoret

2022


ras för genomförande av översikts
planen

Kommun lednings
kontoret

2021

och stämma av mot mål och priori

till mål och kommunala planerings
förutsättningar 

Kommun lednings
kontoret

2021

Befolkningstillväxt

5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen 
Kommentar 
Befolkningsutveckling påverkas av bostadbyggnation, Eslövs kom
mun ska därmed arbeta mot en årlig befolkningstillväxt på 1 procent 
genom ökad bostadsproduktion. Åtgärder för att nå mål 5 återfinns  
i och med det under åtgärderna presenterade under Bostadsutbud. 

Indikator
I den årliga uppföljningen redovisas befolkningstillväxten för föregå
ende år i procent, även en analys av befolkningsutvecklingen i olika 
åldersgrupper bör genomföras. I samband med revideringen av bo
stadsförsörjningsprogrammet gör en slutgiltig utvärdering där befolk
ningsutvecklingen i snitt per år redovisas. Befolkningsutvecklingen bör 
sättas i relation till byggnationen under samma tidperiod för att analy
sera relationen mellan befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Må
let är befolkningen ökar i snitt med 1 procent per år mellan 2021–2025. 

6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen 
Kommentar 
Bostadsmarknaden är nära sammankopplad med arbetsmarknad 
och kollektivtrafik. För att stärka sin roll i regionen ska kommunen 
fokusera på att öka inrikes nettoflyttning genom att bygga attraktiva 
bostäder och erbjuda goda pendlingsmöjligheter. Kommunen bör 
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även arbeta för att stärka Eslövs unika profil utifrån flyttstudien som 
genomfördes under 2020.

Indikator
I den årliga uppföljningen samt vid revideringen av bostadsförsörj
ningsprogrammet redovisas inrikes nettoflyttning. Målet är en posi
tiv inrikes nettoinflyttning. 

Åtgärdsprogram
Åtgärd Ansvar Tidsplan Kommentar

2020 samt utarbetning av efterföljande 
åtgärdsprogram

Kommun lednings
kontoret

2021

Särskilda grupper 

7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöj-
ligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad 
möjlighet till självständighet och trygghet 

Kommentar
Den äldre befolkningen kommer att öka över 50 procent under 
kommande 15 åren. Kommunen råder endast för en del av bostäder 
för äldre, genom vård och omsorgsboenden och biståndsbedömda 
trygghetsboenden. Vanliga trygghetsboenden och tillgängliga lägen
heter återfinns båda på den ordinarie bostadsmarknaden. För att 
säkerställa att goda bostäder finns tillgängliga behöver kommunen 
själv bygga boenden såväl som främja byggandet av trygghetsboen
den och tillgängliga bostäder. 

Indikator
Vid revidering av bostadsförsörjningsprogrammet ska byggda och 
planerade bostäder för äldre redovisas i relation till befolkningsprog
nos för de äldre åldersgrupperna.

 boendekontrakt 
Detta mål gäller särskilt socialt utsatta grupper som har sociala andra
handskontrakt. Kommunen tillhandahåller många sociala andrahand
skontrakt och strävar efter dessa ska övergå till förstahandskontrakt 
för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. 
Förutom för hushåll eller personer som av olika anledningar inte är 
godkända på ordinarie bostadsmarknad används sociala andrahand
skontrakt i bosättningen av nyanlända, före detta ensamkommande 
ungdomar samt familjeanknytningar till ensamkommande barn som 
Eslövs kommun placerat i den egna kommunen. 

Målet gäller även för grupper som har svårt att efterfråga bostäder 
på bostadsmarknaden men som inte behöver ett socialt andrahand
skontrakt. För många nyanlända och före detta ensamkommande 
ungdomar är bristen på billigare hyreslägenheter en utmaning för att 
ta sig in på bostadsmarknaden. Detsamma gäller Eslövs unga befolk
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ning, där många fortfarande är hemmaboende på grund av brist på 
lämpliga bostäder. 

Indikator
I samband med Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät utvärderas 
läget på bostadsmarknaden för dessa grupper. Målet är det ska vara 
balans på bostadsmarknaden för dessa grupper. Därtill ska 30 socia
la andrahandskontrakt ha avslutats varje år.

Åtgärdsprogram
Åtgärd Ansvar Tidsplan Kommentar


boendeformer genom analys av 
behovet vid markanvisningstävlingar 
och vid behov kravställning i mark
anvisningstävlingar

Vård och Omsorg,  
Kommun lednings
kontoret

Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende

Genomföra en medborgardialog 
kring den äldre befolkningens boen
desituation och vad som kan hjälpa 
övergången från en större bostad till 
en mindre bostad

Vård och Omsorg Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende

Skapa en enkätstruktur kring varför 
äldre startar eller slutar med hem
tjänstlarm för ökad förståelse

Vård och Omsorg Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende

Ingå i forskningsprojekt med Lunds 
universitet (LU) kring tillgänglighets
frågor. 

Kommun lednings
kontoret

Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende

Kommunen ska tillgänglighetsin
ventera det kommunala bostads
bolagsbeståndet och även aspirera 
att inventera det privata bostadsbe
ståndet

Miljö och Samhälls
byggnad

Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende, 
tangerar även 
med bostäder 
för personer med 
funktionsnedsätt
ning

Skapa biståndsbedömda trygghets
boende i kommunen

Vård och Omsorg Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende

Förbättra mötesplatserna för äldre Vård och Omsorg Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende

Utreda möjligheten till medicinsk 
förtur för behövande individer

Vård och Omsorg, 
Kommun lednings
kontoret

Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende

Utveckla samarbetet med ideella 
och idéburna krafter för att kunna 
tillhandahålla en så god boendemil
jö som möjligt kopplat till ensamhet 
och aktivitet i vardagen framförallt

Vård och Omsorg Ej angivet Del av Strategi för 
äldres boende

Genomföra en kartläggning över so
ciala andrahandskontrakt och andra 
bosociala frågor 

Vård och Omsorg 2021 Lägesbilden ska 
komma med för
slag på åtgärder 
och eventuellt ska 
en strategi skrivas 
fram
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UPPFÖLJNING

Riktlinjerna för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige 
varje mandatperiod. Efter antagande av riktlinjerna är det kom
munstyrelsen som står för den årliga uppföljningen av riktlinjerna. 
Tillväxtavdelningen har huvudansvaret för uppföljningen av riktlin
jerna som sker med stöd av andra nyckelpersoner bland annat från 
förvaltningarna Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning och det 
kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB.

Den årliga uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet sker i 
januari i samband med årsredovisningen samt Boverkets bostads
marknadsenkät där bedömningar om bostadsmarknaden i kommu
nen görs. I uppföljningen ska nyckeltal (se Indikatorer) samt aktuella 
insatser sammanställas. Målen och åtgärderna i bostadsförsörjnings
programmet ska utvärderas i den mån det går. Sammanställningen 
presenteras för kommunstyrelsen. 

En gång per mandatperiod ska riktlinjerna revideras. I samband 
med detta sker en mer omfattande uppföljning av riktlinjerna. Detta 
innebär en uppföljning av mål, åtgärder och indikatorer, uppdate
ring av analys samt omvärldsbevakning. De årliga uppföljningarna 
bör även beaktas i samband med revideringen. Revideringen ska 
mynna ut i ett nytt bostadsförsörjningsprogram med eventuella nya 
mål och åtgärder. 

PLANER, MÅL OCH PROGRAM 

Kommunala planer, mål och program

Översiktsplan Eslöv 2035
En översiktsplan ger en helhetssyn på mark och vattenanvändning i 
kommunen. En viktig del av översiktsplanen är att beskriva utveck
lingen av bostadsbebyggelse och redovisa hur kommunen avser till
godose det långsiktiga behovet av bostäder. 

Bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen är komplet
terande dokument och ska tillsammans ge en tydlig riktning för 
bostadsutvecklingen i Eslövs kommun. I bostadsförsörjningspro
grammet redovisas matchningen mellan bostadsutbud och befolk
ningssammansättning på ortsnivå. I översiktsplanen vägs de ortsvisa 
bostadsbehoven samman med andra kriterier för att på så sätt landa 
i en prioritering av framtida utbyggnadsområden. Det kan till exem
pel handla om närhet till kollektivtrafik och serviceutbud. Även rik
sintressen och andra statliga intressen samt tekniska förutsättningar 
som VAutbyggnad och energiförsörjning spelar roll för möjligheten 
att bygga nya bostäder. 
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Den nuvarande översiktsplanen Eslöv 2035 antogs av kommunfull
mäktige år 2018. Planen innehåller tre övergripande mål: 

• Regional stjärna

• Hållbara lägen

• Lätt att leva livet

Visionen i översiktsplanen för Eslövs kommun handlar därmed 
bland annat om hur Eslövs kommun ska vara en aktiv aktör i ett 
regionalt sammanhang, hur utvecklingen i så stor utsträckning det 
är möjligt ska ske i kollektivtrafiklägen, samt att det i såväl tätorten 
som de mindre samhällena ska satsas på levande och hållbara livs
miljöer. De övergripande målen har särskilt tydlig koppling till mål 
1–6 i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Regionala planer, mål och program 

Bostadsmarknadsanalys för Skåne (2020)2

Länsstyrelsen kommer årligen ut med en bostadsmarknadsanalys 
baserad på kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät 
samt statistik från bland annat SCB, Socialstyrelsen, Kronofogden 
och Region Skåne. Bostadsmarknadsanalysen ger en överblick på 
bostadsmarknadsläget i Skåne och är en viktig beaktning även i 
kommunens bostadsförsörjning. 

Den senaste bostadsmarknadsanalysen konstaterar bland annat att 
trots ökat bostadsbyggande är det fortsatt brist på bostäder i majori
teten av kommuner. Nybyggnationer når främst befintliga invånare, 
omsättningen i det befintliga beståndet anses därmed viktigt för att 
allas behov ska kunna mötas på bostadsmarknaden. Vidare konsta
teras det att det har skett en förbättring avseende tillgång på särskilt 
boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Däre
mot påvisar enkäten att det är fortsatt brist på bostäder för nyanlän
da och hushåll med små ekonomiska resurser. 

Det Öppna Skåne 20303

Region Skåne antog juni 2020 en reviderad version av Det Öppna 
Skåne 2030. Syftet med utvecklingsstrategin är att ha en gemensam 
vision av Skånes utveckling. Visionen innehåller sex visionsmål med 
tillhörande effektmål, varav två visionsmål är särskilt relevanta för 
kommunens bostadsförsörjning: 

• Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
–  Utveckla potentialen kring ESS och MAX IV 

• Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
–  Dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur 
–  Samverka för utvecklad bostadsmarknad 

2 Länsstyrelsen Skåne (2020). ”Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2020”.

3 Region Skåne (2020). ”Det Öppna Skåne 2030”.
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Eslövs kommun kommer att verka för att utveckla potentialen kring 
ESS och MAX IV samt dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur 
genom att planera för attraktiva boendemiljöer i kollektivtrafiknära 
lägen i centrum så väl som i tätorterna. Genom att ta hänsyn till 
Region Skånes bostadsefterfrågansberäkningar tar kommunen även 
den regionala bostadsmarknaden i beaktning.  

MalmöLundregionen4

MalmöLundregionen är ett strategiskt mellankommunalt samarbete 
där kommunerna i sydvästra Skåne ingår (Burlöv, Eslöv, Höör, Käv
linge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trel
leborg, och Vellinge). 2016 antogs Strukturplan för MalmöLundregionen 
– Gemensam målbild 2035. Planen ska underlägga det gemensamma 
arbetet med regionens utmaningar och stärka en positiv utveckling. 
I arbetet betonas att MalmöLundregionen är en storstadsregion med 
en flerkärnig ortstruktur och tillsammans med Köpenhamn utgör 
regionen Nordeuropas tillväxtmotor. Goda kommunikationer mellan 
stads och ortskärnor är en betydande styrka. 

De övergripande strategierna är Motorn mitt i Europa, En hållbar och 
sammankopplad storstadsregion och Sveriges bästa livsmiljö. För att uppnå 
målen ska bland annat bebyggelsen koncentreras till kollektivtra
fiknära lägen genom förtätning, utbudet av bostäder ska vara varie
rat och tillräckligt många bostäder ska finnas för dagens och mor
gondagens invånare. Detta är samstämmigt med Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsmål. 

Strukturbild för Skåne och Regionplan5

Ett flertal rapporter har tagits fram inom ramen för Strukturbild 
Skåne. Strategier för det flerkärniga Skåne (2013) består av gemensamma 
strategier och ställningstaganden för den fysiska planeringen i Skå
ne. Fem centrala strategiområden pekas ut som vägledning för fort
satt planering på regional och kommunal nivå: 

1. Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla 
den flerkärniga ortsstrukturen.

2. Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne.

3. Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning.

4. Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder 
hög livskvalitet.

5. Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och 
södra Östersjön.

Målet att utveckla den flerkärniga ortstrutkuren är viktigt för ut
vecklingen av Eslövs kommun och kommunens roll i regionen. Även 

4 MalmöLundregionen (2016). ”Strukturplan för MalmöLundregionen – Gemensam mål
bild för 2035”.

5 Region Skåne. ”Regionplan för Skåne 2022–2040”.
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tillgänglighet och ett sammanbundet Skåne är viktigt för Eslövs kom
mun. Eslövs kommun ligger mellan två arbetsmarknaden, en i norr 
och en i söder, och en stor andel av befolkningen pendlar. En effektiv 
och väl utbyggd kollektivtrafik innebär fler attraktiva stationsnära 
lägen för människor att bosätta sig. 

Målet att växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvänd
ning stämmer väl överens med Eslövs kommuns ambition att undvi
ka att bygga på den bästa åkermarken. Genom att bygga i kollektiv
trafiknära lägen skapas även socialt hållbara och attraktiva orter. 

Sedan 2019 har Region Skåne i uppdrag att ta fram en regionplan 
för Skåne. Arbetet med planen tar utgångspunkt i underlag och 
dialoger från Strukturbild för Skåne. Fram till april 2021 är region
planen på samråd och ska antas av regionfullmäktige 2022. Region
planen kommer ha betydelse för kommunens fortsatta arbete med 
bostadsförsörjning. 

Nationella planer, mål och program

Budgetmål6

I regeringens budgetproposition 2020 är målet för området samhälls
planering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet ”att 
ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö 
där en långsiktig hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas”. Målet för delom
rådet bostadsmarknad är ”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader 
där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 
behoven”. Regeringens målsättning kring att möta konsumenternas 
efterfrågan på bostäder är samstämmigt med Eslövs mål gällande 
bostadsutbudet.  

Jämställdhetsmål7

Länsstyrelsen arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens 
nationella jämställdhetsmål. Arbetet utgår från den internationella 
strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integre
ra och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och 
planer. Det jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhets
målet har en indirekt påverkan på bostadsförsörjningen. Boverket 
poängterar att kommunen i bostadsförsörjningen behöver beakta 
vem vi bygger för och på vilket sätt vi gör det, hur besluten och pla
nerna har konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar, 
vem det är som planerar och bygger, vems kunskap som har legiti
mitet och vad de tagna besluten resulterar i. Det är därmed viktigt 

6 Regeringen (2020). ”Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byg
gande samt konsumentpolitik. Förslag till statens budget 2020”.

7 Länsstyrelsen Skåne. ”Jämställdhet”. 
 Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Hänsyn till relevanta, 

nationella och regionala mål, planer och program”.
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att i planarbete ställa ovan frågor. För att lyfta jämställdhetsmålet i 
bostadsförsörjningsprogrammet inkluderas könsuppdelad statistik 
genomgående i avsnittet Befolkningsutveckling, för att identifiera even
tuella skillnader i förutsättningar för män och kvinnor som kan på
verka bostadsbehovet så väl som möjligheten att efterfråga bostäder. 

Integrationsmål8

Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldig
heter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
Därtill fastställer bosättningslagen9  att kommunen har ansvar att 
ta emot och ordna bosättning för nyanlända invandrare som bevil
jats uppehållstillstånd i Sverige. Varje år tas ett kommuntal fram av 
Länsstyrelsen, som syftar till att ge kommunerna ett planeringsun
derlag om hur många som beräknas anvisas till kommunen under 
året. Migrationsverket fattar sedan anvisningsbeslut och detta kan 
inte överklagas. Kommunen måste därmed ta höjd för att bosätta 
nyanlända personer. Eslövs kommuns målsättning inom Särskilda 
grupper beaktar integrationsmålet. 

Mål för funktionshinderspolitiken10

Regeringens mål för funktionshinderspolitiken utgår från FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
och avser att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra 
till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
Eslövs kommuns målsättning inom Särskilda grupper beaktar målen i 
funktionshinderspolitiken.  

Folkhälsomålet11

Regeringens folkhälsomål tangerar med bostadsförsörjning. Målet 
”är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Ett 
av de åtta målområdena handlar om boende och närmiljö. Grund
läggande är ”att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhäl-
leliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en 
god och jämlik hälsa”. Eslövs kommun har som målsättning att var en 
inkluderande kommun med ett varierande bostadsutbud.  

8 Regeringen. ”Mål för nyanländas etablering”.

9 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

10 Regeringen. ”En funktionshinderpolitik för ett Sverige som håller ihop”.

11 Folkhälsomyndigheten. ”Folkhälsopolitiska mål”. Folkhälsomyndigheten. ”Folkhälsopoli
tikens åtta målorden”. 
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Agenda 203012

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Arbe
tet med Agenda 2030 i Sverige sker på kommunal, regional och na
tionell nivå. Sverige har höga ambitioner för att genomföra Agenda 
2030 och uppfylla de 17 målen. Regeringen har gett Länsstyrelsen 
uppdrag att arbeta med Agenda 2030, bland annat ska de samverka 
med länets aktörer, sprida information och bidra till genomförandet 
i länet. Kommunerna har också en central roll i genomförandet av 
de globala målen. Agenda 2030 är därmed viktig för Eslövs kommun 
att förhålla sig till. I relation till bostadsförsörjning är mål 11 Håll-
bara städer och samhällen med syfte att göra städer och bosättningar inklude-
rande, säkra, motståndskraftiga och hållbara och delmål 1 Säkra bostäder till 
överkomlig kostnad av störst relevans. I utvecklingen av Eslövs bostads
bestånd innefattar kommunens målsättning att möta Eslövs bostads
behov och bostadsefterfrågan.

12 Länsstyrelsen Skåne. ”Agenda 2030”.  
Globala målen. ”Mål 11: Hållbara städer och samhällen”. 
Regeringen. ”Sveriges arbete med Agenda 2030”.  
Sveriges kommuner och regioner. ”Agenda 2030 – för hållbar utveckling”. 
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ANALYS AV ESLÖVS KOMMUN

Analysen grundar sig på de fyra analysområden lagen om 

utveckling, bostadsefterfrågan, marknadsförutsättningar och 
behov hos särskilda grupper. 
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BEFOLKNINGSUTVECKLING 

ESLÖVS DEMOGRAFISKA UTVECKLING 

Eslövs kommun har under 2000talet haft en stadig befolkningsök
ning (med undantag för 2012 då endast en marginell ökning skedde, 
diagram 1). Vid årsskiftet 2018/2019 hade Eslövs kommun 33 793 in
vånare, vilket innebär en ökning med 236 personer eller 0,7 procent 
från årsskiftet 2017/2018. Mellan 2010 och 2019 har den procentuella 
ökningen av befolkningen varierat mellan 0,05 procent och 1,36 pro
cent. I snitt har befolkningen ökat med 252 personer per år. 

Inflyttningen från utlandet har varit den största källan till befolkning
sökning (diagram 2). I snitt har utrikes inflyttning bidragit med 162 
personer per år sedan 2010. Sedan 2017 har Eslövs befolkning ökat 
med 222 personer i snitt på grund av utrikes inflyttning. Största in
flyttningslandet under 2019 har varit Afghanistan, Polen, Kosovo och 
Pakistan. Största utflyttningslandet har varit Danmark. 

Eslövs kommun har även ett positivt födelseöverskott som bidragit till 
befolkningsökningen, i snitt 82 personer per år sedan 2010 och i snitt 
78 personer per år sedan 2017. Ett positivt inrikes flyttnetto har vissa 
år bidragit till en befolkningsökning, men i mindre utsträckning. Se
naste två år har det inrikes flyttnettot dessutom varit negativt. 

Diagram 1: Folkmängd 1968–2019 (källa: SCB).

Diagram 2: Befolkningsutveckling 2010–2019 efter födelseöverskott, inrikes flytt
netto och utrikes flyttnetto (källa: SCB). 

SKÅNES DEMOGRAFISKA  
UTVECKLING

Eslövs kommun  
är en del av en  
expansiv region

Invånare i Skåne 2019:  
1 377 827
Ökning under 2019:  
15 633 (1,1%)

Störst faktisk ökning: Malmö, 
Helsingborg och Lund
Störst procentuell ökning: 
Burlöv

65% av Skånes totala 
folkökning i sydvästra Skåne 
(inkluderar Eslöv)

Befolkningsökningen  
beror på: 

  Positivt födelsenetto (26%)

för en liten del av ökningen

Befolkningsprognos  
2020–2029:
  Ökning med 121 000 
invånare (8,8%) under 
prognosperioden

  Från 1 377 827 invånare till 
cirka 1 499 000 invånare 

Ökningen kommer främst 
ske bland: 
  Ungdomar mellan 16–19 år: 
ökning med 27% till 2029

  Äldre över 80 år: ökning 
med 39% till 2029 

Källa: Region Skåne (2020).  
”Skånes befolkningsprognos 2020–2029”.
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Flyttningar inom länet
Sett till antal flyttar sker de flesta flyttarna inom länet. 2017 var flytt
nettot inom kommunen positivt (+45), men senaste två åren har Es
löv haft ett negativt flyttnetto inom länet (2018: 67, 2019: 14). Inflytt
ningen från en kommun hänger ofta samman med stor utflyttning 
från samma kommun (se tabell 1). Mellan 2017–2019 har det största 
utbytet varit med Malmö och Lund. 

 

Malmö 1037 Malmö 985

Lund 903 Lund 888

Höör 340 Höör 448

Kävlinge 264 Svalöv 241

Hörby 231 Hörby 234

Landskrona 167 Helsingborg 205

Svalöv 163 Kävlinge 200

Helsingborg 157 Landskrona 197

Hässleholm 154 Sjöbo 131

Kristianstad 148 Hässleholm 127

Tabell 1: Totala antalet flyttar 2017–2019 (Källa: SCB Områdesstatistiska databa
sen).

Under 2017–2019 har Eslöv störst positivt flyttnetto från Kävlinge, 
Staffanstorp och Malmö, medan Höör, Svalöv och Helsingborg har 
stått för det största negativa flyttnettot (tabell 2). 

Topp 5 kommuner positivt Topp 5 kommuner negativt 

Kävlinge 64 Höör 108

Staffanstorp 53 Svalöv 78

Malmö 52 Helsingborg 48

Kristianstad 28 Sjöbo 44

Hässleholm 26 Halmstad 31

Tabell 2: Kommunernas flyttnetto 2017–2019 (Källa: SCB Områdesstatistiska 
databasen). 

Flyttningar Eslöv – 
Danmark
Sedan 2016 har det största 

Danmark (i snitt 10, statis
tik från SCB). 2019 var Dan
mark dessutom det enda 
landet som Eslöv hade ett 

till (7). Även arbetspend
lingsnettot till Danmark är 
negativt. Mellan 20132015 
pendlade i snitt 144 perso
ner till Danmark för arbete, 
medan 7 personer pend
lade till Eslöv (statistik från 
Öresundsdatabasen). 

I utbytet mellan Eslöv och 
Danmark är därmed både 


nettot negativt. Eslövs kom
mun har som målsättning 
att stärka kommunens 
roll i regionen. I begrep
pet regionen skulle även  
Öresundsregionen kunna 
räknas med, till exempel 
betonar  MalmöLundre
gionen och Strukturbild 
Öresundsregionens roll i 
Skånes utveckling. Det kan 

att förutom att stärka kom
munens plats i Skåne, även 
stärka den i förhållande till 
vårt grannland. 

Samtidigt är det viktigt att 
ha i åtanke att statistiken 

och pendlingsströmmen är 
mellan land och kom
mun, det är därmed inte 


betsplatser än Eslöv. Vidare 
är faktorerna som påverkar 


ling många och ofta utan
för kommunens makt.
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Är urbaniseringstreden till storstäder bruten?
I en föreläsning via SKR av Maria Pleiborn från WSP framförs argumentet  
att urbaniseringen inte längre existerar i storstadsregionerna Stockholm, 

 
37 personer.

 Källa: SCB, Maria Pleiborn WSP, SCB

In och utflyttningarna är inte jämnt fördelade över de olika ålders
grupperna (diagram 3). Det största positiva flyttnettot under 2019 
återfinns i åldersgrupperna 0–19 år och 30–49 år, medan det största 
negativa flyttnettot återfinns i åldersgrupperna 20–29 år och 50–69 år. 
Den äldre befolkningen är mindre flyttbenägna än den övriga befolk
ningen. Åldersvariationen gäller dock främst de inrikes flyttningarna, 
under 2019 låg utrikes flyttnetto relativt jämt för åldrarna 0–50 år, för 
att sedan avta i de äldre åldrarna. 

Inrikes flyttnetto under 2019 var totalt sett negativt, men sett till de 
olika åldersgrupperna varierade detta stort. Mönstret för de inrikes 
flyttningarna följer ungefär det totala flyttnettot. Barn under 14 år 
har ett stort positivt flyttnetto, inflyttningen skedde främst från Mal
mö, Lund, Helsingborg och Svedala. Ett stort positivt flyttnetto åter
finns även för vuxna mellan 30–44 år, främst från Malmö, Lund och 
Kävlinge. Ett stort negativt flyttnetto återfinns för unga vuxna mel
lan 20–29 år, de flyttar främst till Malmö, Lund, Höör, Svalöv och 
Stockholm. Även vuxna mellan 45–64 år har ett negativt flyttnetto, 
de flyttar främst till Malmö, Lund, Svalöv och Sjöbo. 
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Diagram 3: Flyttnetto 2019 efter åldersgrupper i 5årsklasser (källa: SCB). 

In och utflyttningsmönstret skiljer sig inte väsentligt åt mellan män 
och kvinnor under 2019, detta gäller både för inrikes och utrikes 
flyttningar (diagram 4). 

Diagram 4: Flyttnetto 2019 fördelat på åldersgrupper i 5årsklasser och kön (käl
la: SCB). 

Flyttstudie 

tycker om Eslöv med avseende på till exempel service, utbud och rekreation.  

Viktiga resultat

Malmö. 22% hade tidigare bott i Eslövs kommun. 

främst för att komma närmare familj och vänner, för attraktiva huspriser och 

utbud av affärer och service samt kultur och nöjen. 

Källa: Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB (2020). 
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BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING 

Befolkningspyramider visualiserar åldersstrukturen på ett enkelt sätt. 
I nedan diagram (diagram 5 och diagram 6) visas Eslövs kommuns 
invånare år 2000 och år 2019. Befolkningen år 2019 är mer jämt för
delat avseende ålder jämfört med 2000. Pyramiden år 2019 är tjock
are i både botten och toppen, vilket innebär att särskilt antalet unga 
och äldre har ökat. 

Diagram 5: Befolkningspyramid 2000 (källa: SCB). 

Diagram 6: Befolkningspyramid 2019 (källa: SCB). 

2019 var 55,9 procent av Eslövs befolkning i arbetsför ålder (20–64 
år), 25,4 procent var över 0–19 år och 18,7 procent av befolkningen 
var över 65 år (diagram 7). Eslöv har ett något högre antal unga (0–
19 år) än riket i stort och ett något lägre antal äldre (65+) än Skåne 
och riket i stort.

Majoriteten av Eslövs kommuns befolkning bor i Eslöv stad. Näst 
störst andel återfinns på landsbygden, resterande befolkning är upp
delad på de mindre byarna runt om i kommunen (diagram 8). Även 
om Eslövs befolkning i stort ökat under 2000talet, skiljer sig befolk
ningsutvecklingen i de olika tätorterna åt, en utförligare analys av 
orternas befolkningsutveckling återfinns i kapitel Ortsvisa bostadsbehov 
på sida 52. 

Diagram 7: Befolkningssam
mansättning Eslövs kommun 
2019 (källa: SCB). 

Diagram 8: Befolkningsfördel
ning Eslövs kommun 2019  
(Källa: SCB). 
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Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för kommu
nen som helhet samt per tätort. Den senaste befolkningsprognosen 
avser prognosperioden 2020–2036. Prognosen utgår förutom födel
se och dödstal och utflyttning även från inflyttning baserat på bland 
annat bostadsbyggande. Under prognosperioden förväntas Eslövs 
befolkning att öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036 (diagram 
9). Detta motsvarar en ökning på 5760 personer (17 procent). I snitt 
kommer befolkningen öka 0,93 procent per år.

Diagram 9: Befolkningsprognos 2020–2036 (Källa: Eslövs Befolkningsprognos 
2020–2036, Statisticon AB)

Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen 
över 80 år. Där prognostiseras en ökning med 36 personer (2,2 pro
cent) till år 2020 och med 886 personer (53 procent) till 2036. Om 
denna prognos förverkligas skulle utvecklingen ställa högre krav på 
kommunens äldrevård. Näst störst procentuell ökning prognostiseras 
för åldersgrupperna 16–18 och 19–24 år som förväntas öka med cir
ka 25 procent mellan 2019–2036.  

Mönstret för en ökande befolkning, framförallt en ökande äldre 
befolkning, återfinns i hela riket. Eslövs kommun har dock relativt 
goda förutsättningar då kommunen har en något högre andel yng
re befolkning och något lägre andel äldre befolkning, detta verkar 
enligt prognoser bestå (tabell 3). En jämförelse mellan SCBs befolk
ningsprognos för riket och Eslövs befolkningsprognos visar att Es
lövs kommuns befolkning under 80 år kommer att öka mer än riket 
under prognosperioden 2019–2036, framförallt i åldrarna 0–44 år. 
En högre ökning bland den äldre befolkningen över 80 år förväntas 
för riket i stort än Eslöv mellan 2019–2036. 
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Ålder Eslöv 
Procentuell ökning 2019–2036

Riket 
Procentuell ökning 2019–2036

0–5 år 12,0% 3,2%

6–15 år 14,9% 3,9%

16–18 år 25,1% 13,8%

19–24 år 25,0% 17,2%

25–44 år 17,1% 3,9%

45–64 år 10,7% 7,2%

65–79 år 14,6% 11,0%

80–w år 53,3% 65,1%

Tabell 3: SCBs befolkningsprognos för riket 2019–2036 och Eslövs kommuns 
befolkningsprognos 2019–2016 (källa: SCB, Eslövs kommun).

HUSHÅLLEN 
Hushållens boende 
Upplåtelseformer
År 2019 fanns det totalt 14 559 hushåll i Eslövs kommun. Av dessa 
hushåll bor majoriteten i småhus med äganderätt. Över en fjärdedel 
bor i småhus eller flerbostadshus med hyresrätt (småhus och flerbo
stadshus) och strax under en sjättedel bor i småhus eller flerbostads
hus med bostadsrätt (diagram 10). 

Diagram 10: Andel hushåll per hustyp och upplåtelseform i Eslövs kommun 
2019 (Källa: SCB). 

Åldersstruktur 
Hur befolkningen bor varierar i olika åldersgrupper (diagram 11). 
Personer i åldrarna 20–29 år bor i högre utsträckning i flerbostads
hus i hyresrätt och bostadsrätt, jämfört med den yngre befolkningen 
(under 19 år) och personer mellan 40–69 år som främst bor i små
hus med äganderätt. Den äldre befolkningen över 80 år bor i något 
högre utsträckning i flerbostadshus, både hyresrätt och bostadshus 
jämfört med de i åldrarna 40–69 år. 
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Diagram 11: Andel personer per åldersgrupp och hustyp och upplåtelseform 
2019 (Källa: SCB).

Könsskillnader 
Förutom skillnader i upplåtelseform per åldersgrupp finns det även 
vissa skillnader mellan hur män och kvinnor i olika åldersgrupper 
bor (diagram 12) Dessa skillnader har sett ungefär likadana ut sedan 
2012. 

I åldersgruppen 20–24 år bor högre andel män än kvinnor i småhus 
med äganderätt, medan kvinnor i högre utsträckning bor i såväl 
hyresrätter som bostadsrätter. Dessa skillnader jämnar dock ut sig 
mellan 25–29 år. Mellan 30–39 år omvänds det tidigare förhållandet, 
då är det högre andel kvinnor som bor i småhus med äganderätt än 
män i samma ålder, och högre andel män som bor i ett flerbostads
hus specifikt med bostadsrätt än kvinnor. 

Mellan 40–59 år är andelen män och kvinnor som bor i de olika 
upplåtelseformerna i stort sett lika igen. I åldrarna över 60 år åter
finns igen skillnader mellan män och kvinnors boendeformer. En 
högre andel män bor i småhus med äganderätt än kvinnor, och en 
högre andel kvinnor bor i flerbostadshus både med bostads och hy
resrätt. Skillnaden mellan män och kvinnor är som störst bland män 
och kvinnor över 80 år som bor i småhus med äganderätt, där 48 
procent av män och endast 28,6 procent av kvinnor bor i den boen
deformen.  
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Diagram 12: Andel personer per hustyp och upplåtelseform per kön 2019 (ej 
inklusive småhus med bostadsrätt eller hyresrätt) (Källa: SCB).

Hushållsstorlek 
Under 2019 har Eslövs kommun haft ett snitt på 2,32 personer per 
hushåll, denna siffra har varit stabil sedan 2011. Över en tredjedel av 
Eslövs hushåll består av enpersonshushåll, strax under en tredjedel 
är hushåll med två personer. Därefter är tre och fyrapersonshushåll 
vanligast (diagram 13). Majoriteten av de ensamstående hushållen 
bor i Eslövs tätort.

I jämförelse med Skåne och riket har Eslöv mindre andel enpersons
hushåll och marginellt större andel tre och fyrapersonshushåll. I 
övrigt skiljer sig andelarna knappt åt mellan Eslöv, Skåne och riket 
(tabell 4). 

Antal personer i hushållet Eslöv, andel Skåne, andel Riket, andel

1 person 35,6 39,1 39,8

2 personer 30,3 30,1 30,3

3 personer 13,1 12,0 11,7

4 personer 13,6 12,1 11,7

5 personer 4,8 4,3 4,2

6 personer 1,5 1,4 1,3

7+ personer 1,1 0,9 0,9

Tabell 4: Andel hushåll per hushållsstorlek i Eslöv, Skåne och riket 2019 (Källa: 
SCB).

Det är vanligast för enpersonshushåll att bo i lägenhet med hyresrätt. 
För hushåll med fler än två personer är det vanligast att bo i ett små
hus med äganderätt. Högst andel boende i småhus med äganderätt 
har fyrapersonshushåll. För stora hushåll är hyresrätten en viktig 
upplåtelseform, en hög andel hushåll med sex eller fler personer bor 
i flerbostadshus med hyresrätt (diagram 14). 

Diagram 13: Andel hushåll per 
hushållstorlek 2019 (källa: SCB).
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Diagram 14: Andel hushåll per hushållsstorlek och boendeform 2019 
(Källa: SCB).

Bostadsyta 

Diagram 15: Bostadsyta i Eslövs kommun 2019 (Källa: SCB MONA). 

I Eslövs kommun är det vanligast att bo i en bostad på 61–70 kvm 
och 81–90 kvadratmeter (diagram 15). Det finns även ett noterbart 
högt antal bostäder över 200 kvm, detta beror på att det finns många 
stora gårdar i Eslöv. Sett till bostadsyta per invånare har Eslöv ett nå
got lägre snitt (43 kvm/invånare) än liknande kommuner (45,9 kvm/
invånare) och Skåne (45,4 kvm/invånare)13. 

Hushållens ekonomi 
Hushållens ekonomi är en viktig del att analysera för vilken sorts bo
stad som efterfrågas och som hushållen har råd med. Det finns sär
skilt en stor skillnad i hushållens köpkraft beroende på om hushållet 
består av en ensamstående eller av sammanboende. 

Den högsta disponibla inkomsten i Eslövs kommun under 2018 hade 
sammanboende hushåll i åldrarna 30–64 år med kvarboende unga 
vuxna mellan 20–29 år. Den lägsta disponibla inkomsten hade en
samstående kvinnor över 65 år. Sammanboende hushåll hade högre 
disponibel inkomst i jämförelse med ensamstående. Det finns även 
könsskillnader i inkomst på individnivå. Sett till medelförvärvsin
komst för hela 2018 tjänar män i alla åldersgrupper mer än kvinnor. 

13 Marknadsindikatorer via Kolada
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Jämfört med Skåne har Eslöv en något högre mediannettoinkomst 
(kr/invånare 20+ år). Eslöv mediannettoinkomst låg 2018 på 235 600 
kr/invånare jämfört med Skånesnittet på 233 809 kr/invånare14. 

ARBETSMARKNADEN

Under 2019 bodde det 16 214 förvärvsarbetande personer i Eslövs 
kommun, detta motsvarar 48 procent av Eslövs totala befolkning 
2019. Av den förvärvsarbetande befolkningen som bor i Eslöv pend
lar 57 procent (9 244) från kommunen. Statistik från 2018 visar att 
de som pendlar från Eslöv främst pendlar till  Lund, Malmö och 
Höör. En stor del pendlar även till de angränsande kommunerna 
eller andra närliggande kommuner (tabell 5).

Under 2019 var det totalt 11 608 förvärvsarbetande som arbetade i 
Eslövs kommun, varav 60 procent bodde i kommunen och 40 pro
cent pendlade in. Statistik från 2018 visar att de som pendlar till Es
löv pendlar främst från Lund, Höör och Malmö . En stor del pendlar 
även från de angränsande kommunerna, eller andra närliggande 
kommuner (tabell 5).

Nattbefolkning, bostad i Eslöv Dagbefolkning, arbetsställe i Eslöv

Utpendling till kommun: Totalt Inpendling från kommun: Totalt

Lund 3272 Lund 718

Malmö 2545 Höör 638

Höör 320 Malmö 567

Kävlinge 299 Hörby 498

Helsingborg 270 Kävlinge 256

Tabell 5: In och utpendling ur Eslövs kommun 2018, fem största pendlingskom
munerna (källa: SCB). 

14 Marknadsindikatorer via Kolada
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SLUTSATSER: BEFOLKNINGSUTVECKLING

  Befolkningstillväxten i kommunen är stabil men lägre än målet på 1 procent 


människor i 50 till 60årsåldern.  

framtidsutsikter, arbetsmarknaden och tillgång till kultur och nöjen. 
  Både den yngre och äldre befolkningen har ökat i kommunen senaste 10 åren, 
men Eslöv har ändå en något yngre befolkning än Skåne och riket. 
  Den yngre och äldre befolkningen kommer att öka ytterligare under kom
mande år, den äldre befolkningen kommer till 2036 att öka med 53% vilket 
kommer ställa krav kommunens äldrevård så väl som tillgängligheten på den 
ordinarie bostadsmarknaden. 
  Majoriteten av hushåll i Eslöv är en eller tvåpersonshushåll, majoriteten av de 
ensamstående hushållen bor i Eslövs stad. 
  Majoriteten av Eslövs befolkning bor i småhus, men hyreslägenheten är en 

hushåll (6+), unga vuxna och äldre. För två till fempersonshushåll är småhus 
med äganderätt en viktig upplåtelseform. 
  Hushållens bostadsyta är minst i Eslövs stad, hushållen bor generellt sett större 

  Sammanboende hushåll har en starkare ekonomi än ensamstående hushåll, 
allra lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor över 65 år. 
  Eslöv är en pendlingsstad, Eslöv har en större utpendling än inpendling av för
värvsarbetande personer. Pendlingsströmmen är störst mellan Lund, Malmö 
och Höör.
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BOSTADSBYGGANDE  
OCH BOSTADSMARKNADEN

BOSTADSBESTÅND 

Under 2010talet har antal bostäder som byggts i Sverige ökat men 
inte i samma takt som befolkningen har växt. Detta har lett till ett la
tent bostadsbyggnationsbehov, framöver är behovet av nya bostäder 
stort15. I bostadsmarknadsenkäten 2020 framkommer att 74 procent 
av Sveriges kommuner har ett underskott på bostäder16. 

I Sverige är det staten som genom bostadspolitiken sätter spelregler
na för bostadsmarknaden. Staten ansvarar för att ”det finns ändamål
senliga lagar och regler samt förutsättningar att finansiera bostads
byggande och ombyggnad”17. Kommunerna ansvarar för att det finns 
detaljplanerad mark att bygga på och att byggbolagen bygger. Ansva
ret för en välfungerande bostadsmarknad är därmed ett delat ansvar.  

Det är byggföretagens risk och lönsamhetskalkyl som avgör om och 
hur mycket det byggs. Kommunerna måste därför ha ett flexibelt 
förhållningssätt och samarbeta med marknadens aktörer för att till
godose bostadsförsörjningen i kommunen. Utöver ett gott samarbete 
med bostadsmarknadens alla aktörer och ett ansvarstagande för 
planmonopolet kan kommunen även använda sig av markpolitik, 
översiktlig planering, allmännyttan och kommunala hyresgarantier 
för att genomföra sina mål för bostadsförsörjningen. 

Eslövs bostadsbestånd 
2019 fanns det enligt SCB 15 069 bostäder i Eslövs kommun. Bostäder 
i småhus stod för 55,6 procent och lägenheter i flerbostadshus stod 
för 38,5 procent. Eslöv har en högre andel småhus med äganderätt 
än Skåne, men en lägre andel flerbostadshus, både hyresrätter och 
bostadsrätter. I förhållande till befolkningen är relationen dock den 
omvända. Eslöv har ett högre antal hyres och bostadsrätter per 1000 
invånare än Skåne så väl som liknande kommuner (kommungrupp 
Pendlingskommun nära större stad). Eslöv har även ett lägre antal 
äganderätter per 1000 invånare än Skåne och liknande kommuner18. 

Småhus 
Majoriteten av småhus var 2019 i form av äganderätt (87,3 procent), 
ett mindre antal var bostadsrätter (7,8 procent) och hyresrätter (4,8 
procent). De flesta småhus är 91–130 kvadratmeter stora.  

15 Boverket (2019). ”Rapport 2018:24. Behov av nya bostäder 2018–2025”.

16 Boverket. ”Bostadsmarknaden 2020”.

17 Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Kommunens ansvar 
för bostadsförsörjningen”. 

18 Marknadsindikatorer via Kolada

SKÅNES BOSTADSBESTÅND

Det regionala  
bostadsbeståndet

Skåne 2019: 647 662 bostäder

Hustyp 
  43,4% småhus

Upplåtelseform
  38,6% hyresrätter (främst 
FBH)

  38,2% äganderätter (främst 
småhus)

  23,2% bostadsrätter (främst 
FBH)

Bostadsbyggandet var högt 
under 60 och 70talet, men 
avtog sedan. 

Sedan 2011 byggs främst 

hyresrätter.

2013–2019: 41 753 bostäder 
har byggts i Skåne. Antal 
bostäder som byggts har 
ökat för varje år (undantaget 
2014–2015). 

Källa: SCB.

33

140 ( 284 )



Flerbostadshus
Över två tredjedelar av lägenheterna i flerbostadshus i Eslövs kommun 
var 2019 hyresrätter (69,3 procent), resterande 30,7 procent var bostads
rätter. De flesta lägenheterna i flerbostadshus är mellan 51–80 kvadrat
meter stora. 

Specialbostäder 
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, student
bostäder och övriga specialbostäder. Vid årsskiftet 2019/2020 fanns 
det 642 specialbostäder i Eslövs kommun, detta motsvarar 4,3 pro
cent av det totala bostadsbeståndet. 

En stor andel av småhusen byggdes innan 1930, men byggandet av 
både småhus och flerbostadshus var även högt under 60 och 70talet. 
Byggandet av småhus har fram till 2010 fortsatt vara relativt högt, 
men sedan 2010 är det främst flerbostadshus som byggs (diagram 16). 
Byggnationstrenden följer länets bostadsbyggnationstrend i stort. 

Diagram 16: Bostadsbyggande efter hustyp och byggnadsperiod i Eslöv  
(Källa: SCB).

BOSTADSBYGGANDE, RIVNINGAR OCH ÄNDRAD 
ANVÄNDNING
Bostadsbyggnation 2013–2019
Kommunens genomgång av bostadsbyggandet och den officiella 
statistiken från SCB skiljer sig åt då det är viss eftersläpning av den 
inrapporterade statistiken till SCB. Enligt Eslövs kommun har det 
mellan 2013–2019 byggts 844 bostäder i Eslöv, i snitt 120,6 bostäder 
per år (diagram 17). Mellan 2017–2019 har det i snitt byggs 148,5 bo
städer. Antal bostäder som byggts varje år har dock fluktuerat myck
et vilket inte är ovanligt i en mindre kommun. För stor vikt bör där
med inte läggas på exakt hur många bostäder som färdigställts varje 
år. Utifrån SCBs statistik där upplåtelseform även inrapporterats har 
68,7 procent av bostäderna som byggts sedan 2013 har varit hyresrät
ter, 20,4 procent har varit småhus med äganderätt och endast 10,8 
procent har varit bostadsrätter.
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Diagram 17: Bostadsbyggnation 2013–2019 (Källa: Eslövs kommun).

Bostadsbyggnation 2020–2036

Diagram 18: Byggplaner i Eslövs kommun 2020–2036 (Källa: Eslövs kommun)

Befolkningsprognosen 2020–2036 är en byggbaserad prognos vilket 
innebär att prognostiserat byggande påverkar prognostiserat antal 
inflyttare. Utifrån bostadsbyggnationsprognosen 2020 planeras 2766 
bostäder, i snitt 163 bostäder per år under prognosperioden (dia
gram 18). Detta motsvarar 0,48 bostäder per ny invånare. Detta kan 
jämföras mot snittet 2013–2019 då 0,43 bostäder byggdes per ny in
vånare (denna siffra varierade mellan 0,12 och 0,91). 

Antal planerade bostäder är högre än vad som byggts per år sedan 
2013. Detta är även högre än Länsstyrelsen bedömning. 2015 bedöm
de Länsstyrelsen att 145–147 bostäder per år behöver tillkomma i 
Eslöv till 203019. 

Byggprognosen ska beaktas med försiktighet då planerade bostäder 
kan ändras och inte bli av. Trenden är dock att bostadsbyggnatio
nen kommer vara högre än den varit senaste åren. Inför 2021 års 
befolkningsprognos har en bostadsbyggnationsprognos tagits fram 
som indikerar att Eslöv kommer att öka bostadsbyggnationstakten 
ytterligare från 2023. Mellan 2021–2037 blir snittbyggnationen cirka 
220 bostäder per år, vilket kommer ha påverkan på befolkningsprog
nosen framöver.  

19 Länsstyrelsen Skåne (2015). ”Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skå
nes kommuner – Regleringsbrevsuppdrag 48, 2015”.
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Rivningar och ändrad användning 
Mellan 2014–2018 har inga lägenheter i flerbostadshus rivits. Under 
2019 har åtta bostäder rivits i Eslöv, specifikt 8 hyresrätter i flerbo
stadshus. Under 2014–2019 har 209 bostäder tillkommit i form av 
ombyggda lägenheter i flerbostadshus. Av dessa är 19 bostadsrätter, 
182 hyresrätter och 8 äganderätter. Majoriteten av ombyggnationer
na har skett under 2019 (127 stycken). Främst handlar det om om
byggnad av lokaler till bostäder. 

FLYTTKEDJOR

Även om nybyggnationer är en viktig del i kommunens bostadsför
sörjning, utgör nybyggnation endast en liten del av kommunens totala 
bostadsbestånd. I rapporten Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande från 
Länsstyrelsen20 konstateras det att det är i det befintliga bostadsbestån
det lösningen för de grupper som har svårt att etablera sig på bostads
marknaden finns. Nybyggnation gynnar inte direkt grupper som är 
ekonomiskt svagare och därmed inte har möjlighet att efterfråga ny
byggda bostäder. Bristen på till exempel billiga hyresrätter försvårar för 
nyanlända som vill etablera sig på bostadsmarknaden eller unga som 
vill flytta hemifrån och bristen på tillgängliga bostadsrätter försvårar 
för äldre som vill flytta från sina villor. Det är därför viktigt att förutom 
nybyggnation även beakta rörligheten på bostadsmarknaden, i form av 
till exempel flyttkedjor. 

Kommunens vilja att fokusera på småhus och bostadsrätter framöver 
kan vara en viktig faktor i att ytterligare få igång rörligheten på bo
stadsmarknaden. Samtidigt kan nya ägande och bostadsrätter locka 
invånare från utanför kommunen. Detta är positivt för Eslövs tillväxt 
och roll i regionen, men skapar samtidigt inte rörlighet inom kom
munen. 

20 Länsstyrelserna (2018). ”Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande: Analys över  
bostadsmarknaden för dem som av olika skäl har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden”.
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BOSTADSMARKNADSENKÄTEN 
2020

Det regionala 
bostadsmarknads-
läget 

Boverket genomför varje år en 
bostadsmarknadsen ät som under
söker bostadsmarknadsläget i 
Sveriges regioner och kommuner.

I Skåne anger endast 6 av de 
33 skånska kommunerna (18%) 
balans på bostadsmarknaden i 
kommunen som helhet.

25 kommuner (75%), inklusive 
Eslöv, anger en obalans i form av 
underskott av bostäder. 

Skånes bostadsmarknadsläge om 
tre år ser något mer positivt, där 13 
kommuner (39%) anger förväntad 
balans på bostadsmarknaden, in
klusive Eslöv. 18 kommuner (55%) 
anger dock fortsatt underskott av 
bostäder i kommunen som helhet

Källa: Boverket. ”Bostadsmarknadsenkäten 
2020”., Boverket. ”Öppna data – Boverkets 
bostadsmarknadsenkät”..

BOSTADSBEHOV OCH BOSTADSEFTERFRÅGAN 

Bostadsbehovet är det demografiska behovet för att alla invånare i 
kommunen ska kunna ha en bostad. Det gäller även de som inte 
kan betala för sin bostad, till exempel ungdomar som bor kvar hos 
sina föräldrar trots en önskan om en egen bostad eller människor 
som bor trångt hos släktingar. Bostadsefterfrågan (eller marknads
djup) utgår däremot från marknaden, preferenser och ekonomiska 
möjligheter att betala för sin bostad. Efterfrågan styrs bland annat 
av bostadens läge, arbetsmarknadssituationen, bolåneräntor och av 
hushållens inkomster. Bostadsbehovet kan beräknas på olika sätt 
med hushållskvoter och demografisk utveckling. För att beräkna 
bostadsefterfrågan har Region Skåne har tillsammans med Sveriges 
byggindustrier och konsultfirman Evidens tagit fram en modell som 
redovisas nedan21. 

Skånes marknadsdjup
I den senaste bostadsefterfrågansrapporten från 2019 har det enligt 
modellen skattats en bostadsefterfrågan (marknadsdjup) på 5900 
bostäder i Skåne. Bostadsbehovet skattas till 6100 bostäder. Eftersom 
behovet är högre än efterfrågan innebär det att det finns ett antal 
hushåll som inte har möjlighet och/eller vilja att efterfråga bostad 
trots att de har ett behov av bostad – detta benämns ofta som bostads-
glappet. Under kommande tio år kommer strax under 7000 bostäder 
per år behövas i Skåne enligt Region Skånes befolkningsprognos. 

I modellen räknas inte specialbostäder så som särskilt boende eller 
studentbostäder då dessa inte drivs av marknadsefterfrågan, utan 
demografi och biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Detta ska has i 
åtanke när efterfrågan ställs i relation till det faktiska byggandet, då 
specialbostäderna måste adderas. Summan av marknadsdjupet och 
antalet specialbostäder var 2019 6300–6700 bostäder per år. Genom
snittligt antal färdigställda bostäder 2016–2018 var 6750 bostäder per 
år vilket är högre än efterfrågan, detta bör leda till att bostadsbyg
gandet stannar av framöver.  

Eslövs marknadsdjup
I samma rapport uppskattade Region Skåne även kommunernas 
individuella bostadsefterfrågan. Modellen uppskattar att Eslöv har 
ett marknadsdjup på 94 bostäder, varav 18 är äganderätt, 23 är bo
stadsrätter och 53 är hyresrätter. Detta är lägre än marknadsdjupet 
som uppskattades 2018, då 115 bostäder uppskattades efterfrågas i 
kommunen (24 bostadsrätter, 50 hyresrätter och 41 äganderätter). I 
rapporten från 2018 uppskattades även det demografiska bostadsbe
hovet till 135, vilket innebar att Eslöv har ett bostadsglapp. 

Om marknadsdjupet jämförs med faktiskt byggande av olika upp
låtelseformer under 2019 syns en diskrepans både i antal och andel 
bostäder per upplåtelseform som byggts. Fler bostäder har mellan 

21 Region Skåne (2019). ”Modell för bostadsefterfrågan. Uppdatering år 2019”.
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2017–2019 i snitt byggts än vad marknadsdjupet indikerar. Denna 
diskrepans kan möjligen förklaras av att Eslövs har en uppdämd 
bostadsefterfrågan vilket gör att marknaden klarar av att bygga ett 
högre antal bostäder per år. En jämförelse mellan byggnationen och 
marknadsdjupet för 2019 (diagram 19) visar att totalt byggdes 142 
bostäder under 2019, 48 bostäder mer än marknadsdjupet indikera
de det fanns efterfrågan för. Inga bostadsrätter byggdes under 2019, 
76,8 procent av de byggda bostäderna var hyresrätter och 23,2 pro
cent av bostäderna var äganderätter.

Diagram 19: Bostadsbyggnation och marknadsdjup i Eslövs kommun 2019 (källa: 
Region Skåne, SCB).

Ytterligare en intressant iakttagelse från Region Skånes marknads
djupsanalys från 2018 är att andel inflyttare från Eslövs kommun till 
nyproducerade bostäder i Eslöv är 79 procent, detta kan jämföras 
med till exempel Höörs 54 procent och Burlövs 44 procent. För ny
producerade äganderätter är siffran 100 procent, hyresrätter 75 pro
cent och bostadsrätter 81 procent.  
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Dialog med mäklare
För att komplettera ovan analys har intervjuer med mäklare på två av Eslövs 

Den ena 
köparkategorin är unga vuxna. De köper antingen sin första bostad (ofta 
bostadsrätt) eller sitt första hus i samband med att de bildar familj. De unga 
vuxna som köper hus kommer ofta från utanför kommunen, främst Lund 
och Malmö. Dessa köpare kan driva upp priserna då de har en högre budget 

köparkategorin är äldre som säljer sitt hus för att köpa marklägenheter med 
uteplats eller lägenhet med hiss. 

De som säljer bostäder är ofta äldre som 

större t ex för att bli sambo. Säljare köper ofta nytt inom kommunen, samtidigt 
är många köpare från utanför kommunen vilket är positivt för Eslövs tillväxt. 
När äldre säljer sina hus är det dock inte ovanligt att de söker bostad utanför 
kommunen för att komma närmare sina barn och barnbarn.

Eslövs marknadsförs av mäklare främst som en 
pendlingsstad. Det är svårt för staden att tävla med de större kringliggande 
städerna när det kommer till utbudet av restauranger, butiker, med mera. 
Förutom pendlingsavståndet lockar även bostadspriserna och närheten till 
natur. 

Eslöv har ett 
stort tryck på villor och villatomter. Därtill ser man även ett stort behov av 
bostadsrätter, företrädesvis marklägenheter eller hus med hiss för äldre att 

stillastående bostadsmarknad.

Försäljning av tomter 
Under de senaste 10 åren har kommunen i snitt sålt 7 tomter per år. 
Under 2020 har en tomt sålts, medan under 2019 och 2018 såldes 
9 respektive 11 tomter. Att så få tomter såldes under 2020 beror 
på utbudet, då det i princip inte finns några tomter tillgängliga för 
försäljning. För närvarande finns 3 tomter i Billinge som under en 
längre period varit till salu, samt en tomt i Hurva som nu är bokad 
för försäljning. I tomtkön finns det cirka 240 intressenter per den 1 
december 2020. Fram till 2017 fanns det överblivna tomter i Billinge, 
Eslöv, Marieholm, Flyinge, Löberöd och Hurva. Trots att det fanns 
lediga tomter stod då över 100 i tomtkön, det är därför vanskligt att 
jämställa tomtkön med faktiskt efterfrågan. 

Bostadspriser 
Bostadspriser och dess utveckling är en indikation på hur attraktiv 
Eslövs kommun är. Bostadspriser skiljer sig åt mellan geografiska lä
gen, storlek och skick på bostäderna. Trots detta kan ett snittpris och 
en prisutveckling ge en god indikator om Eslövs bostadsmarknad. 
Vid prisutveckling för bostadsrätter används kronor per kvadratme
ter. För villor används K/Ttal. K/T står för köpskillingskoefficienten 
och anger förhållandet mellan erlagd köpeskilling av villan och fast
ighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet tar hänsyn till villans läge, 
storlek, ålder och standard. Eslövs bostadsmarknad har haft en posi
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tiv utveckling och detta går hand i hand med att befolkningen också 
haft en stadig positiv utveckling.

Villor 
Villorna i Eslöv har under 2020 sålts för ungefär det dubbla taxe
ringsvärdet. Den senaste siffran från september 2020 (2,18 K/T) är i 
jämförelse med samma månad 2019 högre (1,84 K/T). Villorna har 
haft en något ojämn utveckling med ett antal toppar och fall, men 
under senaste året har detta stagnerat något (diagram 20). 

Diagram 20: Prisutveckling för villor mätt i K/T (Källa: Svensk Mäklarstatistik)

Mellan 2015 och 2019 har priset per kvadratmeter för hus ökat med 
41,1 procent, detta är högre än både Skåne (30,1 procent) såväl som 
liknande kommuner22 (30,1 procent). Eslöv har även ett högre pris 
per kvadratmeter (19 741 kr/kvm) än liknande kommuner (15 588 
kr/kvm), dock lägre än Skåne (20 649 kr/kvm)23. 

Bostadsrätter 
I november 2016 såldes bostadsrätter för strax över 11 500 kronor 
per kvadratmeter. Utvecklingen fram till september 2020 är positiv 
om än med några toppar och fall, i oktober 2020 säljs den genom
snittliga bostadsrätten för över 17 000 kronor per kvadratmeter (dia
gram 21). 

22 Sveriges kommuner och regioner (SKR) delar in landets kommuner i nio kommungrup
per. Indelningen är baserad på storlek på tätorten, närhet till större tätort och pendlings
mönster. Eslöv ingår i gruppen Pendlingsstad när större stad. I gruppen ingår kommu
ner där minst 40% av utpendling sker till en större stad. Det vanligaste utpendlingsmålet 
ska alltså vara någon en tätort i gruppen Större stad (mellan 40 000–200 000 invånare i 
kommunens största tätort). 52 kommuner ingår i gruppen.

23 Marknadsindikatorer via Kolada
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Diagram 21: Prisutveckling för bostadsrätter mätt i kr/kvm (källa: Svensk mäk
larstatistik). 

Sedan 2015 har kostnaden per kvadratmeter för bostadsrätter ökat 
med 58,6 procent, detta är dock lägre än Skånes ökning (71,3 pro
cent) så väl som liknande kommuners ökning (60,6 procent) under 
samma tidsperiod. 2019 hade Eslöv ett högre pris per kvadratmeter 
för bostadsrätter (14 684 kr/kvm) jämfört med liknande kommuner 
(11 912 kr/kvm), dock lägre än Skåne (15 476 kr/kvm)24. 

Hyresrätter 
2019 var den genomsnittliga månadshyran i Eslövs allmännyttiga bo
stadsbolag 6 274 kronor. Den genomsnittliga bostadsstorleken var 2,5 
rum och kök. Det finns idag inga hyresrätter som står tomma vilket in
dikerar ett högt tryck på hyresrätter i kommunen, dock är efterfrågan 
på dyrare nyproduktioner något lägre. I samtal med bostadsaktörer är 
det dock tydligt att de nya hyresrättsprojekten som byggs i kommunen 
fylls snabbt av intressenter redan innan byggnationen är klar.  

Under 2020 låg Eslövs årshyra per kvadratmeter lägst i jämförelse 
med Malmö, Lund, Skåne och riket (diagram 22). Högst hyresnivå 
hade Malmö, följt av Lund. Eslövs hyresökning har varit liten i jäm
förelse med jämförelsegrupperna. 

Diagram 22: Årshyra per kvadratmeter i hyresrätter 2016–2020 (Källa: SCB). 

24 Marknadsindikatorer via Kolada
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BOSTADSBRIST25

Under 2019 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utveckla en 
modell för att mäta bostadsbrist. Måttet på bostadsbrist är binär, det 
vill säga att ett hushåll antingen har en rimlig bostad eller inte. För 
att avgöra vad en rimlig bostad är finns sex behovsbaserade kriterier: 
1) boendestandard, 2) boendeyta, 3) boendekostnad, 4) geografiskt 
läge, 5) hur länge bostaden disponeras, 6) tid för att hitta ny bostad. 
I metoden inkluderas dock inte information om antalet hemlösa, 
faktiska boendeuppgifter och avtals och kontraktsformer för boen
det. Det finns även osäkerhet kring uppgifterna då de är baserade på 
registerdata. 

I tabell 6 redovisas andel hushåll som kan anses ha en orimlig bo
stadssituation utifrån de sex kriterierna. Trångboddhet kombinerat 
med ansträngd boendeekonomi kan anses som den värsta typen av 
bostadsbrist. I jämförelse med Skåne har Eslöv lägre andel hushåll 
med orimlig bostadssituation i alla kriterier, men andel hushåll med 
ansträngd boendeekonomi och andel hushåll som är trångbodda och 
har ansträngd boende ekonomi är marginellt högre i Eslöv än riket.  

Kriterium Riket Skåne Eslöv (antal)

Andel trångbodda hushåll 9,9% 9,6% 9,1% (1309)

Andel hushåll med ansträngd boendeekonomi 5,3% 7,0% 5,7% (818)

Andel hushåll med långt pendlingsavstånd 2,3% 1,4% 0,8% (119)

0,9% 0,9% 0,7% (105)

Andel hushåll med långt pendlingsavstånd och 
ansträngd boendeekonomi

0,1% 0,1% –

Andel hushåll som är trångbodda och har 
ansträngd boendeekonomi

1,2% 1,7% 1,3% (184)

Andel hushåll med återkommande problem 9,4% 9,7% 9,1% (1307)

Tabell 6: Andel hushåll med bostadsbrist baserat på kriterier 2018 (källa: Boverket).

I diagram 23 redovisas förändringar över tid för fyra av de sex kri
terierna26. I kommunen har andel trångbodda hushåll ökar med 1.9 
procentenheter mellan 2012–2018, även om andelen 2018 fortfaran
de är lägre än både riket och Skåne. Andel hushåll med ansträngd 
boendeekonomi har däremot minskat med 1,3 procentenheter mel
lan 2012–2018. Andel hushåll med långt pendlingsavstånd och andel 
hushåll med trångboddhet och ansträngd boendeekonomi har inte 
förändrats väsentligt mellan 2012–2018.  

25 Boverket. ”Boverket presenterar nya beräkningar av bostadsbristen”. 
Boverket. ”Öppna data – Bedömning av bostadsbrist”. 
Boverket, Micael Nilsson (2020). ”En utvecklad bostadsförsörjningsplanering”.   

26 Andel hushåll med upprepade flyttar, andel hushåll med återkommande problem och 
andel hushåll med långt pendlingsavstånd och ansträngd boendeekonomi finns inte 
statistik för alla år och är ej med i nedan diagram.
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Diagram 23: Andel hushåll i Eslöv med bostadsbrist 2012–2018 (Källa: Boverket). 

ALLMÄNNYTTAN OCH ANDRA HYRESVÄRDAR

I Eslövs kommun fanns det 2019 4016 hyresrätter i flerbostadshus 
och 404 hyresrätter i småhus. Det kommunala bostadsbolaget Eslövs 
Bostads AB (Ebo) förvaltar störst andel av dessa lägenheter, de äger 
och hyr ut cirka 1 840 bostadslägenheter och 290 specialbostäder. 
4984 Eslövsbor bor i Ebos bostäder, de flesta av bostäderna är place
rade i Eslöv tätort (tabell 7). 

Ort Antal bostadslägenheter Andel bostadslägenheter

Eslöv 1534 83,3%

Marieholm 168 9,1%

Löberöd 38 2,1%

Harlösa 29 1,6%

Flyinge 28 1,5%

Stehag 22 1,2%

Billinge 16 0,9%

Hurva 6 0,3%

Tabell 7: Antal lägenheter per ort 2017 ägda av Ebo AB (Källa: Ebo ABs affärs
plan 2018–2022).

I Ebos affärsplan 2018–2022 ställs krav på att bolaget ska bygga i 
snitt 50–60 nya bostäder om året. Därtill ska Ebo medverka till an
skaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov, verka 
för ökad jämlikhet och minskad segregation och aktivt medverka till 
trygghetsskapande åtgärder.  

Förutom Ebo finns 4 stora fastighetsägare som är förvaltar cirka 
1800 lägenheter i Eslövs kommun. Enligt respektive fastighetsägaren 
hemsida förvaltar BA Bygg 530 hyreslägenheter, Brinova 516 hyres
lägenheter, HSB 243 hyreslägenheter och Häglunds Fastigheter 501 
hyreslägenheter.   
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Bostadsförmedling27

Ebo erbjuder lägenheter till de sökande som via Boplats Syd anmält 
intresse för den lediga lägenheten. Uthyrningen baseras på kötid. 
Från den dagen man fyller 17 kan man ställa sig i bostadskön för det 
kommunala bostadsbolaget. Under 2020 förmedlades 281 lägenheter 
genom Boplats Syd i Eslövs kommun. Medelkötiden för de förmed
lade lägenheterna var cirka 1 år och 3 månader. Kötiden skiljer sig 
dock åt beroende på typ av lägenhet, hyra och storlek. Längst kötid 
gäller vanliga lägenheter som inte är nybyggnationer samt de med 
hyra under 6000 kronor.  

PLANBEREDSKAP

Planberedskap kan ses som de färdiga detaljplaner som väntas på att 
genomföras. Boverket28 menar dock att i begreppet planberedskap 
behöver man även ta i beaktning strategisk beredskap i form av hur 
kommunen använder fördjupade översiktsplaner eller detaljplane
program i övergången från översiktsplan till detaljplan. Vidare krävs 
en aktiv markpolitik som innefattar markförvärv, markförsäljning 
och markberedskap. Även resurs och organisationsberedskap för att 
säkerställa personella resurser vid behov krävs. 

För att bedöma Eslöv planberedskap bör därmed aktuella detaljpla
ner och outnyttjade planer, översiktsplaner och fördjupningar samt 
markpolitik tas i beaktning. 

Aktuella projekt 
I samband med befolkningsprognos sammanställs årligen de i dags
läget kända projekten enligt aktuella detaljplaner. Enligt den senaste 
sammanställningen planeras det under tidsperioden 2021–2022 byg
gas cirka 360 bostäder, varav cirka 320 är bostäder i flerbostadshus. 
Bakom projekten står flera lokala byggherrar och det kommunala 
bostadsbolaget. Majoriteten av lägenheterna kommer sannolikt att 
upplåtas med hyresrätt. 

Mellan 2021–2026 förväntas en genomsnittlig byggnation på cirka 
340–355 bostäder per år, efter det kommer byggnationstakten att 
minska. Av bostäderna förväntas cirka 75% finnas i flerbostadshus. 

Hur många bostäder som faktiskt färdigställs är beroende av hur kom
munens arbete med detaljplanering fortlöper men också hur effektiv, 
smidig och rättssäker bygglovsprocessen är. Hinder på vägen kan bland 
annat vara att detaljplaner inte följs, att de tekniska handlingarna är 
ofullständiga eller att slutbesked inte kan ges. Med åren osäkerheten 
ökar därmed uppgifterna på planerade bostäder. De planerade pro
jekten med inflyttning 2021–2026 kommer till stora delar ske genom 
förtätning av centrala delar av Eslövs stad, framförallt Östra Eslöv kom

27 Boplats Syd (2020). ”Boplats Syd i siffror 2020”.

28 Boverket (2012). ”Kommunernas planberedskap”.
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mer ha stor betydelse för utvecklingen av Eslövs stad framöver. Även 
några större projekt återfinns i Flyinge, Örtofta, Marieholm och Stehag. 

Outnyttjade byggrätter 
Utöver de aktuella projekten redovisade ovan finns ett antal de
taljplaner som vunnit laga kraft men som inte ännu tagits i anspråk, 
dessa kan kallas outnyttjade byggrätter. Detaljplanerna är alltså 
redo för exploatering men av olika anledningar är de inte ännu eller 
längre aktuella. Att detaljplanerna inte är aktuella kan till exempel 
bero på att de i nuläget inte är ekonomiskt försvarbara eller att det 
saknas efterfrågan för bostäderna. Hur länge sedan detaljplanerna 
vann laga kraft kan variera. Exakta uppgifter på hur många out
nyttjade byggrätter kommunen är svårt att ta fram och skulle kräva 
en stor arbetsinsats som inte är försvarbar i nuläget. Det underlag 
kommunen har att tillgå utgår från de detaljplaner som i nuläget har 
projektstatus outnyttjad.  

I tabell 8 återfinns de detaljplaner som i nuläget definierats som out
nyttjade. De outnyttjade byggrätterna gäller cirka 380 bostäder men 
denna siffra är osäker. Vissa detaljplaner anger antal bostäder men 
inte område, medan ett fåtal detaljplaner inte anger antal planerade 
bostäder. Outnyttjade byggrätter finns i samtliga byar i kommunen 
så väl som Eslövs stad. Eslövs kommun äger mark med byggrätter 
i Billinge, Flyinge, Gårdstånga/Getinge, Hurva, Kungshult, Marie
holm och Stockamöllan. I alla dessa byar förutom Kungshult finns 
även outnyttjade byggrätter på privata markägares mark. I Harlösa, 
Löberöd och Stehag är de outnyttjade byggrätterna endast på mark 
ägd av privata markägare. 

Område Kommun Privat Totalt

Billinge 38 17 55

Flyinge 5 3 8

Gårdstånga–Getinge 5 1 6

Harlösa 15 15

Hurva 27 39 66

Kungshult 2 2

Löberöd 13 13

Marieholm 6 84 90

Stehag 2 2

Stockamöllan 21 10 31

Örtofta–Väggarp 24 24

Totalt byarna 104 208 312

Eslövs stad 56 10 66

Kommunen totalt 160 218 378

Tabell 8: Outnyttjade byggrätter i Eslövs kommun (Källa: Eslövs kommun)
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Översiktsplaner och fördjupningar 
Översiktsplan Eslöv 2035
Den gällande översiktsplanen för Eslöv är antagen 2018. Med anta
gandet av denna översiktsplan upphörde den tidigare kommunom
fattande översiktsplanen ÖP 2001, samt tillhörande antagna för
djupningar, att gälla. Översiktsplanen redovisar tilltänkta lämpliga 
utbyggnadsområden utifrån markens lämplighet, kommunens öns
kemål och ställningstaganden angående lokalisering av bebyggelse. 
Detta sker utan att särskilt ange vilken mängd bostäder områden 
skulle kunna rymma, dock finns en sammanlagd siffra för varje tät
ort som visar en uppskattning på antal bostäder som skulle rymmas 
i ett visst område under givna förutsättningar (tabell 9). I snitt plane
rar översiktsplanen för cirka 200–210 bostäder per år under tidspe
rioden. Tilltänkta utbyggnadsområden redovisas även mer noggrant 
för Östra Eslöv i en fördjupad översiktsplan.  

Område Nya bostäder fram till 2035

Eslövs stad 2800

Billinge 40

Stockamöllan 30

Stehag 180

Kungshult 20

Hurva 50

Löberöd 170

Harlösa 40

Flyinge 150

50


holm

70

Marieholm 250

Totalt 3850

Tabell 9: Antal bostäder enligt Översiktsplan Eslöv 2035 (Källa: Eslövs  
kommun).  

Översiktsplanen är en planering för en lång tid framåt men tas fram 
vid en viss tidpunkt. Planen ska därmed ses som vägledande och för
ändringar kan ske. En sådan förändring är aktuell i Eslövs stad. I Es
lövs stad planeras totalt 2800 bostäder, varav 1600 i Östra Eslöv, 600 i 
västra Eslöv och 600 nya bostäder i centrala Eslöv. I nuläget finns det 
dock över 1000 detaljplanerade bostäder för centrala Eslöv. Estime
ringen för centrala Eslöv utgick initialt från vad som framgångsrikt 
byggts genom förtätning av de centrala delarna av staden under före
gående tioårsperiod (2008–2018), vilket var cirka 1200 bostäder. I sam
band med att en utbyggnad på 600 nya bostäder i västra Eslöv blev 
aktuellt halverades ambitionerna med förtätningen i centrum. Förtät
ningens efterfrågan och potential i centrala Eslöv kan därmed anses 
vara högre, vilket nu är evident i antal detaljplaner för centrala Eslöv. 
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Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv 
En fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv gick i september 2020 ut 
på samråd. Den fördjupade översiktsplanen är en viktig del av stadens 
strategi för att möta en fortsatt befolkningsökning. Östra Eslöv har 
ett centralt läge i direkt anslutning till järnvägsstationen. Det aktuella 
planområdet är ca 180 ha och ligger i östra Eslöv mellan Södra stam
banan och Östra vägen (väg 17/113). 

Målet med planförslaget är att öka antalet bostäder och variera bo
stadstyperna samt att skapa attraktiva och trygga miljöer med aktivite
ter under stora delar av dygnet. Planförslaget möjliggör upp till 3 000 
nya bostäder i området. Till år 2035 är ambitionen att 1 600 bostäder 
ska tillkomma och resterande 1 400 bostäder är planerade i ett längre 
tidsperspektiv. Det finns idag cirka 2 100 boende inom planområdet 
och drygt 235 företag. Bostadsbeståndet består främst av hyresrätter i 
flerbostadshus, men det finns även cirka 160 småhus. 

I planförslaget är den tillkommande bebyggelsen samlad i utvecklings
områden och längs stråk. Den nya bostadsbebyggelsen är framförallt 
lokaliserad till tre av områdena: Järnvägsstaden, Bruksstaden och Ber
ga trädgårdsstad. Målet är att bostäderna ska vara av olika typ med 
både flerbostadshus och småhus. Lägenheter i flerbostadshus kommer 
dock till antalet att vara flest.

Kommunalt markinnehav 
Kommunens markinnehav är den grundläggande faktorn för kom
munens styrning av bostadsproduktionen och upplåtelseformen. Det 
är därmed väsentligt att kommunen äger mark i strategiska lägen och 
har kapacitet att ta fram detaljplaner, bygga ut infrastruktur och ge
nomföra markanvisning. För att detta ska vara möjligt måste kommu
nen ha resurser för att jobba med kommunala exploateringsprojekt.  

Eslövs kommun har ett stort markinnehav i staden och flera av byarna 
(se bild 1). I staden ligger den kommunala marken i ytterkanterna av 
bebyggelsen. I flera av byarna äger kommunen mark i centrala lägen. 
De orterna där kommunen äger mycket mark är Eslövs stad, Marie
holm, Stehag, Billinge, Stockamöllan, Kungshult, Hurva och Löberöd. 
De orterna där kommunerna äger mindre eller ingen mark är Harlö
sa, Örtofta, Gårdstånga och Flyinge. 

Eslövs kommun består till 70 procent av åkermark. Större delen av 
marken på landsbygden ägs av privatpersoner men även kommunen 
äger mindre bitar. Genom att äga viss jordbruksmark kan kommunen 
förhandla om markbyten. Det är därför värdefullt för kommunen att 
äga mark utanför de mest centrala lägena. 

Kommunens markinnehav i kombination med riktlinjerna för mark
anvisning och exploateringsavtal är ett viktigt verktyg för kommunens 
arbete med bostadsförsörjning. Det ger kommunen möjlighet att styra 
förutsättningarna och få särskilda villkor uppfyllda av exploatören. 
Genom markanvisningsavtal kan kommunen ställa villkor som styr 
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inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis vad gäller upplåtel
seformer, storlekar och genomförandetid. Samtidigt saknas aktuella 
detaljplaner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar 
kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Det är inte hel
ler alltid detaljplanen som är den begränsade faktorn. Förutom de
taljplaner saknas utbyggd infrastruktur i vissa områden där kommu
nen äger mark. Detta kan vara ett lika stort hinder som att det saknas 
detaljplan. 

Teckenförklaring
Kommunägd
mark

2021-01-11
Kommunalt markinnehav

 

1:79 652,21

±

0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 [km]

© Lantmäteriet och Eslövs kommun

Bild 1: Karta över kommunalt markinnehav (Källa: Eslövs kommun).

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisning
ar ska varje kommun som ämnar använda markanvisning för tilldel
ning av kommunal mark ha riktlinjer för markanvisning antagna av 
kommunfullmäktige. Vidare ska kommunen ha riktlinjer för exploa
teringsavtal enligt plan och bygglagen som anger utgångpunkter och 
mål för exploateringsavtal. Eslövs kommuns riktlinjer för markan
visning antogs av kommunfullmäktige maj 2017 och ska senast maj 
2021 ses över för revidering. Riktlinjerna för exploateringsavtal finns 
i två versioner, en för exploateringsavtal vid kommunalt huvudman
naskap och en vid enskilt huvudmannaskap (båda antogs januari 
2019 och revideras senast oktober 2022). 

48

155 ( 284 )



AKTUELLA INFRASTRUKTURPROJEKT 

God tillgänglighet med kollektivtrafik är grundläggande för regionens 
utveckling. Så väl Region Skånes Det Öppna Skåne 2030 och Strukturbild 
för Skåne samt MalmöLundregionen lyfter kommunikation och bebyg
gelse i kollektivtrafiknära lägen som en viktig del av regionens utveck
ling. Som utvecklingsområden är kollektivtrafik och bostadsförsörjning 
tätt sammankopplade. Bra förbindelser ger förbättrade förutsättningar 
för bostadsbyggande på samma sätt som ökat bostadsbyggande ger 
goda förutsättningar för kollektivtrafik. Därtill är goda förbindelser en 
viktig förutsättning för valfrihet i var i kommunen man har möjlighet 
att bo, då till exempel tillgång till bil inte är ekonomiskt möjligt för 
alla. Samtidigt är det inte kommunen som äger frågan om kollektiv
trafik och infrastruktur, ett samarbete mellan kommunal och regional 
nivå är därmed viktigt. Samarbetet är särskilt viktigt i de områden där 
kollektivtrafiken och infrastrukturen redan är bristande. 

Skåneexpressen i Gårdsstånga
För att stärka kollektivtrafiken i Skåne och binda ihop Skånes större 
orter har Region Skåne satsat på regionala superbussar, den så kall
lade Skåneexpressen. Satsningen innefattar åtta särskilt viktiga stråk 
som ska göra resandet till orter där järnväg saknas lättare. I Eslövs 
kommun går Skåneexpressen 1 och 2 till Hurva och Gårdsstånga. 
I Gårdstånga planeras en utbyggnad av pendlarparkeringen och 
cirkulationsplatsen för att möta det ökade resandet i och med Skå
neexpressen. Det finns även en förhoppning om att kunna förbättra 
cykelmöjligheterna mellan Gårdsstånga och Eslövs stad. 

Utnyttja möjligheterna med forskningsanläggningarna  
ESS och MAX IV29

Region Skåne pekar på att tillgång till bostäder och flexibilitet på 
bostadsmarknaden är nyckelfrågor för den hävstångseffekt som ESS 
och MAX IV kan innebära för samhällsutvecklingen i regionen. Forsk
ningsanläggningarna ska locka till sig internationell arbetskraft och 
spetskompetens och då måste kommunerna ha beredskap att erbjuda 
bostäder. Utan bostäder kan företagen få svårt att rekrytera, kommu
nerna måste därför gå före och vara redo när efterfrågan uppstår. ESS 
började byggas 2014 och planeras vara i full gång 2023. MAX IV blev 
klart 2016. För Eslövs kommun kan forskningsanläggningarna som är 
belägna i Brunnshög särskilt tas i beaktning i Flyinge och Gårdsstånga 
då båda orterna ligger nära anläggningarna. Dessutom finns det cykel
möjlighet till Brunnshög från både Flyinge och Gårdsstånga. 

En ny stambana Hässleholm–Lund 
Höghastighetsbanan beskrivs i vissa sammanhang som den största 
infrastruktursatsningen i modern tid. Projektet är ett regeringsini
tiativ som syftar till en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm 
och Malmö respektive Stockholm och Göteborg. Förhoppningen är 

29 Region Skåne (2012). ”Regional mobilisering kring ESS och MAX IV”. 
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att den nya järnvägen ska åstadkomma ett ökat bostadsbyggande, en 
större arbetsmarknad och ett hållbart resande. 

Stationslägen finns i Skåne utpekade i Malmö, Lund och Hässle
holm. Eslövs kommun berörs genom att viss kapacitet skulle kunna 
friläggas längs södra stambanan för bättre pendlingsmöjligheter och 
tätare tidtabell och i så fall ha en positiv effekt på bostadsbyggandet. 
Eslövs kommun berörs även genom att järnvägens dragning skär 
genom kommunen. Utredning om var järnvägskorridorerna Hässle
holm–Lund är pågående och beräknas vara färdig sommaren 2022. 

Bredbandsutbyggnad30

Tillgång till bredband med hög överföringshastighet bidrar till kom
munens attraktivitet för boende, näringsliv och kultur. Det kan även 
vara en viktig faktor för att ge äldre möjlighet att utnyttja välfärds
teknologi i hemmet, en förutsättning för att fler äldre ska kunna bo 
kvar hemma. 

Eslövs kommun antog 2013 en bredbandspolicy som innebär att 
kommunen ska verka för att det nationella bredbandsmålet ska upp
nås. De nationella målen är att 95% av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till minst 100 Mbit/s senast vid utgången 2020. År 2023 bör 
hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 
år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 

Vid den senaste mätningen oktober 2019 av Post och Telestyrelsen 
hade 79 procent av kommuninvånarna tillgång till minst 100 Mbit/s 
uppkoppling. Motsvarande siffra året innan var 75 procent. I tätor
ten och de större småorterna är siffran 86 procent, en ökning på 4 
procentenheter sedan 2018. På landsbygden har antalet hushåll som 
har möjlighet till snabb uppkoppling ökat med 40 procentenheter i 
senaste mätningen, från 6 procent till 46 procent.

30 Post och telestyrelsen (2020). ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020.  
Delrapport”.
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SLUTSATSER: BOSTADSBYGGANDE OCH BOSTADS
MARKNADEN 

  Majoriteten av kommuner i såväl riket som Skåne rapporterar ett underskott av 
bostäder, inklusive Eslövs kommun. 
  Majoriteten av bostäderna i kommunen är småhus med äganderätt, 
ungefär en tredjedel är lägenheter med hyresrätt. Cirka en sjättedel av 

  Mellan 2017–2019 har Eslöv byggt bostäder i linje med Länsstyrelsens 
rekommendation på cirka 150 bostäder per år fram till 2030. 

framförallt hyresrätter. Framöver vill kommunen satsa på att öka byggandet av 
småhus och bostadsrätter. 

Länsstyrelsens behovsbedömning, senaste byggnationsprognosen indikerar 
att byggandet kommer öka ytterligare.
  Varierande hustyper och upplåtelseformer kan bli en viktig faktor för 
att öka rörligheten på bostadsmarknaden, för att även de med lägre 
betalningsförmåga ska kunna efterfråga bostäder. 
  Eslövs kommun har ett bostadsglapp, bostadsefterfrågan är lägre än 

efterfråga lämpliga bostäder i kommunen. I jämförelse med Skåne har dock 
Eslöv något lägre bostadsbrist utifrån Boverkets indikatorer. 

  Eslöv marknadsförs som en pendlingsstad av mäklare och kommunens roll 
som kranskommun till Malmö och Lund ska inte underskattas.  
  Eslöv har ett underskott på villatomter i förhållande till efterfrågan, dock är 
efterfrågan svårt att bedöma endast utifrån tomtkön. Fler byggklara villatomter 

  Prisutvecklingen för bostadsrätter och småhus är positiv.  
  Eslövs kommun har låg hyresnivå jämfört med Skåne, riket, Malmö och Lund.  
  Det kommunala bostadsbolaget förvaltar majoriteten av hyresrätterna och är 
därmed ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning. 
  Översiktsplan Eslöv 2035 som antogs 2018 samt den fördjupade 
översiktsplanen för Östra Eslöv utgör två viktiga dokument som vägleder 
bostadsförsörjningen i kommunen. 

kommunen äger mark i strategiska områden. Samtidigt saknas aktuella 
detaljplaner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar 
kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Även avsaknad av 
utbyggd infrastruktur i vissa områden där kommunen äger mark utgör ett 
hinder.   
  Genomförda infrastrukturprojekt så som Skåneexpressen till Gårdsstånga och 
Hurva och planerade infrastrukturprojekt som den nya stambanan innebär 
utvecklingsmöjligheter för kommunen. 
  Effekterna av MAX IV och ESS kan påverka efterfrågan på bostäder i 
kommunen, främst i Flyinge och Gårdsstånga. 
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ORTSVISA BOSTADSBEHOV

I kapitel Befolkningsutveckling och Bostadsbyggande och bostadsmarknaden 
har förutsättningarna för Eslövs kommun analyserats i sin helhet. 
I föreliggande kapitel jämförs istället befolkningsutvecklingen, bo
stadsbyggandet och bostadsmarknaden mellan orterna.

JÄMFÖRELSE MELLAN ORTERNA 

Eslövs befolkning har i stort ökat under 2000talet men befolknings
utvecklingen skiljer sig i de olika tätorterna. I majoriteten av tätorten 
har befolkningen mellan 1994–2019 ökat, störst ökning har skett i 
Stehag och Eslövs stad. I Kungshult, Gårdstånga och Stockamöllan 
har befolkningen däremot minskat (tabell 10). 

Ort 1994 2005 2014 2019 2019 % Förändring 
1994–2019

Förändring 
1994–2019 %

Eslövs stad 15577 17688 18594 19951 59% 4374 21,9%


garp

524 541 535 561 1,7% 37 6,5%

Kungshult 408 389 363 381 1,1% 27 7,0%

Marieholm 1473 1553 1583 1705 5% 232 13,6%

Flyinge 868 977 1036 1004 3% 136 13,5%

Gårdstånga 405 354 387 402 1,2% 3 0,7%

Hurva 340 350 378 418 1,2% 78 18,6%

Stehag 939 1097 1184 1282 3,8% 343 26,7%

Stockamöllan 322 310 309 301 0,9% 21 7,0%

Billinge 449 487 465 474 1,4% 25 5,2%

Löberöd 1019 1076 1190 1169 3,5% 150 12,8%

Harlösa 788 733 791 844 2,5% 56 6,6%

Landsbygd 5113 4185 5318 5301 15,7% 400 3,5%

Totalt 28225 29740 32133 33793 100% 5332 15,0%

Tabell 10: Befolkningsökning 1994–2019, NYKO nivå 3 (källa: SCB MONA). 

NYCKELKODSSYSTEMET

Två olika områdes-
indelningar

I vissa jämförelser mellan orterna 
beskrivs befolkningen utifrån nyck
elkodsområden (NYKO) på nivå 
3. NYKO nivå 3 inkluderar endast 
tätorten, övriga områden slås ihop 
till Landsbygden.

I vissa av jämförelserna utgår 
statistiken istället från NYKO nivå 
2. NYKO nivå 2 inkluderar om
kringliggande landsbygd i närmsta 
tätort. 

För visualisering, se bild 2 och 
bild 3 på sida 53.
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2020-11-09
NYKO, nivå 3
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© Lantmäteriet och Eslövs kommun

Bild 2: NYKO nivå 3
2020-11-09

NYKO, nivå 2

 

1:185 741

±

5 0 5 10 [km]

© Lantmäteriet och Eslövs kommun

Bild 3: NYKO nivå 2
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Befolkningssammansättning 
Befolkningssammansättningen skiljer sig åt mellan orterna (tabell 
11). Sett till antalet äldre bor många av de över 80 år i Eslövs stad 
och till viss del Löberöd, där det finns vård och omsorgsboenden, 
seniorbostäder och trygghetsboenden. 

Ort 0–19 20–64 65–79 80+

Eslövs stad 25% 56% 14% 6%

28% 60% 11% 2%

Kungshult 23% 55% 20% 2%

Marieholm 26% 58% 12% 3%

28% 55% 14% 2%

Hurva 29% 59% 11% 1%

Stehag 33% 54% 10% 3%

Stockamöllan 18% 53% 23% 7%

Billinge 26% 56% 15% 4%

Löberöd 27% 49% 17% 7%

Harlösa 26% 53% 16% 5%

Eslövs kommun 25% 60% 14% 5%

Tabell 11: Åldersfördelning per tätort 2019, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA). 

Hushållen
I Eslövs stad är det vanligast för hushåll att bo i hyresrätt (diagram 
24), i övriga kommunen är äganderätt vanligast. Bostäderna är gene
rellt sett mindre i staden jämförelse med övriga kommunen (diagram 
25). I de flesta byarna är större boenden vanligast, mellan 91–130 
kvadratmeter. Fördelning av upplåtelsetyp en viktig utgångspunkt 
vid nya bostadsprojekt i de olika tätorterna för det politiska målet 
om varierande bostäder. 

Diagram 24: Andel av upplåtelseform per tätort och landsbygden 2019, NYKO 
nivå 3 (Källa: SCB MONA). 
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Diagram 25: Andel hushåll per bostadsyta och tätort 2019, NYKO nivå 3 (Källa: 
SCB MONA).  

Ortvisa skillnader i inkomst finns, diagram 26 beskriver medelvärdet 
för den disponibla inkomsten per hushållstyp uppdelat på de olika 
tätorterna och landsbygden i Eslöv. Diagrammet är sorterat i fal
lande ordning efter det totala medelvärdet för samtliga hushåll per 
område. 

Diagram 26: Disponibel inkomst per hushållsställning 2017, NYKO nivå 3 (Käl
la: SCB MONA). 

ORTERNAS UNIKA BOSTADSBEHOV

Bostadsbehoven skiljer sig åt i kommunen, det som påverkar är 
bland annat åldersstrukturen och bostadsbeståndets utformning. 
Målsättningen är att det ska finnas ett varierande utbud av bostäder 
i staden och i byarna, samt att bostadsförsörjningen ska anpassas 
efter byarnas unika behov. Nedan analys utgår från NYKO nivå 2, 
det vill säga byarna inklusive kringliggande landsbygd. 
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Billinge

Invånare 2019 623 

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

23 (4%)

Antal småhus 167

37

Billinge har sedan 1994 haft en mindre positiv 
befolkningsökning som prognostiseras fortsätta. 
Billinges åldersstruktur liknar Eslövs kommuns 
åldersstruktur. Framöver är det främst den äldre 
befolkningen som kommer att öka. Majoriteten 
av hus idag är ägda småhus, men en relativt 

en ökande andel äldre kommer behovet av 
tillgängliga bostäder öka. 

Eslövs stad

Invånare 2019 21061

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

4764 (23%)

Antal småhus 3461

4888

Majoriteten av invånarna och bostadsbe

övriga områden är majoriteten av bostäderna 

från andra kommundelar. Åldersstrukturen 
liknar kommunens åldersstruktur. 83 procent 
av den förväntade befolkningstillväxten fram 

upplåtelseformer i Eslövs stad.  

Flyinge/Gårdstånga

Invånare 2019 1964

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

371 (19%)

Antal småhus 508

12

Flyinge har haft en större befolkningstillväxt 
sedan 1994, men ingen ökning har skett i 
Gårdsstånga. Fram till 2036 förväntas dock 
en relativt stor befolkningsökning i området. 
Området har en något högre andel barn än 
kommunen i stort och en lägre andel personer 
i arbetsför ålder. Framöver kommer framförallt 
befolkningen över 80 år att öka vilket kommer 
ställa krav på variation och tillgänglighet i bo
stadsbeståndet, då majoriteten av bostäderna 
är småhus. Flyinge har goda förbindelser i form 
av Skåneexpressen som går mellan Malmö–
Kristianstad och Lund–Hörby genom byn. Därtill 
ligger Flyinge och Gårdsstånga nära forsk
ningsanläggningarna MAX IV och ESS, detta 
är relevant att ta i beaktning för dessa orters 
bostadsförsörjning.

Harlösa

Invånare 2019 1332 

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

87 (7%)

Antal småhus 298

41

Harlösa har haft en mindre befolkningstillväxt 
sedan 1994 som prognostiseras fortsätta. Byn 
har en lägre andel invånare i arbetsför ålder 

kommunen i helhet. Framöver är det framförallt 
befolkningen över 80 år som kommer att öka. 
Majoriteten av bostäder består av ägda småhus 
men under 2020 har bland annat 73 mindre 
hyresrätter riktade till studenter färdigställts i 
byn. Med en ökande äldre befolkning kommer 
behovet av tillgängliga bostäder öka.

Hurva

Invånare 2019 689 

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

7 (1%)

Antal småhus 145

4

Hurva har en ung befolkningsstruktur i förhål
lande till kommunen i stort. Byn har haft stor 
befolkningsökning mellan 1994 och 2019, men 
denna befolkningstillväxt kommer i stort sett 
att avstanna enligt befolkningsprognosen. Även 
om ingen ökning kommer ske, prognostiseras 

och färre i arbetsför ålder. Majoriteten av bostä
der är ägda småhus. Byn har goda förbindelser 
i form av Skåneexpressen som går mellan Mal
mö–Kristianstad och Lund–Hörby genom Hurva. 
Fler hustyper och upplåtelseformer behövs om 
bostadsbeståndet ska bli mer varierat och möta 
behoven av en åldrande befolkning. 

56

163 ( 284 )



Kungshult

Invånare 2019 512

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

4 (1%)

Antal småhus 141

7

Sedan 1994 har befolkningen i Kungshult mins
kat och endast en liten ökning prognostiseras 
fram till 2036. Idag har byn en hög andel invå
nare mellan 65–79 jämfört med kommunen 
i stort. Den grupp som kommer att öka är de 
över 80 år vilket ställer krav på tillgängligheten 
i bostadsbeståndet, särskilt då majoriteten av 
bostäder är småhus.

Löberöd

Invånare 2019 1816

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

78 (4%)

Antal småhus 378

90

Löberöd har sedan 1994 haft en relativt god 
tillväxt men tillväxten beräknas vara lägre 

jämför med övriga byar. Löberöd har en hög 
andel äldre befolkning, då byn har ett vård och 
omsorgsboende. Det är främst befolkningen 
över 80 som kommer att fortsätta öka i byn 
vilket kommer att ställa krav på tillgängligheten 
i bostadsbeståndet. 

Marieholm

Invånare 2019 2556 

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

74 (3%)

Antal småhus 506

180

Marieholm har haft en relativt god tillväxt 
sedan 1994 men endast en liten befolkningstill
växt prognostiseras framöver. Det är framförallt 
befolkningen över 65 som kommer att öka 
vilket ställer krav på tillgängligheten i bostads
beståndet . I nuläget är byns åldersstruktur i 
stort sett densamma som kommunen i stort. 
Förutom Eslövs stad har Marieholm högst 

förbindelser i form av Pågatågstationen. 

Stehag

Invånare 2019 2242

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

340 (15%)

Antal småhus 397

38

Stehag har haft en större befolkningsökning 
sedan 1994 och denna kommer att fortsätta 
under prognosperioden. Stehag har en stor 
andel barn och låg andel äldre jämfört med 
kommunen i stort. Framöver kommer dock 
den äldre befolkningen att öka vilket ökar 
behovet av tillgängliga bostäder. Majoriteten 
av bostäderna är småhus, för att nå målet om 

upplåtelseformer. 

Stockamöllan

Invånare 2019 379 

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

6 (2%)

Antal småhus 123

12

Sedan 1994 har befolkningen i Stockamöllan 
minskat, framöver kommer befolkningstill
växten endast vara liten. Det är framförallt 
antal barn som kommer att öka. Idag har byn 
en hög andel äldre befolkning jämfört med 

och upplåtelseformer behövs för att nå målet 
om varierande bostäder. Särskilt tillgänglighets
anpassade bostäder för att möjliggöra för äldre 
att bo kvar i byn.

Örtofta/Väggarp

Invånare 2019 561 

Befolkningsökning  
2019–2036 (%) 

6 (1%)

Antal småhus 167

32

Örtofta och Väggarp har haft en liten befolk
ningsökning sedan 1994 som förväntas i stort 
sett avstanna under prognosperioden. Området 
har en ung befolkning, med låg andel äldre. Till 
2036 kommer den äldre befolkningen dock 
öka, medan den yngre befolkningen kom
mat att minska. Detta kommer ställa krav på 
bostadsbeståndet, som till störst del består av 
ägda småhus idag.
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SLUTSATSER: ORTSVISA BOSTADSBEHOV 

  Befolkningssammansättningen och bostadsbeståndet i byarna skiljer 
sig till viss del åt, vilket ska tas i beaktning i planeringen för byarnas 
bostadsförsörjning. 

men i ett fåtal byar har befolkningen minskat. 
  Vissa byar sticker ut med stor andel äldre eller yngre befolkning.  
  I planeringen av bostadsbyggnation i byarna bör det nuvarande 
bostadsbeståndet, så väl upplåtelseform och bostadsstorlek, tas i beaktning. 
Även hushållens ekonomiska situation bör beaktas. 
  Precis som i kommunen i stort kommer den äldre befolkningen öka i nästan 
alla byar, detta ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet. 


seformer behövs framöver för att möta målet om ett varierande bostadsutbud. 
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BOSTÄDER FÖR ALLA 

En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för god 
hälsa. För att tillgodose människors behov och önskemål i livets olika 
skeden arbetar Eslövs kommun med att skapa så goda förutsättning
ar som möjligt för att möta bostadsbehovet i kommunen. Bostäder 
som krävs för att möta det breda behovet som finns inom olika grup
per i samhället är såväl äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter 
som trygghetsboenden eller vård och omsorgsboenden för äldre, 
sociala bostäder och studentbostäder. 

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

Kommunen har ett ansvar att ordna med platser i vård och om
sorgsboende. Det framtida behovet av platser i vård och omsorgs
boende påverkas av utbudet på den ordinarie marknaden, både i 
förhållande till tillgången på trygghetsboenden men även utifrån 
tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet. Bostadsmarknaden 
för äldre är därför nära sammankopplat med behovet av platser på 
vård och omsorgboenden. Bostäder för äldre är även en av de vik
tigaste beaktningarna i bostadsförsörjningsprogrammet då det är 
befolkningen över 65 år som prognostiseras att öka mest framöver. 
Således har en särskild strategi tagits fram för bostadsförsörjning för 
äldre, den återfinns i bilaga Strategi för äldres boende.  

Strategin jobbar mot att Skåne ska vara den bästa kommunen att bo 
och verka i för den äldre befolkningen med syfte att öka boendekva
liteten för den äldre befolkningen samt planera för att kostnaderna 
för kommunen inte ska öka i lika snabb takt som den äldre befolk
ningen ökar. Målet med strategin är därför att utöka det varierande 
utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge 
dem en ökad möjlighet till självständighet och trygghet. 

Strategin presenterar ett antal åtgärder kommunen åtagit sig för 
att nå målen, dessa presenteras i bilaga Strategi för äldres boende samt 
finns med i Åtgärdsprogrammet på sida 13. 

NEDSÄTTNING 

Kommunen har enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionsnedsatta (LSS) ett ansvar att erbjuda bostäder med särskild 
service för personer som beviljats insats. Målet med insatsen är att 
personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som 
alla andra i samhället, få en god service och gott stöd oavsett var de 
bor. Detta ska uppnås genom att ge personen rätt till självbestäm
mande, inflytande, integritet och delaktighet. Bostäder finns i lägen
heter i antingen gruppbostad eller servicebostad. 
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Gruppbostäder består av ett litet antal boenden som är grupperade 
kring gemensamma utrymmen där service och omvårdnad kan ges 
alla tider på dygnet, de flesta i Eslöv återfinns i större villor. Detta 
är ett bostadsalternativ för personer med omfattande tillsyns och 
omvårdnadsbehov. Servicebostäder är enskilda lägenheter som ofta 
ligger i samma trapphus eller i närheten av varandra, de har tillgång 
till gemensam service. Detta boendealternativ riktar sig till de med 
mindre tillsyns och omvårdnadsbehov, men det finns stor variation i 
omfattningen. 

Under 2020 hade kommunen 163 interna beslut verkställda inom 
LSS till grupp och serviceboenden. Dessa verkställda beslut är för
delade på 17 olika boenden i kommunen. Vidare hade kommunen 
fyra externt verkställda beslut. De externt verkställda besluten inne
bär att kommunen köper externa platser utanför kommunen, detta 
kan beror på att platser saknas eller att omsorgsbehoven är så pass 
specialiserade att kompentens saknas inom kommunen. 

Kommunen har identifierat ett trettiotal otillgängliga lägenheter 
som behöver ersättas av moderna och tillgängliga boendealterna
tiv. Befolkningsökningen sätter även krav på att fler LSSboenden 
tillkommer. Kommunen jobbar enligt en plan för att lämna de otill
gängliga boendena och i samband med nyproduktion tas behov av 
nya LSSboenden i beaktning. Fördelen med att skapa nya LSSbo
enden i nyproducerade bostäder är att dessa till stor del uppfyller 
tillgänglighetskraven, samt att det finns möjlighet att anpassa bostä
derna ytterligare innan de är färdiga utifrån till exempel ett brand
säkerhetsperspektiv. Detta är en lättare process än att göra befintliga 
lägenheter tillgängliga. 

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet i bostadsbeståndet är en viktig aspekt både ut ett 
funktionshinderperspektiv så väl som för att äldre ska kunna bo kvar 
hemma. Utöver vård och omsorgsboenden behöver bostäder på den 
ordinarie bostadsmarknaden kunna möta upp bostadsbehoven för 
de med särskilda behov. I denna fråga är Sverige juridiskt bundet 
av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned
sättning, konventionen är införlivad i svensk lagstiftning. Plan och 
bygglagen (PBL), plan och byggförordningen (PBF) samt tillämp
ningsföreskriften Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på tillgäng
lighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse och orien
teringsförmåga31. Det är byggherrarna som ansvarar för att reglerna i 
PBL, PBF och BBR uppfylls. Reglerna innebär att nya bostäder som 
byggs ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. 

Eslövs kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor genom att ställa 
tillgänglighetskrav vid nybyggnationer utifrån svensk lagstiftning. 
Strävan är att allt nybyggt ska vara tillgängligt och användbart. I de 

31 Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Tillgänglighet”.  
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bostäder där tillgängligheten är otillräcklig för den boende erbjuder 
kommunen bostadsanpassning. Insatserna är utifrån individens be
hov och är därmed inte nödvändigtvis universellt tillgängliga. Även 
det kommunala bostadsbolaget Ebo arbetar för tillgänglighet, alla 
producerade bostäder hos det kommunala bostadsbolaget uppfyller 
tillgänglighetskraven idag. 

I föregående bostadsförsörjningsprogram fastslogs det att Eslövs 
kommun skulle genomföra en tillgänglighetsinventering av flerbo
stadshusbeståndet. Denna har inte genomförts på grund av bris
tande resurser. Åtgärden har föreslagits igen i nuvarande bostads
försörjningsprogram inom Strategi för äldres boende. Ansvaret för 
tillgänglighetsinventeringen ligger idag på förvaltningen Miljö och 
samhällsbyggnad, men frågan ägs inte helt av dem. Att tillgänglig
hetsinventera kommunens bostadsbestånd kan även vara strategiskt 
viktigt för andra förvaltningar, till exempel för Vård och Omsorg i 
samband med bostadsförsörjning för äldre och personer med funk
tionsnedsättning eller för Kommunledningskontoret inom arbetet 
med detaljplaner, exploatering och markanvisningar. För att till
gänglighetsinventeringen ska ha möjlighet att genomföras krävs inte 
endast att resurser tilläggs, men även att frågeställningen och syftet 
konkretiseras. Vidare behöver ställning tas till om en inventering kan 
hanteras som ett statiskt underlag eller om löpande inventeringar 
behöver göras, samt om vad som ska inventeras (så som om är fokus 
på utsidan av boendet, insidan av boendet eller service förenat med 
boendet). Tillgänglighetsfrågan är nära kopplat till Eslövs kommuns 
mål att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i och därmed är 
det en viktig beaktning för att alla ska kunna delta i bostadsmarkna
den på lika villkor. 

BOSTÄDER FÖR NYANLÄNDA 

Enligt Lagen (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandra
re för bosättning, även kallat bosättningslagen, har Eslövs kommun 
skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Anta
let anvisningar kommunen ska ta emot utgår från kommuntalet32. 
Sedan 2017 har kommuntalet minskat, samtidigt har det faktiska 
antalet nyanlända kommunen mottagit varit högre än det tilldelade 
kommuntalet (tabell 12). Det faktiska antalet mottagna inkluderar 
förutom de anvisade nyanlända även till exempel återföreningar och 
självbosatta nyanlända.

32 Varje år fattar regeringen beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på an
visning enligt bosättningslagen, det så kallade länstalet. Syftet är att fördela ansvaret så 
jämnt som möjligt mellan landets kommuner och ge kommunerna bättre förutsättningar 
för etablering och integration. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om hur många respekti
ve kommun ska ta emot, det så kallade kommuntalet.
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 2016 2017 2018 2019 2020*

Kommuntal 75 89 63 34 21

Faktiskt antal mottagna 211 229 164 115 42

Varav män 132 143 90 62 24

Varav kvinnor 79 86 74 53 18

Varav ensamkommande barn 42 55 20 11 5

Tabell 12: Tilldelat kommuntal och faktiskt antal mottagna i Eslöv 2016–2020 
(Källa: Migrationsverket). *till och med 31 oktober 2020.

Faktiskt antal mottagna under 2020 har varit markant lägre än fö
regående år. Den låga siffran beror till stor del på Coronapandemin 
som stoppat inresandet till Europa, men minskningen senaste åren 
beror även på politiska beslut och avtal med länder som stoppar 
migrationsflödet in till Europa33. Migrationsverket prognostiserar att 
man kan förvänta sig en ökning i faktiskt antal mottagna under 2021 
och 2022 i samband med avtagandet av pandemin och på så sätt 
återgå till ett normalläge. 

Nyanlända som kommer till kommunen saknar ofta kapital och är 
utan fast jobb vilket gör det svårt att få ett förstahandskontrakt på en 
lägenhet. Nyanlända erbjuds ett sexmånaderskontrakt i första eta
bleringsfasen, via ett socialt andrahandskontrakt. Detta förnyas vid 
behov under förutsättningen att personen har försökt hitta ny egen 
bostad. Kommunen samarbetar med Ebo och privata fastighetsägare 
för att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder för anvisade 
personer. Hushållen som kommer varierar, vanligtvis är de ensam
hushåll upp till fempersonshushåll. Det ställer varierande krav på 
typ av bostad som behövs.   

BOSTÄDER FÖR ENSAMKOMMANDE BARN  
OCH UNGDOMAR

Kommunen ansvarar för ensamkommades mottagande, omsorg och 
boende. Ansvaret gäller för både barn och ungdomar som är asyl
sökande och för de som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. 
Ensamkommande barn som kommer till kommunen placeras i fa
miljehem eller integrationsboende (HVB). Få av de ensamkomman
de har möjlighet att ordna bostad på egen hand efter att HVBpla
ceringen upphör, därför erbjuder Vård och Omsorgsförvaltningen i 
Eslövs kommun bostäder till ensamkommande när de fyllt 18 via ett 
socialt andrahandskontrakt. Brist på små och billiga hyreslägenheter 
försvårar för ungdomarna att gå vidare från sociala andrahandskon
trakt.  

Under 2020 har Vård och Omsorg bosatt sju före detta ensamkom
mande ungdomar och under 2021 år beräknas tre till fyra ungdomar 
behöva bostad. Fler barn och ungdomar än så bosätts, men då till
sammans med sin familj som kommit genom anknytning. För en

33 Migrationsverket (2020). ”Prognos. Verksamhets och utgiftsprognos 20201023”.
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samkommande ungdomar behövs främst bostäder med ett rum och 
kök (eventuellt större om lägenheten delas mellan flera). 

BOSTÄDER FÖR STUDENTER OCH UNGDOMAR

Det finns ingen vedertagen definition av ungdomar eller unga vux
na, olika definitioner används i olika instanser. Oftast innefattar 
det dock 18–25åringar, men även de upp till 27 år kan räknas med. 
Studenter kan vara ungdomar och studenter samtidigt. Gemensamt 
för båda grupperna är att de generellt saknar ekonomiska möjlighe
ter att efterfråga ägda bostäder. Precis som med andra grupper på 
bostadsmarknaden skiljer sig ungas preferenser åt, men det är oftast 
hyresrätter som efterfrågas. 

Ungdomar
Flyttbenägenheten är hög bland ungdomar. Det största negativa flytt
netto i Eslövs kommun återfinns bland de mellan 2029 år. Utbild
nings och arbetsmöjligheter på andra, ofta större, orter, påverkar san
nolikt detta. Därtill är den bedömningen att det råder bostadsbrist 
för unga i kommunen på grund av för få lediga bostäder generellt, för 
dyra bostäder för unga och för få små lediga bostäder. Detta påverkar 
också ungas möjlighet att hitta eget boende i kommunen. Detta är 
situationen på de flesta håll i Skåne, endast 4 kommuner uppger i Bo
stadsmarknadsenkäten 2020 att de har balans på bostadsmarknaden 
för ungdomar, medan 28 uppger att de har ett underskott. Svårighe
ter att göra inträde på bostadsmarknaden kan sätta unga i en utsatt 
situation med tillfälliga boendelösningar och oseriösa hyresvärdar. 

Den bedömda bostadsbristen för ungdomar i kommunen stödjs av 
den statistik som finns att tillgå. Eslövs kommun har en högre andel 
hemmaboende ungdomar än riket och länet. Enligt statistik från SCB 
bor 38 procent av kommunens ungdomar mellan 2027 år, jämfört 
med rikets 27 procent och Skånes 29 procent. Allra vanligast är det för 
de i tidig tjugoårsålder att bo hemma, medan det är mindre vanligt 
för de i sen tjugoårsålder. Det finns även vissa könsskillnader, fler män 
än kvinnor bor hemma (se diagram 27). Från Hyresgästföreningens 
undersökning om bostadssituationen för unga vuxna mellan 2027 år 
från 2019 konstateras det att hemmaboende ungdomar är allt vanliga
re samt att fyra femtedelar av de hemmaboende är det ofrivilligt. 

Majoriteten av 2029åringarna i kommunen bor i småhus med ägan
derätt, detta är sannolikt de unga vuxna som fortfarande bor hem
ma. Näst vanligast är att bo i flerbostadshus med hyresrätt. Tillgång
en till hyresrätter kan därmed anses viktigt för bostadsförsörjningen 
för unga. En genomlysning av nuläget för hyresrätter är dock något 
motstridigt den bedömda bostadsbristen för unga: 

• Kommunen har många hyresrätter, 35 procent av bostadsbestån
det består av hyresrätter. 

• Per 1000 invånare har Eslöv ett högre antal hyresrätter än Skåne 
och liknande kommuner. 
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• Årshyran per kvadratmeter i hyresrätter är lägre i Eslöv jämfört 
med riket, Skåne, Malmö och Lund. 

• Sedan 2013 har nästan 70 procent av byggda bostäder varit hyres
rätter. 

• Kommunens totala medelkötid är lägre än medelkötiden för hela 
Boplats Syds förmedlingsområde och endast två andra kommuner 
har kortade medelkötid. 

• Kötiden via Boplats Syd för en vanlig lägenhet med en hyra mel
lan 40005999 kronor var 2020 i snitt 1 år och 11 månader, under 
2020 förmedlades 56 sådana lägenheter. 

Förutsättningarna för unga vuxna att hitta boende i kommunen 
finns därmed. Samtidigt har Eslöv ett högt antal hemmaboende 
unga. En viss felmarginal kan finnas för ungdomar som är folkbok
förda hemma men bor på annan ort för till exempel studier. Det 
förklarar dock inte hela situationen. Fler lämpliga bostäder för unga 
vuxna ser ut att behövas, samtidigt behöver det undersökas närmare 
varför Eslövs unga bor kvar hemma i så pass hög utsträckning trots 
en viss tillgång på hyresrätter.

Diagram 27: Andel personer mellan 20–29 år som fortfarande bor hemma år 
2019 (Källa: SCB).

Studenter 
Tillsammans samlar de fyra största lärosäten i Skåne över 80 000 
studenter. Med närhet till Lund, Malmö och Helsingborg är Eslöv en 
möjlig boplats för studenter. Antalet studerande som bor i kommu
nen är dock få. Enligt SCB deltog under höstterminen 2018 783 per
soner (292 män och 491 kvinnor) i Eslövs kommun i högskoleutbild
ning (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå), detta motsvarar 
3,6 procent av befolkningen mellan 16–64 år. 

Majoriteten av de studerande är folkbokförda i Eslöv men studerar 
i en annan kommun i Skåne. Drygt en femtedel av folkbokförda stu
derande är folkbokförda i Eslöv men studerar i ett annat län, vilket 
också visar på att det finns viss osäkerhet kopplat till siffrorna då det 
inte är ovanligt att studenter står skrivna i sin hemkommun men bor 
och studerar på annan ort. 
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Det finns i nuläget inga särskilda studentbostäder i Eslövs kommun, 
men under 2020 byggdes 73 mindre hyresrätter i Harlösa. Dessa är 
öppna för alla att bo i, men riktar sig mot studenter. 

BOSTÄDER INOM SOCIALPSYKIATRIN

Det finns i Eslövs kommun möjlighet för personer med ett omfattan
de psykiskt funktionshinder att söka boende med stöd. Det finns tre 
boenden i kommunen varav ett är avsett för äldre. Boendena rym
mer mellan 9 och 10 lägenheter som finns antingen i en gruppbostad 
med gemensamma utrymmen eller i lägenheter samlade i ett trapp
hus. I vilken utsträckning personerna har svårighet att klara boende 
på egen hand varierar. För en del är boende inom socialpsykiatrin 
en tillfällig lösning medan andra bor tillsvidare. Eslövs kommun er
bjuder även boendestöd och tillsyn. Insatserna kan variera från flera 
timmar stöd per dag till tillsyn någon gång i veckan.  

BOSTÄDER FÖR SOCIALT UTSATTA GRUPPER 

Befolkningsökning och lågt bostadsbyggande har medfört att det 
idag råder bostadsbrist i många kommuner, inte minst vad gäller 
billiga hyreslägenheter. Personer med svag ställning på bostads
marknaden är ofta hänvisade till hyresrätter och de flest står i någon 
form av bostadskö, som blir allt längre. Att fler får svårt att ordna 
egen bostad gör att kommunen får arbeta på bredare front för att 
motverka hemlöshet. Hemlöshet är ett samlingsbegrepp för ett antal 
situationer som personer kan befinnas sig i under kort eller lång tid. 
Det innefattar alltså inte endast de som inte har tak över huvudet, 
utan de flesta hemlösa har någon form av tillfällig boendelösning, till 
exempel sociala andrahandskontrakt genom kommunen. 

Sociala andrahandskontrakt
Sociala andrahandskontrakt innebär att kommunen tecknar ett 
tillsvidarekontrakt med hyresvärden och i andra hand hyr ut till hy
resgästen. En instans som arbetar med sociala andrahandskontrakt 
är boendegruppen. Boendegruppen har funnits i kommunen sedan 
2012 och består av en samordnare och en föreståndare. Samordna
ren fattar beslut om socialt kontrakt för före detta ensamkommande 
ungdomar, anvisningar och familjeanknytningar till barn som Eslöv 
placerat i den egna kommunen. Resterande ansökningar om sociala 
andrahandskontrakt utreds och beslutas av handläggare hos ekono
miskt bistånd och hos myndighetsenheten socialtjänst över 18. 

Sedan 2020 skrivs beslut om socialt kontrakt följt av andrahandskon
trakt för sex månader, tidigare hade kontrakten ingen tidsbegräns
ning (kontrakt som skrev innan denna ändring fortsätter verka utan 
tidsbegränsning). Efter sex månader utvärderas kontraktet och den 
boende måste visa att man följt sin handlingsplan för att kontraktet 
ska förlängas. Grundtanken är att kontraktet ska övergå till första
handskontrakt efter sex månader, mot att hyresgästen har förmåga 
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att sköta hyra och boende, men i praktiken är tiden som hyresgäst i 
andra hand ofta längre. Antal andrahandskontrakt minskar sakta, 
främst på grund av ett lägre inflöde av nya ärenden. Vid årsskiftet 
2020/2021 hade Eslövs kommun cirka 130 andrahandskontrakt. Cir
ka 2–3 hushåll stod på väntelistan. Behovet av lägenheter handlar 
främst om ett rum och kök. Kommunen direktäger ett fåtal bostäder 
som används till social andrahandskontrakt. Vidare samarbetar bo
endegruppen med det kommunala bostadsbolaget och privata hyres
värdar för att få fram bostäder att hyra ut i andra hand. 

Kommunen har en hög andel sociala andrahandskontrakt jämfört 
med andra svenska kommuner. Risken med de sociala andrahands
kontrakten att kommunen blir en form av hyresvärd, där väntetiden 
dessutom är kortare än för de som söker ordinarie boende. Samtidigt 
är sociala andrahandskontrakt en viktig social insats för att motverka 
utanförskap. Det är önskvärt att få ner antalet social andrahandskon
trakt men inte på bekostnad av ökad akut hemlöshet. Istället måste 
kommunen arbeta för att fler personer ska få egna boendekontrakt. 
Detta kan till exempel handla om revideringar i uthyrningspolicys 
så att försörjningsstöd kan räknas som inkomst. Detta görs i nuläget 
hos Ebo, men är ovanligare bland privata hyresvärdar där individu
ella bedömningar är vanligare. Detta kan försvåra både möjligheten 
för hushåll att själva söka boende där samt för eventuella sociala an
drahandskontrakt att övergå till ett förstahandskontrakt. 

Hushåll med sociala andrahandskontrakt är även en heterogen grupp 
och ambitionsnivån för övergång till förstahandskontrakt kan behöva 
vara olika. Det finns situationer där det inte är rimligt att förvänta sig 
att en individ klarar av att ha ett förstahandskontrakt, då kan ett sociala 
andrahandskontrakt komma bli livslångt på grund av till exempel om
fattande ekonomiska bekymmer eller låg förmåga att själv söka boende. 

Under 2020 avslutades 37 ärenden för sociala andrahandskontrakt, 
men alla omvandlades inte till förstahandskontrakt. Hos det kom
munala bostadsbolaget omvandlades 2 sociala andrahandskontrakt 
till förstahandskontrakt. Att öka benägenheten bland särskilt privata 
hyresvärdar att omvandla social andrahandskontrakt till förstahands
kontrakt är en viktig fråga framöver.  

Akuta situationer 
Kommunen kommer regelbundet i kontakt med personer som är i 
en akut situation av hemlöshet. Om man hamnar i akut bostadslös
het är det generellt upp till den enskilde att själv finna boende. Detta 
kan vara att ta kontakt med till exempel ett vandrarhem och sedan 
ansöka om utgiften i efterhand. I enskilda fall kan socialsekreteraren 
vara behjälplig med att finna boende på vandrarhem/hotell. Boen
degruppen kan även vara behjälplig med hyresrådgivning. Det finns 
inget härbärge eller akutboende i Eslöv sedan det akuta härberget 
Akutbo stängde. Vandrarhem finns att tillgå i kommunen men drivs 
av privata aktörer. Kostnader för tillfälliga lösningar är höga enligt 
enheten för ekonomiskt bistånd.
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Våld i nära relation och skyddat boende 
Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och för den 
som drabbas är tillgång till skyddat boende och därefter en ny per
manent bostad en central fråga. Den drabbade är ofta en kvinna och 
många gånger står våldsutövaren, som ofta är en man, som kontraktha
vare eller ägare till bostaden. Förvaltningen Vård och Omsorg utreder 
och fattar beslut om skyddat boende. Det finns inte tillgång till skyddat 
boende inom kommunen, utan utredarna på Vård och Omsorg tar kon
takt med kvinnojourer runt om i landet. Skyddat boende är inte en per
manent lösning på boendesituationen. Om risken att utsättas för våld 
igen bedöms som liten och personen kan bo kvar i kommunen kopplas 
ärendet till Boendegruppen. I de fall där risken att utsättas för våld 
igen bedöms som hög kopplas ärendet till samordnaren för ärenden om 
våld i nära relationer. Samordnaren samarbetar med andra kommuner 
om bostäder. Enligt lagen har varje kommun en skyldighet att ta emot 
våldsutsatta från andra kommuner för bosättning i kommunen. 

SLUTSATSER: BOSTÄDER FÖR ALLA 

  Den äldre befolkningen kommer öka markant under prognosperioden 
vilket ställer stora krav på kommunens äldrevård så väl som den ordinarie 
bostadsmarknaden. För att kommunen ska arbeta med bostadsförsörjningen 
för äldre på rätt sätt har en särskild strategi för äldres boende tagits fram. 

ett trettiotal av nuvarande lägenheter är otillgängliga och behöver ersättas. 
Befolkningsökningen ställer även krav på antal tillgängliga bostäder. 
  Kommunen och det kommunala bostadsbolaget jobbar med tillgänglighet, 


vandrare ska ha möjlighet att gå vidare från de sociala andrahandskontrakten 
som erbjuds under etableringsfasen. 
  Eslöv har en hög andel hemmaboende unga. För att minska antalet ofrivilliga 

bostäder för unga. 
  Kommunen samverkar för att motverka utestängning från bostadsmarknaden 
och hjälpa socialt utsatta grupper med boende. Även om kommunen har en 
hög andel sociala andrahandskontrakt jämfört med andra kommuner är anta
let för närvarande inte ökande.  
  Kommunen behöver agera för att minska antalet sociala andrahandskontrakt 

ska övergå i förstahandskontrakt. 
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STRATEGI FÖR  
ÄLDRES BOENDE 

Antaget av kommunstyrelsen den 2 mars 2021
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Strategi för äldres boende är antaget av kommunstyrelsen den 2 mars 2021. 
Den riktar sig till exploatörer, förvaltningarna Vård och Omsorg och Kommunledningskontoret samt Eslövs äldre medborgare. 
Ses över för revidering en gång per mandatperiod. 
Kontaktperson: Utvecklingsstrateg, Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret. 
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INLEDNING  

Alla har rätt till en god boendemiljö i Eslövs kommun. Oavsett om 
det är i centralorten Eslöv, ute i byarna eller på landsbygden. Oavsett 
ålder, inkomst eller andra strukturella förutsättningar. Vad är då en 
god boendemiljö kan en fråga sig. Denna strategi handlar om den 
äldre befolkningens boende och hur kommunen ska arbeta med de-
ras förutsättningar till en god boendemiljö. Den äldre befolkningen 
(läs över 65 år) är en väldigt heterogen grupp människor som har 
olika förutsättningar när det gäller inkomst, behov av stöd och hur 
deras boendesituation ser ut. Därför är det viktigt att inte betrakta 
den äldre befolkningen som en enda stor homogen grupp utan ana-
lysera de olika förutsättningarna som råder inom gruppen. 

Sveriges äldre befolkning ökar varje år vilket innebär att allt fler 
människor behöver stöd och insatser i vardagen. Eslövs befolkning 
följer samma mönster där de över 80 år är den åldersgrupp som 
ökar mest sett till andel. Många som är äldre har haft fördelaktiga 
möjligheter att komma in på villamarknaden och äger därför till 
stor del många av de villor i Eslöv som kanske är mer anpassade för 
barnfamiljer. Den ökande äldre befolkningen i Eslöv sätter också 
press på kommunens finanser när det gäller stöd och vård- och om-
sorgsboenden1. Fram till 2036 kommer de över 80 år att öka med 
mer än 50 % enligt den senaste befolkningsprognosen. Därför är det 
viktigt att kommunen har en gemensam och tydlig strategi för hur vi 
ska lösa goda boendemiljöer för de äldre samtidigt som kommunen 
inte kan lösa denna utmaning genom att arbeta som vi gjort förut. 

1  Vård- och omsorgsboenden är detsamma som särskilda boenden, termen vård- och 
omsorgsboenden används i Eslövs kommun.
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VARFÖR ÄR BOENDET  
SÅ VIKTIGT?

Ett bra och väl anpassat boende är viktigt för Eslövsbor i alla åldrar 
men för gruppen äldre i synnerhet är det en förutsättning för själv-
ständighet och trygghet. För äldre personer som drabbas av sjukdom 
eller funktionsnedsättning kan boendets utformning vara avgörande 
för möjligheten att ta hand om sig själv och klara sitt dagliga liv. Hög 
tillgänglighet i boendet, till exempel att det inte finns trappor eller 
att det finns tillgång till hiss, tillräckligt stora badrumsutrymmen 
och breda dörrar utan trösklar, är några faktorer som har stor påver-
kan på vardagslivet för en person med nedsatta funktioner. En hög 
tillgänglighet är även en god förutsättning för kommunens hemtjänst 
som behöver ytor för att kunna ge god vård i hemmet. Närhet till 
service som mataffär, vårdcentral och kollektivtrafik kan också skapa 
möjligheter till bibehållen självständighet och trygghet i vardagen. 
Självständighet är viktigt för den äldre själv men har också stor på-
verkan på behovet av stöd och hjälp från Eslövs kommuns vård- och 
omsorgsverksamheter. Om fler äldre bor i lämpliga och anpassade 
bostäder kan vissa insatser som idag tar mycket resurser i anspråk, 
till exempel hjälp med personlig hygien eller promenader, fördröjas 
eller i vissa fall vara obehövliga. På samma sätt kan behovet av vård- 
och omsorgsboende fördröjas eller undvikas. För den övergripande 
samhällsplaneringen är äldres boende också en fråga om hur de 
bostäder som finns i Eslöv kan användas så att boendeytorna på ett 
bra sätt är anpassade efter hushållets storlek. Om det finns en stor 
variation av tillgängliga bostäder som kan möta äldres behov och 
efterfrågan så kan det också bidra till att skapa fler tillgängliga bo-
städer som passar barnfamiljer. Genom att frigöra bostäder som är 
attraktiva för andra grupper på bostadsmarknaden är det möjligt att 
i viss mån starta flyttkedjor. 
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KOMMUNENS ANSVAR FÖR 
ÄLDRES BOENDE

I samhällsdebatten är det vanligt att tala om behov av äldreboende 
eller boende för äldre utan att närmre beskriva vad som menas. 
Kommunen har ett övergripande ansvar att ge förutsättningar för 
goda bostäder för alla invånare. Det är dock bostadsmarknadens 
aktörer som sedan skapar den faktiska tillgången på bostäder. I vissa 
fall byggs det för särskilda kategorier på bostadsmarknaden, till ex-
empel för äldre eller studenter. Seniorboende och trygghetsboende 
är två exempel på kategoriboende för äldre som har det gemensamt 
att de syftar till god fysisk tillgänglighet och gemenskap för äldre. 
Det finns i dagsläget riktlinjer i Eslövs kommun där kommunen stö-
der trygghetsboende i form av ett bidrag för gemensamhetslokal och 
trygghetsvärd. Fastighetsägare som ska bygga seniorboende, trygg-
hetsboende eller andra hyresbostäder reserverade för personer som 
fyllt 65 år kan få statligt stöd för byggkostnader. Markanvisningar är 
det tydligaste verktyg som kommunen har för att skapa den önskade 
balansen på bostadsmarknaden. Genom markanvisningstävlingar 
kan kommunen styra vilken sorts bostäder som ska byggas och där-
med kan kommunen styra utbudet av mellanboenden eller andra 
bostäder som har stor efterfrågan hos den äldre befolkningen. 

Ända sedan 1950-talet har det i Sverige funnits en uttalad inriktning 
om att äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö. Vid behov 
ansvarar kommunen för hjälp och stöd från hemtjänst och hemsjuk-
vård. Det finns en tydlig trend att andelen personer som får sin vård 
i vård- och omsorgsboenden minskar samtidigt som insatser från 
hemtjänsten ökar. Hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamhet 
utvecklas också ständigt och möjliggör för brukare/patienter med 
omfattande vårdbehov att bo i ordinärt boende. Hos de Eslövsbor 
som behöver hjälp och stöd från hemtjänst och hemsjukvård blir bo-
endet då också en arbetsmiljö. För att Eslöv kommuns medarbetare 
ska kunna arbeta på ett patientsäkert och värdigt sätt är boendets 
utformning och tillgänglighet av stor betydelse. När det gäller äldre 
personer i behov av omfattande stöd och hjälp har kommunen ett 
ansvar att ordna vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboen-
de är mindre lägenheter i nära anslutning till gemensamhetsytor och 
med en hög personalbemanning dygnet runt för att möta lagens krav 
på god vård och omsorg. Till skillnad från ett boende på den ordinä-
ra bostadsmarknaden så är ett vård- och omsorgsboende individuellt 
behovsprövat. För kommunens ekonomi är en bostad inom ett vård- 
och omsorgsboende en hög kostnad och om det finns möjligheter att 
skapa en trygg, god boendemiljö för de äldre som skjuter upp flytten 
till ett vård- och omsorgsboende så är det bra både för den enskilde 
individen men även för kommunens ekonomiska situation. 
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Vision och syfte 
Visionen för strategin är att vara Skånes bästa kommun att bo och 
verka i för den äldre befolkningen. 

Syftet med strategin är att öka boendekvaliteten för den äldre be-
folkningen samtidigt som kommunen tar fram en strategi för att inte 
kostnaderna för kommunen ska öka i lika snabb takt som den äldre 
befolkningen ökar. 

Mål
Målet med strategin är att utöka det varierade utbudet av boende-
möjligheter för Eslövs äldre befolkning vilket ger dem en ökad möj-
lighet till självständighet och trygghet. 

Åtgärder 
Åtgärderna som presenteras här är framtagna i samtal med de olika 
förvaltningarna för att kunna uppnå målet i strategin och uppfylla 
dess syfte. Kommunledningskontoret (Klk) ansvarar för att följa upp 
åtgärderna i samband med bostadsförsörjningsuppföljningen. Paren-
teserna efter varje åtgärd innebär vilken förvaltning som har huvud-
ansvaret att genomföra åtgärderna. 

• Främja byggandet av fler mellanboendeformer genom att tillväx-
tavdelningen analyserar behovet med hjälp av Vård och omsorgs-
förvaltningen (VoO) vid markanvisningstävlingar och beaktar 
VoOs behov. Om behov finns ska det ställas krav i markanvis-
ningstävlingar. (Klk och VoO) 

• Genomför en medborgardialog kring den äldre befolkningens bo-
endesituation och vad som kan hjälpa övergången från en större 
bostad till en mindre bostad. (VoO)

• Skapa en enkätstruktur kring varför äldre startar eller slutar med 
hemtjänstlarm för ökad förståelse. Det är viktigt att fånga både 
varför äldre både startar eller slutar med sina hemtjänstlarm ef-
tersom det kan ge information som är viktig för kommunens hem-
tjänst. (VoO)

• Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring till-
gänglighetsfrågor. Kommunen ska samarbeta med LU för att göra 
samhällsekonomiska kalkyler för olika insatser för äldres boende. 
(Klk)

• Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostads-
bolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bo-
stadsbeståndet. Det ska göras i syfte att kunna matcha tillgängliga 
lägenheter med rätt boende. (Miljö och Samhällsbyggnad) 

• Skapa biståndsbedömda trygghetsboende i kommunen. Det är en 
viktig del i boendekedjan för äldre att ha flera olika boendeformer 
som syftar till att fördröja flytten till ett vård- och omsorgsboende. 
(VoO)
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• Förbättra mötesplatserna för äldre. Äldres ensamhet kan påverka 
deras livssituation markant och därför är det viktigt med välfung-
erande mötesplatser. Mötesplatserna ska syfta till att skapa inklu-
dering och bör utvecklas med hjälp av idéburna aktörer i så stor 
utformning som är möjligt. (VoO)

• Utreda möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer. 
Vilket innebär att föra en hyresvärdsdialog med både det kommu-
nala bostadsbolaget samt de privata hyresvärdarna kring vårt ge-
mensamma samhällsansvar och möjligheten att matcha individer i 
behov av en tillgänglig bostad med en tillgänglig bostad. (Klk och 
VoO)

• Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kun-
na tillhandahålla en så god boendemiljö som möjligt kopplat till 
ensamhet och aktivitet i vardagen framförallt. (VoO)
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ÖVERGRIPANDE KOPPLINGAR

Strategin för äldres boende har ett antal kopplingar till andra kom-
munala styrdokument. Avsnittet syftar till att förklara hur de olika 
kommunala styrdokumenten förhåller sig till varandra. 

Bostadsförsörjningsprogrammet
Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens främsta styrdoku-
ment när det kommer till att visa kommunens ambition och väg 
framåt när det gäller alla sorters boendefrågor för samtliga invånare 
i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet är upplagt på så sätt 
att det finns ett antal mål och åtgärder för att genomdriva den vision 
och ambition som kommunen har. Det finns även en analys av de-
mografin, bostadsmarknaden och andra faktorer som kan påverka 
boendet för kommunens invånare. Programmet ska även belysa de 
grupper i samhället som inte har samma möjlighet till en bostad, 
till exempel de äldre, ungdomar, funktionsvarierade och människor 
med sociala problem. Strategin för äldres boende ska betraktas som 
en del av bostadsförsörjningsprogrammet och är den del av pro-
grammet som belyser de äldres boendesituation och hur kommunen 
ska arbeta med att skapa goda boendemiljöer för denna grupp i sam-
hället. 

Lokalförsörjningsplanen
Lokalförsörjningsplanen visar vad, var och hur kommunen planerar 
att bygga sina kommunala lokaler. Förslag till lokalförsörjningspla-
nen utgör ett underlag till budgetprocessen och framtida politiska 
beslut, den antas först då budgeten för planperioden är antagen.

Planen visar var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är 
i behov av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler 
som kan avyttras. Planen redovisar även vilka projekt som pågår. 
Planen tittar även på den långsiktiga planeringen och utgår ifrån be-
fintliga lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler 
utifrån befolkningsprognos och översiktlig planering. Den långsikti-
ga planeringen är viktig som underlag för framtagning av detaljpla-
ner, strategiska markinköp och för att identifiera eventuellt behov av 
lokaler under begränsad tid. Den röda linjen i modellen nedan visar 
gränsen mellan ordinärt boende för äldre och institutionsboende.
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Riktlinjer för trygghetsboende
Eslövs kommun har riktlinjer för trygghetsboende för 70+ som är 
vanliga bostäder på den ordinära bostadsmarknaden men där kom-
munen ger monetärt stöd för en gemensamhetslokal och en trygg-
hetsvärd. Det är en mellanboendeform som syftar till att erbjuda 
ett boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, 
möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsser-
vice vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre. 
Tillskapandet av trygghetsboenden syftar även till att skapa nya möj-
ligheter för att på ett rationellt och effektivt sätt bedriva kommunal 
vård- och omsorg i stadens olika delar samt i kommunens övriga tät-
orter. Ytterligare ett syfte är att skjuta upp eller undanröja behov av 
flytt till vård- och omsorgsboenden. Eslövs kommunala bostadsbolag 
kommer att erbjuda 38 trygghetslägenheter med inflyttning under 
2020. 
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KOMMUNENS VERKSAMHET 
KRING ÄLDRES BOENDE

Bostadsanpassning
Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att 
människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla an-
dra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostads-
anpassningsbidrag.

Om man har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassning-
ar i sin permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan man i 
vissa fall få bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip 
alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, 
nedsatt syn eller utvecklingsstörning. Nedsättningen ska vara bestå-
ende eller åtminstone långvarig.

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa 
i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spis-
vakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera auto-
matiska dörröppnare och specialhissar. Detta är bara några exempel 
på anpassningar. Det är den som ansöker som avgör, efter sina egna 
behov, vilka åtgärder som den vill söka bidrag för. Det är funktions-
nedsättningen som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Lagen 
om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad 
anpassningar får kosta.

Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som 
ska vara uppfyllda för att man ska kunna få bostadsanpassningsbi-
drag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktions-
nedsättningen och åtgärderna som man söker bidrag för. Koppling-
en ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga 
med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det behövs ett skriftligt 
intyg från till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare för 
att visa den nödvändiga kopplingen mellan funktionsnedsättningen 
och de åtgärder som man söker bidrag för.

Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna 
använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna tillgo-
dose sina grundläggande och vardagliga behov så som att sköta sin 
personliga hygien, sova och vila, laga och äta mat, tvätta, umgås med 
andra och i förekommande fall se efter sina barn. I dessa behov inne-
fattas att kunna förflytta sig inom bostaden, in i och ut ur bostaden 
samt att kunna ta sig ut på in från balkong eller uteplatser i direkt 
anslutning till bostaden. Det finns dock ingen generell rätt att ha 
tillgång till hela sitt hus eller tomt. Kan de grundläggande behoven 
tillgodoses på tex entréplan har man ingen rätt till bostadsanpass-
ningsbidrag för att få tillgång till ovanvåning eller källare. 
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Idag väljer många äldre att bo kvar in sina hus. Många av de äldre 
husen i bostadsbeståndet har en sämre tillgänglighet. 1930–40-tals 
husen har ofta en hög yttertrappa, badrum finns sällan på entréplan 
utan ofta i källaren. Entréplanet har ofta bara en liten gästtoalett. 
Tvättstuga finns oftast i källaren. 1960–70 tals är ofta byggda med 
gillestuga, badrum och tvättstuga i källaren. 1980-tals husen är ofta 
tillgängliga i entréplan men många villor byggdes då med endast toa-
lett på entréplan och familjebadrummet på ovanvåningen där även 
sovrummen fanns.

Många av våra äldre väljer att bor kvar i dessa hus, trots att dem 
är otillgängliga och allt som oftast för stora. Man bor billigt, men 
man nyttjar troligen inte hela sitt hus utan använder bara delar. Bo-
stadsanpassningarna i dessa hus är många. Trapphissar eller ramper 
till entréer för att komma in i huset. Trapphiss till ovanvåning om 
badrumsalternativ inte finns att iordningställa på entréplan. Iord-
ningsställande av badrum oftast är äldre badrum små, finns många 
badrum med badkar. Exempel på anpassningar i badrum är; ta 
bort badkar för att iordningsställa dusch, göra små badrum större, 
anpassa duschar. Andra exempel på anpassningar är bredda dörrar, 
framförallt är många badrumsdörrar smala. Utjämning av trösklar/
nivåskillnader. Man har rätt att kunna komma ut i friska luften dels 
via entrédörr men även att komma ut till balkong/ altan i direkt an-
slutning till bostaden om möjlighet inte ges att ta sig via entrédörren 
dit. Att ta sig vidare ut i trädgården är sällan bidragsberättigat. I vis-
sa fall har man rätt att kunna ta sig till förråd eller garage beroende 
på vad som förvaras där. 

Hemtjänst
Äldreomsorgen är huvudsakligen kommunens ansvar som i prak-
tiken innefattar hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd, daglig 
verksamhet samt äldreboenden och regleringen sker främst av social-
tjänstlagen (SoL). Hemtjänsten i Eslöv har 411 brukare (oktober2019) 
som får insatser utifrån deras individuella behov och detta kan vara 
från ett besök i veckan till 15 besök per dygn. Medelåldern är 82 år 
och den största åldersgruppen är de mellan 80–89år. 

Ålder Antal %

65– 30 7%

65–69 10 2%

70–79 95 23%

80–89 173 42%

90–99 100 24%

100+ 3 1%

411 100% 

Tabell x: Åldersfördelningen bland hemtjänstens brukare.

Av de 411,som har någon form av hemtjänstinsats, så bor 66% (273st) 
inom Eslövs tätort. Resterande 137 är fördelade mellan resterande 
tätorter med Löberöd i spetsen med 30 brukare. Landsbygden i 
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kommunens norra del mellan Marieholm och Stehag har i dagsläget 
den största koncentrationen med 22 brukare. 

Vid planering av hemvårdsverksamheten är det oerhört betydelse-
fullt att ha en mer detaljerad bild av den geografiska spridningen 
när det gäller personer över 65 år. Det individuella behovet och vilka 
insatser som ska utföras kan kommunen aldrig förutse eller påverka 
och kärnan i hemtjänstens uppdrag är att se till att våra brukare får 
en god vård med hög kvalité. Det kommunen kan påverka är plane-
ringen och den strategiska förflyttningen mellan brukarna för att öka 
tryggheten och minska stressnivån inom personalgruppen. 

Befolkningsprognosen räknar med en ökning på 53% av den äldre 
populationen fram till 2036 men det är inte först och främst antalet 
som kommer att ha den största påverkan på hemtjänstens verksam-
heter. Det avgörande kommer att vara deras geografiska placering 
och boendeform. I nuläget så bor majoriteten av våra äldre brukare 
inom tätorten Eslöv Om man tittar närmre på Eslöv så finns det 
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skillnader i ålder mellan stadsdelarna var vi har många brukare idag 
och var vi kan förvänta oss i framtiden. Enligt kartorna ovan så bor 
de framtida 75 till 90 åringar i större uträckning på landsbygden och 
i resterande tätorter än i dagsläget samtidigt som antalet ökar inom 
Eslövs centrum. Om man dessutom räknar med trenden att man vill 
bo längre i det ordinära boendet så ökar kraven på tillgänglighet och 
bostadens utformning för att möta de mer avancerade medicinska 
krav som kommer med en hög ålder. Oavsett om framtidens äldre 
befolkning väljer att bo kvar på landsbygden och byarna eller väljer, 
som i dagsläget att bo i Eslövs tätort, så kommer Eslövs kommun att 
möta stora utmaningar. 

Utöver de 411 (oktober 2019) som har hemtjänstinsatser så är det 421 
personer som enbart har trygghetslam och kan larma till hemtjäns-
ten i akuta fall. Deras ålder och geografisk placering hjälper hem-
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tjänsten idag att förutse ökningar och minskningar i nära framtid. 

Rehabs verksamhet kan ge en lite längre framtidsprognos när man 
tittar på antalet personen med rullator som hjälpmedel utan hem-
tjänstinsatser samt personen med trygghetslarm och rullator. Det är 
919 personer (oktober 2019) som har en rullator utan hemtjänstin-
satser och den senaste undersökningen har visat att det är det första 
steget mot kommunens insatser. Först får personen en rullator eller 
ett annat hjälpmedel, sedan får hen ett trygghetslarm och till sist får 
hen ett biståndsbedömt beslut på hemtjänstinsatser. 

Hemsjukvården är de HSL bedömda insatserna som utförs eller 
delegeras vidare av sjuksköterskan. Det finns 60 brukare (Oktober 
2019) som har insatser enbart utav DSK och SSK som inte kan dele-
geras vidare till USK. 

Vård- och omsorgsboende
Eslöv kommun har sju vård- och omsorgsboenden, varav sex, Vår-
löken, Gjutaregården, Bergagården, Trollsjögården, Solhällan och 
Kärråkra, ligger i Eslöv tätort. Ölycke, som ligger i Löberöd, har 9 
vård och omsorgsplatser samt 20 korttidsplatser med möjlighet att 
dubbel-belägga tre rum. Av kommunens 262 boendeplatser finns 
54 platser på Kärråkra var det ytterligare finns två platser avsedda 
för avlastning. Vårlöken har för närvarande 23 lägenheter, men ska 
under 2021 delvis omvandlas till biståndsbedömt boende. 9 vård och 
omsorgsplatser kommer att finnas kvar på Vårlöken, denna planerade 
minskning finns med i antalet boendeplatser redovisat ovan. Kapaci-
teten på vård- och omsorgsplatser kommer att minskas med 9 platser 
från och med år 2020. Det är i enlighet med planen att minska anta-
let platser i förhållande till invånarantalet samt att möjlighet att inrät-
ta vård- och omsorgsboenden anpassade och utformade för äldre med 
ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, och som inte 
längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet.
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STATISTISK ANALYS  
AV ÄLDRES BOENDE  
I ESLÖVS KOMMUN

Sammanfattade slutsatser av nulägesbeskrivningen
De äldre blir allt fler och fler sett till andelen i kommunen. Analysen 
visar att de äldre är en heterogen grupp med väldigt olika förutsätt-
ningar. Som väntat bor man ju äldre man blir i större utsträckning 
i hyresrätt eller vård- och omsorgsboende. Ju äldre man är bor man 
i större utsträckning ensam och de som bor ensamma är i högre ut-
sträckning kvinnor då de lever längre än män. Kvinnor tjänar betyd-
ligt mindre än män vilket kan vara ett problem om man bor ensam. 
Många äldre vill gärna bo i centrum om det vore möjligt och gärna 
i en hyresrätt. Ju äldre man blir desto större är chansen att man bor 
i tätorten Eslöv, troligtvis på grund av den service som finns till-
gänglig där. Av de över 80 år bor 72% i tätorten Eslöv. Dock bor det 
en större andel äldre i byar som Löberöd och Stockamöllan. Efter 
pensionsåldern finns det ett mer eller mindre obefintligt flyttnetto ut 
eller in i kommunen, de flyttar som sker är inomkommunala. 

Befolkningen som är över 80 år i Eslövs kommun förväntas öka med 
36 personer vilket motsvarar en ökning av 2,2% till 2020 samt med 
886 personer vilket motsvarar en ökning av 53,3% till 2036. Skulle 
prognosen visa sig stämma så kommer en sådan utveckling ställa 
markant högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en 
ökande befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs 
kommun har relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolk-

Ålderstruktur Eslövs kommun
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ning i dagsläget än många andra kommuner. De yngre och äldres 
andel kommer dock att öka och ställa större krav på kommunens 
välfärdsservice. 

Äldres boende på den ordinära bostadsmarknaden
De äldre är en väldigt heterogen grupp människor i Eslövs kommun. 
19 % eller 6 253 personer är 65 år eller äldre i Eslövs kommun. En 
kort analys av hur de äldre bor visar att 54% bor i en äganderätt, 
20 % bor i en bostadsrätt och 25% bor i en hyresrätt. Tittar man på 
skillnader mellan könen ska det sägas att 61% av männen över 65 år 
bor i äganderätt medan 47% av kvinnorna gör det. 29% av kvinnorna 
över 65 år bor i hyresrätt medan 20 % av männen gör det, då ska det 
tilläggas att kvinnor är fler i antal än männen också. Analyseras även 
bakgrunden i relation till upplåtelseformen så är det fortfarande van-
ligast för utrikes födda äldre män att bo i en äganderätt (48%) näst 
vanligast för den gruppen är att bo i en hyresrätt (32%). För utrikes 
födda äldre kvinnor är det vanligast att bo i en hyresrätt (38%), dock 
är det nästan lika många som bor i en äganderätt (37%). 63% av de 
inrikes födda äldre männen bor i en äganderätt medan 49% av de 
inrikes födda äldre kvinnorna gör det. Det ska tilläggas att ca 13% av 
de äldre är födda utrikes. 
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Grafen ovan visar att mer än hälften oavsett ålder har bott i sin nuva-
rande bostad i över tio år. Den visar även att det är en mindre andel 
som bott i den nuvarande bostaden över tio år ju äldre invånarna blir. 

Hushållsstorlek
Hushållstorlekstermen förklarar hur många personer som bor i en 
bostad tillsammans. Mellan 61–75 år är det vanligast att hushållen 
består av två personer. I hushåll över 80 år är majoriteten ensamhus-
håll och ju äldre hushållen är desto fler är ensamhushåll. Det ska sä-
gas att i antal så är det nästan lika många hushåll som är ensamhus-
håll som är tvåpersonershushåll i hushåll över 61+ år. Av alla hushåll 
över 61 år så är cirka 2500 ensamhushåll och 2500 tvåpersonershus-
håll av samtliga 5500 hushåll över 61 år. 
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Inkomster för äldre
I den heterogena gruppen äldre över 65 år har utrikes födda kvinnor 
en disponibel medelinkomst på 12 400/månad kronor medan de in-
rikes födda kvinnorna har 15 520 kronor/månad. Utrikes födda män 
har mer eller mindre lika mycket i disponibel medelinkomst som de 
inrikes födda kvinnorna. Allra mest har inrikes födda män som i ge-
nomsnitt har en disponibel medelinkomst på 21 700 kronor/månad, 
det är 9 300 kronor mer i månaden än den genomsnittliga utrikes 
födda kvinnan. Eftersom inkomsterna skiljer sig så mycket kan de 
äldre i Eslövs kommun efterfråga väldigt olika bostäder baserat på 
deras inkomstnivå. 

Vad som är tydligt är att både kön, bakgrund och utbildningsnivån 
påverkar inkomstfördelningen hos den äldre befolkningen i Eslövs 
kommun. Jämfört med grannkommunerna ser det ut som diagram-
met nedan visar. Könsskillnaden är tydlig oavsett kommun men det 
är tydligt att totalt sett så är det enbart 6 000 kr skillnad mot Klippan 
men 15 000 kr i skillnad mot Lund.
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Bostadspreferenser 
De äldre har självklart olika preferenser kring bostäder där det är 
viktigt att bo nära service och att känna sig trygga. Enligt en under-
sökning som Ebo genomförde 2016 uppgav 65% av de äldre mellan 
65–75 år att de hade en bostadskostnad på högst 6000 kronor. Ma-
joriteten av de som ingick i undersökningen efterfrågade ett senior-
boende med 2–3 rum och kök. Hälften av de som ingick i undersök-
ningen ville bo i hyresrätt och enbart 8% ville bo i en villa. Mer än 
hälften ville även bo i centrum om de själva fick bestämma. 

Av alla de människor i Eslövs kommun som är över 66 år (5909 per-
soner) så bor 3743 av dem i Eslövs tätort (62%). 189 stycken (80%) av 
236 personer över 91 år bor i tätorten Eslöv. På det stora hela är det 
tydligt att den äldre befolkningen befinner sig framförallt i tätorten, 
på landsbygden och även till viss del i byar som Löberöd och Marie-
holm. 

Eslövs  
kommun

66 år– 
70 år

71 år– 
75 år

76 år– 
80 år

81 år– 
85 år

86 år– 
90 år

91 år– 
117 år

Total

Eslövs tätort 979 990 723 538 324 189 3743

Väggarp/
Örtofta

26 21 4 5 ..c ..c 56

Kungshult 30 26 14 4 74

Marieholm 65 74 51 30 14 8 242

Flyinge/ 
Gårdstånga

75 67 43 22 7 ..c 214

Hurva 17 16 5 ..c ..c 38

Stehag 48 40 25 17 5 5 140

Stockamöllan 26 25 19 10 5 ..c 85

Billinge 36 17 10 9 6 ..c 78

Löberöd 77 76 54 30 29 13 279

Harlösa 45 48 33 14 10 ..c 150

Landsbygden 286 249 133 80 34 11 793

Total 1710 1649 1114 761 439 236 5909
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Ovan visas flyttmönstret för de över 61 år i Eslövs kommun. Det är 
ovanligt att flytta in eller ut från kommunen efter att man fyllt 65 år. 
Dock finns det en tydlig trend både 2018 och 2019 att de över 50 år 
flyttar ifrån kommunen. Däremot flyttar en del äldre inom kommu-
nens gränser.  
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Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) - 
Uppdatera kommunens måltidspolicy 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat, § 103, 2020 att remittera en motion från  Ted 
Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måltidspolicy till servicenämnden för 
yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till Kommunledningskontoret senast den 13 september 
2021. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna Eslöv – Uppdatera kommunens måltidspolicy  
Kommunfullmäktiges beslut § 103, 2020 
 

Beredning 
Motionens yrkande 
I motion Uppdatera kommunens måltidspolicy yrkar Ted Bondesson (SD) på att 
kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att uppdatera måltidspolicyn för 
att åtgärda problemet med avsaknaden av kött i skolmaten. Måltidpolicyn ska 
revideras med motiveringen att policyn gett upphov till tolkningar som lett till 
försämringar av kvalitén på skolmaten genom att hållbarhet har tolkats som att mer 
vegetarisk mat skall ersätta traditionell kost. 
 
Förvaltningens svar 
Eslövs kommuns måltidsverksamhet arbetar efter de mål och riktlinjer som Eslövs 
politiker har satt upp för verksamheten. Bland de övergripande målen som gäller hela 
kommunen står det ”att Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö 
och klimat”.  
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Det ingår att följa den måltidspolicy som bland annat säger att ”huvudsyftet med 
måltidsverksamheten är att servera god och näringsriktig mat vid rätt tider till 
målgrupperna: 
• Bidra till god hälsa hos våra medborgare  
• Stärka måltidens betydelse i kommunens egna verksamheter och därmed öka 
kommunens attraktionskraft  
• Verka för ett hållbart Eslöv, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt” 
 
Under rubriken Hållbar står det ”Våra måltider ska bidra positivt till Eslövs 
hållbarhetsarbete och ökad uppfyllelse av de globala målen.” Man ska arbeta aktivt 
med ekologiska och närproducerade inköp, med att minska matsvinn, att öka andelen 
vegetabilier i måltiderna och med projekt som stimulerar hållbarhet. 
Inköp ska göras medvetet för att stödja god arbetsmiljö, etik, ekonomi och sociala 
förhållanden. Ambitionen är att nivån för inköp av ekologiska livsmedel ska följa 
den nationella livsmedelsstrategin. Man strävar också efter att stimulera till inköp av 
närproducerad mat. De livsmedel kommunen upphandlar ska vara producerade i 
enlighet med svensk lagstiftning.  
 
Måltidsverksamheten arbetar systematiskt med att ha balans mellan olika perspektiv i 
hållbarhetsarbetet. Störst fokus är att ha nöjda matgäster med mat i magen - där den 
gör nytta. Arbetet sker i en ständig dialog mellan matgäst, beställare och 
måltidsverksamheten och under året har det även genomförts undersökningar bland 
våra matgäster och resultatet visar på en ökad nöjdhet. 
Hållbarhetsarbetet är så mycket mer än vegetariska rätter och inriktningen är  
klimatsmart, säsong, minskat matsvinn och produktval som bidrar till en mindre 
påverkan på klimatet. Måltidsverksamhetens arbete framskrider enligt mål och 
riktlinjer som finns för Eslövs kommun. 
 
Slutsats 
Med motiveringen att måltidsverksamheten arbetar utifrån av Eslövs kommuns 
beslutade policy och riktlinjer samt balanserar olika perspektiv i hållbarhetsarbetet är 
bedömningen att en uppdatering av måltidspolicy utifrån motionärens yrkande på att 
kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att uppdatera måltidspolicyn för 
att åtgärda problemet med avsaknaden av kött i skolmaten  kan avslås 
 
 

Förslag till beslut 
-  Servicenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och föreslår  

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen från 
Ted Bondesson (SD) – Uppdatera måltidspolicyn. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Åsa Ratcovich Marina Rahm 
Förvaltningschef Måltidschef 
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Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 103 KS.2020.0439

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) - Uppdatera 
kommunens måltidspolicy 

Ärendebeskrivning 
Ted Bondesson har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med rubriken 
"Uppadatera kommunens måltidspolicy". Kommunfullmäktige har att remittera 
motionen för yttrande.

Beslutsunderlag
 Motion från Ted Peter Bondesson (SD) Uppdatera kommunens måltidspolicy

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att motionen remitteras till barn- och 
familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden med 
begäran om yttrande senast den 13 september 2021 och till kommunstyrelsen med 
begäran om yttrande senast den 5 oktober 2021.

Motionären förklarar sig nöjd med remitteringen.

Beslut
- Motionen från Ted Bondesson (SD) om uppdatering av kommunens 
måltidspolicy remitteras till barn- och familjenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden med begäran om yttrande senast den 
13 september 2021 och till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 5 
oktober 2021.

Beslutet skickas till 
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Servicenämnden
Kommunstyrelsen
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Eslöv 

E-post: eslov@sverigedemokraterna.se | Hemsida: eslov.sverigedemokraterna.se

Uppdatera kommunens måltidspolicy 
Rätta till misstag 

 
Måltidspolicyn i Eslövs kommun är nyligen reviderad. Enligt vår uppfattning innebar detta att 
policyn omgående gav upphov till tolkningar av texten som lett till försämringar av kvalitén 
på skolmaten i Eslövs kommun. Dessa delar fanns dock ej med i Sverigedemokraternas 
förslag till reviderad måltidspolicy. 
 
Exempelvis står det nu klart att skrivningen om hållbarhet har tolkats som att mer vegetarisk 
mat skall ersätta traditionell kost. Idag kan det innebära att kött saknas i matsedeln flera dagar 
i veckan.  Detta har gjort skolmatsedeln konstlad där både elever och föräldrar har slagit larm 
om den försämrade maten och de brister det medfört gällande den näring eleverna får i sig.  
 
Det är viktigt både för elevernas hälsa och för deras förmåga att följa med i undervisningen att 
maten som serveras i skolan är hälsosam och varierad. Vi vänder oss därför mot att man 
experimenterar med opopulära och konstlade rätter för att smyga in mer vegetarisk mat och vi 
tror inte heller att det var avsikten med policyn då denna skrevs.  

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 Att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att uppdatera måltidspolicyn 

för att åtgärda problemet med avsaknaden av kött i skolmaten.  
 

För Sverigedemokraterna Eslöv 
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2021-05-20 
Sara Andersson Servicenämnden 
+4641362355  
Sara.Andersson3@eslov.se  
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Serviceforvaltningen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Svar på remiss angående plan för Mobility 
management 2021 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 28 april 2021, § 70 tagit beslut om att 
skicka förslaget på Plan för Mobility management för Eslövs kommun på remiss för 
att få in synpunkter på planen. Sista dag för att lämna synpunkter är den 31 augusti 
2021. Med framtagandet av planen vill kommunen ta ett helhetsgrepp och på ett 
bättre sätt införa Mobility management i det ordinarie arbetet. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70 Remittering av förslag till Plan 
för Mobility management 
Bilaga 1 Sammanfattning av aktiviteter till Plan för Mobility management 2021 
Bilaga 2 Måluppföljning till Plan för Mobility management 
Remissversion Plan för Mobility management 

Beredning 
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
Syftet med planen och arbetet utifrån denna är att det ska kännas enkelt och attraktivt 
att gå, cykla eller välja kollektivtrafik, men också att kunna påverka transportsystem.  
Remissversion Plan för Mobility management är ett överskådligt och väl arbetat 
material och här kopplas både regionala och globala visioner och mål ihop på ett 
genomtänkt sätt. Stycke 4. Åtgärder, beskriver flera för Eslövs kommun främjande 
aktiviteter och evenemang som ska bidra till måluppfyllelsen. 
Serviceförvaltningen har inga andra synpunkter på remissversion Plan för Mobility 
management. 
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden beslutar anta yttrandet som sitt och översända det till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Åsa Ratcovich Sara Andersson  
Förvaltningschef Administrativ chef 
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§ 70    MOS.2021.0323 

Remittering av förslag till Plan för Mobility management  

Ärendebeskrivning  
Ett av de svåraste områdena att mäta, påverka och förbättra ur klimatsynpunkt är 
transporter. Arbetet med att energieffektivisera transporter måste kombineras genom 
ett minskat behov av transporter, effektivare transporter och val av färdsätt och 
bränsle. Eslöv ligger mitt i Skåne längs med stambanan, har två egna stadsbusslinjer 
och en landsbygd som består av flera mindre tätorter vilket ger goda möjligheter till 
stor effektiviseringspotential. 
 
I energi- och klimatplanen som antogs av kommunfullmäktige 2015 är ett av 
uppdragen i åtgärdsprogrammet på området transporter: Plan för mobility 
management (effektivisering av transporter och infrastruktur) och långsiktig plan för 
permanenta åtgärder och kampanjer ska tas fram. 
 
Eslövs kommun har erfarenheter av att arbeta med mobility management i enskilda 
projekt såväl inom kommunen som med andra aktörer. Sedan ca 5 år tillbaka har 
förvaltningen årligen genomfört olika evenemang likväl som beteendepåverkande 
insatser. I och med framtagandet av mobility managementplanen vill kommunen ta 
ett helhetsgrepp och på ett bättre sätt införa arbetet med mobility management i det 
ordinarie arbetet. För att inhämta synpunkter på förslaget till plan för mobility 
management bör den skickas ut på remiss. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remittering av förslag till Plan för mobility managmenet för 

Eslövs kommun 
 Remissversion. Plan för Mobility management 
 Bilaga 1 Sammanfattning av aktiviteter 
 Bilaga 2 Måluppföljning 
 

Beredning 
Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, som t.ex. information, 
kommunikation, organisation av tjänster och koordination av verksamheter. Mjuka 
åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder, t.ex. nya busslinjer, 
cykelparkering eller cykelbanor. Mobility management kräver inte nödvändigtvis 
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stora finansiella negativa konsekvenser. Vilket medför att det är av största vikt att 
öka andelen resande med hållbara transportslag. Mobility management är ett viktigt 
verktyg för att se till att befintligt transportsystem används på ett effektivt sätt. 
Genom att underlätta för hållbara färdsätt och arbeta med mobility management ges 
större möjligheter för olika grupper att använda transportsystemet och skapar 
dessutom förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt resande i framtiden. Det 
ger även vinster för samhället i form av lägre utsläpp, minskat buller, bättre 
trafiksäkerhet och mer tillgänglig yta för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Att fler rör 
sig aktivt ger också en vinst för folkhälsan. 
 
Innan planen kan antas bör den gå ut på remiss till kommunstyrelsen och 
kommunens nämnder. Förvaltningen önskar synpunkter på förslaget till Mobility 
management- planen för att kunna arbeta in detta i den plan som senare ska antas av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ut förslag till Plan för 
mobility management, ”Remissversion med tillhörande bilagor: Plan för mobility 
managament” till kommunstyrelsen och kommunens nämnder för yttrande. 
Yttrandena ska vara inkomna till förvaltningen senast den 31 augusti 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Servicenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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PLAN FÖR MOBILITY 
MANAGEMENT 

Plan över hur kommunen ska arbeta med beteendepåverkande insatser för 

hållbara transporter.
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1. Bakgrund och Syfte 
Ett av de svåraste områdena att mäta, påverka och förbättra ur klimatsynpunkt 

är transporter. Arbetet med att energieffektivisera transporter måste 

kombineras genom ett minskat behov av transporter, effektivare transporter 

och val av färdsätt och bränsle. Eslöv ligger mitt i Skåne längs med 

stambanan, har två egna stadsbusslinjer och en landsbygd som består av flera 

mindre tätorter vilket ger goda möjligheter till stor effektiviseringspotential.  

 

I Energi- och klimatplanen som antogs 2015 är ett av uppdragen i 

åtgärdsprogrammet på området transporter: Plan för mobility management 

(effektivisering av transporter och infrastruktur) och långsiktig plan för 

permanenta åtgärder och kampanjer ska tas fram. Eslövs kommun är med i 

ett projekt som drivs av länsstyrelsen i Skåne tillsammans med 6 andra 

kommuner som heter fossilbränslefritt 2.0. I projektet arbetar kommunen 

aktivt med att minska användningen av fossil energi. Inriktningen till planen 

ges även i kommunens översiktsplan 2035 samt kommunens politiska 

handlingsprogram. 

Vad är Mobility management? 

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och 

påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och 

beteenden. Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, 

som t.ex. information, kommunikation, organisation av tjänster och 

koordination av verksamheter. Mjuka åtgärder förbättrar ofta effektiviteten 

hos ”hårda” åtgärder, t.ex. nya busslinjer, cykelparkering eller cykelbanor. 

Mobility management kräver inte nödvändigtvis stora finansiella 

investeringar och de kännetecknas av en bra kostnadsnyttokvot. 

Varför behövs en mobility management plan? 

Mobility management handlar om att göra det enkelt och attraktivt att gå, 

cykla och åka kollektivt. Detta för att trafiksystemet ska används 

resurseffektivt och för att minska resor och transporters negativa 

konsekvenser. 

 

Goda transportmöjligheter är viktiga för ett fungerande samhälle. Samtidigt 

medför ökad biltrafik en rad negativa konsekvenser. Vilket medför att det är 

av största vikt att öka andelen resande med hållbara transportslag.  

 

Mobility management är ett viktigt verktyg för att se till att befintligt 

transportsystem används på ett effektivt sätt. Genom att underlätta för dessa 
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färdsätt och arbeta med mobility management ges större möjligheter för olika 

grupper att använda transportsystemet och skapar dessutom förutsättningar 

för ett mer jämlikt och jämställt resande i framtiden. Det ger även vinster för 

samhället i form av lägre utsläpp, minskat buller, bättre trafiksäkerhet och 

mer tillgänglig yta för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Att fler rör sig aktivt 

ger också en vinst för folkhälsan.  

 

Eslövs kommun har erfarenheter av att arbeta med mobility management i 

enskilda projekt såväl inom kommunen som med andra aktörer. Sedan ca 5 

år tillbaka har vi årligen genomfört olika evenemang likväl som 

beteendepåverkande insatser. Dessa evenemang är Cykeldag, 

Trafikantvecka, luciafirande för våra pendlare samt en synbarhetskampanj. 

Men utöver dessa enskilda evenemang har kommunen inte arbetat så mycket 

med de mjuka åtgärderna och mobility management.  I och med framtagandet 

av mobility managementplanen vill kommunen ta ett helhetsgrepp och på ett 

bättre sätt införa arbetet med mobility management i det ordinarie arbetet.  

 

Syftet med en plan för Mobility management är att påverka efterfrågan av 

transporter och att de resor som utförs i större utsträckning görs till fots, med 

cykel eller kollektivtrafik. Planen tydliggör hur Eslövs kommun ska använda 

Mobility management för att uppnå redan kommunalt uppsatta mål.  

I nuläget saknas en Trafikstrategi i kommunen vilket också behöver komma 

på plats. Att kombinera att arbeta med beteendepåverkande insatser gör att 

nyttan av de fysiska åtgärderna kan bli högre. 

2. Nuläge 
Här beskrivs de förutsättningar som finns för kommunens invånare att resa 

hållbart i nuläget samt hur resandet i kommunen ser ut.  

2.1 Eslövsbornas resvanor 

I figurerna på nästa sida visas Eslövs kommuns färdmedelsfördelning från en 

resvaneundersökning för Skåne genomförd år 2018. I figuren finns även en 

tillbakablick till hur färdmedelsfördelningarna har sett ut 2007 och 2013. Där 

kan det utläsas att andelen resor som sker med bil ligger på 59 % vilket är 

relativt högt, dock är det en minskning från 65% 2013 vilket visar att 

utvecklingen trots allt går i rätt riktning. Andelen som väljer att cykla i 

kommunen är 9 % 2018 jämfört med endast 4 % 2013. Utvecklingen går i rätt 
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riktning men det finns ett stort behov av att minska andelen som kör bil samt 

att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt.   

 

Det som framförallt är intressant att läsa i Resvaneundersökningen är hur 

färdmedelsfördelningen ser ut uppdelat i reslängd vilket visas i figuren nedan. 

Naturligt är andelen som går och cyklar högre för kortare resor för att därefter 

minska för längre resor. Bilanvändningen har ett motsatt resmönster och även 

tågtrafiken och har en större andel för de längre reslängderna.  

Figur 1. Andel resor per färdmedel i Eslövs kommun jämfört med tidigare år och med Skåne i stort. 
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Det som är intressant för Eslövs del är att det för resor som är kortare än 1 

kilometer så väljer nästan en av fyra att köra bil. För resor mellan 1-2,99 

kilometer så tar nästan hälften bilen. Med stor sannolikhet beror det på att 

många är vanebilister och tar bilen utan att fundera på om andra sätt att göra 

resan på. Inom de korta resorna dvs. de som är kortare än 3 km finns det alltså 

en stor potential kring att få fler Eslövsbor till att välja bort bilen samt att 

istället gå, cykla eller resa kollektivt.  

Figur 2. Färdmedel uppdelat per reslängd 
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2.2 Stadens förutsättningar 

Hela Eslövs tätort ryms inom en cirkel med en radie på 2 kilometers avstånd 

till centrum och tågstationen från stadens utkant. Den täta och nära staden ger 

goda förutsättningar och stor potential till att Eslövsborna går och cyklar i 

större utsträckning än i dagsläget. På kartan visas Eslövs tätort och 

avståndscirklar med radie två kilometer, en och en halv kilometer, en 

kilometer och 500 meter samt den ungefärliga tid det tar att cykla och gå 

sträckan. 

Cykeltrafik 

Det finns en hel del cykelvägar i kommunen, nedan visas en karta över var 

det finns cykelvägar i Eslövs tätort. Den gröna färgen illustrerar var det finns 

cykelvägar i nuläget och de röda illustrerar var man behöver cykla i 

Figur 3. Karta över Eslövs tätort med avståndscirklar utmarkerade, både i tid och i kilometer. 

216 ( 284 )



  9(24) 

blandtrafik – vilket samtidigt visar på var behov av att bygga ut fler 

cykelvägar finns.  

Kollektivtrafik 

I Eslövs tätort finns två stadsbusslinjer, regionbussar samt tågstation. I tre av 

våra ytterorter (Marieholm, Stehag och Örtofta) finns det tågstation med 

Pågatågstrafik och i många övriga delar av kommunen kan man åka kollektivt 

med regionbuss. I figurerna nedan visas översiktskartor över kollektivtrafiken 

i kommunen samt inne i Eslövs tätort. 

Figur 4. Karta över cykelvägar i Eslövs tätort. 
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Figur 5. Karta med kollektivtrafiken i kommunen, ej stadsbusstrafiken. 

Figur 6. Karta över stadsbusstrafiken i Eslöv. Linje 1 Trafikerar mellan Solkullen och 

Flygstaden. Linje 2 trafikerar mellan Bäckdala och Rönneberga.  
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3. Vision och mål  

3.1 Globala mål 

De negativa miljö- och hälsokonsekvenser som transporterna ger upphov till 

måste minska. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och 

kräver insatser på olika samhällsnivåer om vi ska kunna lyckas. 

Agenda 2030 

FN har beslutat om 17 globala mål kopplat till hållbar utveckling inom många 

olika områden. En utökning av andelen hållbara resor bidrar till att följande 

mål inom agenda 2030 kan uppnås.   

 

3.2 Nationella mål 

Mål för framtidens resor och transporter  

Regeringen har i propositionen ”Mål för framtidens resor och transporter 

(2008/09:93) fastställt transportpolitiska mål som redovisas nedan: 

 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet har i sin 

tur delats upp i ett funktionsmål och ett hänsynsmål.  

Funktionsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 

att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till 

att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. 
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Nollvisionen 

Grunden i nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 

När vi utformar transportsystemet gör vi det utifrån vår kunskap om 

människokroppens förmåga att klara krockvåld. Det ska vara lätt att göra rätt 

i trafiken och misstag ska inte straffas med döden. Vägar, gator och fordon 

ska anpassas och utformas efter människans förutsättningar. 

Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som 

använder transportsystemet. Utformarna har det yttersta ansvaret för 

säkerheten. Trafikverket ansvarar för att samordna arbetet för Nollvisionen i 

Sverige. 

Fyrstegsprincipen 

Ett sätt att arbeta med mobility management är att använda Trafikverkets 

fyrstegsprincip. Principen innebär att åtgärder som påverkar efterfrågan på 

resor och transporter ska övervägas innan satsningar på ny infrastruktur 

diskuteras. Den bidrar till att utveckla ett mer hållbart transportsystem som 

hushåller med knappa resurser i alla de tre hållbarhetsaspekterna – för miljö, 

ekonomi och människa.  

De fyra stegen i Fyrstegsprincipen: 

 

• Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

• Exempel på åtgärder: Lokaliseringar, markanvändning, skatter, avgifter, parkeringsavgifter, 
subventioner, samverkan, resfria möten, hastighetsgräns, samordnad distribution, 
information, marknadsföring, resplaner och program och så vidare.

1

• Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av 
den befintliga infrastrukturen.

• Exempel på åtgärder: omfördelning av ytor, busskörfält, signalprioritering, ITS-lösningar, 
särskild drift, samordnad tågplan, ökad turtäthet, logistiklösningar, reseplanerare och så 
vidare.

2

• Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.

• Exempel på åtgärder: förstärkningar, trimningsåtgärder, bärighetsåtgärder, breddning, 
plattformsförlängning, förbigångsspår, stigningsfält, muddring i farleder, ITS-lösningar, 
planskilda korsningar, uppställningsspår med mera.

3

• Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det 
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

• Exempel på åtgärder: nya järnvägar, dubbelspår, förbifart, ny motorväg, farledsinvestering, 
centrala kombiterminaler, cirkulationsplats, nya stationslägen, BRT-lösningar, 
elmotorvägar, förbindelser till flygplatser, busskörfält, nya mötesspår med mera.

4
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3.3 Regionala mål 

I Mobilitetsplanen för Skåne (2017) har man målfokus till år 2030. I planen 

poängteras vikten utav att färdmedelsfördelningarna behöver se annorlunda 

ut till dess. Detta med anledning av att Skånes befolkning växer vilket gör att 

infrastrukturen inte kommer att ha tillräcklig kapacitet om inte fler väljer att 

resa hållbart i framtiden. Med målen som finns för färdmedelsandelarna 

kommer mängden biltrafik hållas på ungefär samma nivå i antal som i 

nuläget. Följande beskrivs i den regionala planen: 

 

”För att styra mot ett mer hållbart resande måste utgångspunkten vara att 

förändra resandet i hela Skåne och att alla ska arbeta utifrån sina 

förutsättningar. Utgångsläget är olika på landsbygden, på mindre orter och i 

de större städerna, vilket figur 5 visar. Redan idag är skillnaderna inom de 

olika tätortskategorierna stora, vissa av tätorterna inom en grupp har långt 

kvar till att nå målen och andra är nästan där.”  
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”Bilen kommer att ha en fortsatt viktig funktion, främst på mindre orter och 

på landsbygden. Där är kollektivtrafikutbudet mindre utbyggt och 

utmaningarna med exempelvis trängsel inte lika stora. Det är därför av stor 

vikt att infrastrukturen för laddning av elfordon byggs ut på landsbygden. Det 

gäller även tillgängligheten till andra fossilfria drivmedel. Kollektivtrafiken, 

gång och cykel har bäst förutsättningar att öka i tätorterna.” 

 

Dessa mål för färdmedelsfördelning ger olika inriktningar beroende på vilken 

ort i kommunen det är. För Eslövs tätort innebär det att med utgångspunkt 

från tabellen ovan bör nå en färdmedelsfördelning som i kategorin ”Övriga 

tätorter med stadsbuss”. För övriga tätorter i kommunen med god 

kollektivtrafik gäller istället målet för ”övriga tätorter utan stadsbuss”. I den 

kategorin finns de orter där det finns pågatågsstation dvs. Marieholm, Stehag 

och Örtofta. Där möjligheterna till kollektivtrafik är sämre räknas som 

landsbygd och där ser målbilden annorlunda ut där en högre andel biltrafik 

accepteras. I Avsnitt 3.5 återfinns dessa färdfördelningsmål för respektive ort 

i kommunen.  

3.4 Eslövs vision och mål för Transportsystemet 

För att få en utgångspunkt för Eslövs vision för transportsystemet har det 

politiska handlingsprogrammet för Eslövs kommun 2019-2022 samt 

översiktsplanen 2035 granskats. Även den trafikutredning som gjordes i 

samband med centrumutvecklingsplanen har studerats.  

Det politiska handlingsprogrammet 

I Handlingsprogrammet för Eslövs kommun 2019-2022 står följande som ger 

en riktning: 

 

”Eslövs kommun är beroende av god infrastruktur. Vi ska aktivt arbeta för 

bättre kollektivtrafik på landsbygden såväl som i staden. Det gäller inte minst 

kommunens östra del, där det är svårt för ungdomar att ta sig in till Eslöv för 

att till exempel gå på den nya gymnasieskolan. Eslövs station ska på sikt 

utvecklas till ett resecentrum. Möjligheten till parkering för pendlare ska 

förbättras i våra kollektivtrafiktäta områden. I takt med stadens utveckling 

ska ett parkeringshus byggas centralt.  

 

För såväl trafikanters, som för miljöns skull, ska vi fortsätta att arbeta med 

utbyggnaden av cykelvägar, både på landsbygden och i tätorterna.”  
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Översiktsplan 2035 

I Översiktsplanen 2035 går det att läsa följande under Utvecklingsstrategi för 

hållbart resande: 

”Transportsystemet är en förutsättning för fortsatt utveckling samtidigt som 

det är en av de största anledningarna till utsläpp av växthusgaser. Under lång 

tid har samhällsplaneringen skett med bilen som förutsättning. Det har 

inneburit ökat fossilbränsleberoende, sämre luft, mer buller och minskat 

framkomligheten för cyklister och gående. Tillsammans med 

teknikutveckling med fler timmar stillasittandes, är vårt ohållbara resande 

också anledning till en rad livsstilssjukdomar. Det finns stor potential i arbetet 

med att möjliggöra för fler att resa hållbart. Det handlar om en helhetssyn på 

den fysiska miljön och dess utformning som kan göra våra orter grönare, 

tätare, tryggare och mer jämlika–livsmiljöer som främjar större rörelsefrihet 

och aktivare vardagsliv. Vi fokuserar på att tillgängliggöra och utveckla stråk 

som uppmuntrar till en aktivare vardag. Vi utgår från gång- och cykelavstånd 

till kollektivtrafik och viktiga målpunkter i vardagen för barn och vuxna, 

kvinnor och män.” 

 

”Kommunen arbetar sedan flera år aktivt med Mobility management. Detta 

arbete kan med fördel utvecklas då beteendepåverkan är en viktig del i arbetet 

med att möjliggöra så att fler reser hållbart. ” 

 

Sammanfattningsvis är en stor del av det som beskrivs i översiktsplanen under 

avsnittet utvecklingsstrategier för hållbart resande handlar om att en 

omställning behöver göras. Att utveckla förutsättningarna för att fler ska 

kunna resa hållbart i Eslövs kommun i framtiden. Det handlar både om 

förbättringar i den fysiska miljön för de hållbara transportslagen samt även 

en önskan om att utveckla arbetet med mobility managment. Det beskrivs 

också att det i nuläget saknas en Trafikstrategi i kommunen vilket också 

behöver komma på plats. Att kombinera att arbeta med beteendepåverkande 

insatser gör att nyttan av de fysiska åtgärderna kan bli högre. 

Trafikutredning för centrum 

I Trafikutredning för centrum som antogs i början av 2017 nämns följande 

mål kopplade till trafikmiljön som är relevanta för denna plan: 

1. Antalet resor och reslängden med cykel och till fots ska öka i Eslövs 

centrum och tätort. 

2. Färdmedelsfördelning ska förändras så att andelen bilresor ersätts med 

resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. 
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För att uppnå dessa mål kommer det att utöver insatser för infrastrukturen 

också att vara nödvändigt att arbeta med Mobility management.  

3.5 Mål för Mobility management-planen 

Denna plan ska bidra till att omställningen i transportsystemet med en högre 

andel hållbara transporter görs i Eslövs kommun. Det övergripande målet är 

att det sker en förändring i färdmedelsfördelningen i kommunen. Det är 

viktigt att andelen som kör bil blir mindre, framförallt på de kortaste 

sträckorna under 3 km samt att andelen som reser med kollektivtrafik, cykel 

och till fots utgör en större andel än vad de gör i nuläget. Med utgångspunkt 

från de mål som region Skåne har tagit fram anses följande 

färdemedelsfördelningar vara bra att ha som mål till 2030. Målet för 

färdmedelsandelar för hela kommunen har viktats fram med utgångspunkt 

från de övriga orterna. Den färdmedelsfördelningen följs upp med hjälp av de 

resvaneundersökningar som region Skåne genomför ungefär var femte år. 
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Figur 5. Mål för färdmedelsfördelning uppdelat på olika kategorier. 
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För att på ett mer noggrant sätt kunna följa upp om 

de åtgärder som föreslås och genomförs i arbetet 

med mobility management leder till att Eslövs 

visioner och mål som beskrivits i avsnittet ovan 

har det i identifierats sju olika mål. Dessa mål är 

SMARTa för att de på ett bra sätt ska vara möjliga 

att följa upp årligen.  

Dessa sju olika mål ska hjälpa kommunen att 

följa upp om omställningen till mer hållbara 

transporter går i rätt riktning.  

 

 

  

 Mål som MM-planen ska leda till Indikator  Styrtal 

    

1 Kollektivtrafiken ska öka  Antal kollektivtrafik-

resenärer på bussar inom 

kommunen 

+3 % per år med 

2020 som basår 

2 Cykeltrafiken ska öka  Antal cyklister i Eslövs 

tätort 

+5% per år med 

2020 som basår 

3 Ingen ökning av motortrafik Antal motorfordon i 

Eslövs tätort 

+/- 0 % med 2020 

som basår 

4 Trafiksäkerheten ska förbättras Antalet svårt skadade och 

antalet döda 

Minskning från 

föregående år 

5 Andelen elever som tar sig aktivt till 

skolan ska öka 

Antalet elever som går 

och cyklar till skolan 

(genom enkäter) 

+5 % per år med 

2021 som basår 

6 Alla barn ska ges möjlighet till en 

trafiksäker skolväg 

Kartlagda skolvägar En skola per år 

7 Hjälmanvändningen ska öka Andel som använder 

hjälm när de cyklar (mäts 

av NTF) 

+3 %-enheter per 

år 
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4. Åtgärder 
Här beskrivs de åtgärder som ska genomföras för att vi ska kunna nå de 

uppsatta mål inom planen för mobility management som beskrivs i avsnitt 

3.5. I Bilaga 1 finns en sammanfattning av samtliga aktiviteter som föreslås 

att genomföras inom kommunens arbete med Mobility management.  

Aktiviteterna kommer att vara uppdelade inom olika områden som 

kommunen kan jobba med mobility managment. Inom samtliga förslag på 

aktiviteter är det även naturligt att samarbeta med olika aktörer. De aktörer 

som anses vara viktiga att arbeta med utöver kommunala förvaltningar är: 

Skånetrafiken, byalag, vägföreningar, Trafikverket, skolor, Kraftringen, 

företag i kommunen. 

Verktyg för ökat hållbart resande 

Det finns olika tillvägagångssätt och verktyg för att få fler att göra hållbara 

resval. Denna kunskap är utifrån beprövade erfarenheter av att uppmuntra och 

påverka personers resval. Dessa insatser inom mobility management är ofta 

kostnadseffektiva vilket innebär att varje satsad krona genererar en stor nytta. 

Nedan kommer exempel på olika arbetssätt som kommunen bör använda sig 

utav i sitt arbete med Mobility management. 

4.1 Information 

Genom att informera om de hållbara alternativ som finns ökar 

tillgängligheten till dem. Det kan handla om cykelkartor, kollektivtrafik i 

form av kartor med hållplatser och linjer samt även information kring vilka 

vinster som det ger att man väljer att ställa bilen hemma – vinster för både 

miljön samt den egna hälsan. Informationen ska leda till att fler invånare blir 

medvetna om vilka möjligheter som finns för att resa hållbart. Denna 

information är ibland endast i digital form och i vissa fall även i tryckt format.  

 

Aktiviteter: Ta fram broschyrer kring hållbart resande och material som 

underlättar hållbart resande. Det framtagna materialet kan med fördel 

användas för att göra utskick till nyinflyttade i kommunen så att vi från start 

uppmuntrar till hållbara resor. Utöver tryckt information behöver det även 

regelbundet kommuniceras kring hållbart resande på kommunens digitala 

kanaler som kommunens hemsida och facebook.  

Samarbetsparter: Kommunikatörer på kommunen, GIS-ingenjörer samt 

Skånetrafiken.  
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4.2 Metoder för påverkan 

Här beskrivs olika metoder för att man på olika sätt ska kunna påverka en 

person till ett förändrat beteende.  

Marknadsföring 

Den mest kända varianten av påverkan för att få fler att välja en viss produkt 

är marknadsföring. I detta sammanhang är det de hållbara resmöjligheterna 

som kommunen behöver marknadsföra till sina invånare och på det sättet 

locka fler till att välja mer hållbara färdsätt. För kollektivtrafiken krävs ett 

nära samarbete och en samverkan med Skånetrafiken.  

Nudging 

Översätts nudging till svenska är innebörden ”knuffning” vilket är en metod 

för att med små signaler påverka beteende i en önskad riktning. Det handlar 

om att påverka vad som uppfattas vara ett vanligt beteende. För ofta vill 

människan följa normen och göra som andra – och uppfattar man att de flesta 

gör på ett visst sätt så blir det också en större sannolikhet att man själv 

förändrar sitt beteende.  Det kan till exempel handla om hur man presenterar 

olika resealternativ vid tjänsteresor, att beroende på resa ska det förväljas ett 

visst färdsätt, t.ex kollektivtrafik eller cykel istället för bil. Andra exempel är 

att man med små utmarkerade steg till en papperskorg kan få fler att slängas 

sitt skräp där istället för på marken.  

 

Aktiviteter: En viktig del är att marknadsföra det som genomförs i 

förändringar i infrastrukturen för att sprida att det är genomfört så att 

medborgare får kännedom om de förändringar som görs. Även en 

marknadsföring av de möjligheter som finns att resa hållbart i kommunen 

behöver göras. Nudging som koncept kan användas inom olika områden, 

bland annat: Samåkning, cykling, laddbara fordon, kollektivtrafik och 

trafiksäkerhet. Ett mer smalt område där man på ett lite mer utpekat sätt vill 

styra mot ett specifik beteende. 

Samarbetsparter/aktörer: Skånetrafiken, Kraftringen, kommunikatörer på 

kommunen.  

4.3 Kampanjer och evenemang 

Genomförande av kampanjer som riktar sig till hållbart resande samt inom 

trafiksäkerhet. Kampanjerna ska leda till att medborgarna får sig en 

tankeställare kring sitt eget agerande samt hos vissa ett förändrat beteende. 

Kampanjerna ska antingen beröra området hållbart resande eller 

trafiksäkerhet. I Bilaga 1 finns de kampanjområden som i nuläget är 

identifierade som aktuella. Förslagsvis har man under ett år ett övergripande 
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tema som ska lyftas vid flera tillfällen för att det ska bli en upprepning och 

igenkänning för medborgarna.  

Prova-på-kampanjer 

Att bilister under en period får testa på ett nytt färdsätt till exempel 

kollektivtrafik, elcykel eller andra specialcyklar. Resultat från dessa typer av 

kampanjer är att det ofta är en stor andel som har provat på det nya färdsättet 

som fortsätter med dem även efter att testperioden är avslutad.  

Evenemang 

Aktiviteter som vänder sig till allmänheten eller företag för att ge 

uppmärksamhet till de hållbara transportslagen.  

Invigningar 
I samband med att något ny infrastruktur eller annan anläggning byggs så ska 

det uppmärksammas genom en invigning. Det kan exempelvis handla om nya 

cykelvägar, laddstolpar, pendlarparkeringar samt större förändringar för 

kollektivtrafiken exempelvis nya linjer, stationer och hållplatser.   

Årligen återkommande evenemang 
I nuläget genomför kommunen årligen 3 olika evenemang: 

 Cykeldag på våren 

 Trafikantvecka på hösten 

 Luciafirande för pendlarna vid stationen 

 

Dessa bör kommunen fortsatt göra då det innebär att det är ett evenemang för 

cyklister, en för kollaktivtrafikresenärer samt en som täcker in samtliga 

hållbara resor.   

 

Aktiviteter: Kampanjer inom olika områden, bland annat: Samåkning, 

cykling, laddbara fordon, kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Bibehålla 

synbarhetskampanj. Utreda möjligheter att införa hyrcykelsystem med 

specialcyklar. Fortsätta att årligen genomföra Cykeldag, Trafikantvecka och 

luciafirande samt att invigning genomförs vid slutförda projekt. 

Samarbetsparter: Skånetrafiken, Transdev, NTF, Kraftringen, övriga 

kommunala förvaltningar  

4.4 Paketering 

I många fall kan det krävas ett antal olika färdmedel för att ta sig hela vägen 

från startpunkt till målpunkt. Paketering handlar om att få ihop de hållbara 

resorna som en helhet hela vägen. Om det blir en bättre helhet underlättar det 

för resenären. Ett exempel på detta är att man kombinerar olika 
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mobilitetstjänster för att få en god helhet. Där kan kollektivtrafik, 

pendlarparkeringar, lånecyklar, bilpooler, samåkning och andra goda 

alternativ som kan komma i framtiden att tillsammans bilda en helhet. Dessa 

i sin minsta variant är att ha bra pendlingsparkeringar vid våra större 

kollektivtrafiksnoder så att man kan kombinera bil eller cykel med 

kollektivtrafik.  

 

Aktiviteter: Utveckla infrastrukturen i kollektivtrafiksnoder i form av 

förbättrade pendlingsparkeringar både för bil och cykel. Detta för att 

underlätta kombinationen av kollektivtrafik med andra färdsätt.  

Samarbetsparter: Skånetrafiken, Trafikverket, kommunledningskontoret 

4.5 Fysiska åtgärder 

För att få omställningen till mer hållbart resande behövs fysiska åtgärder för 

att förbättra infrastrukturen för dessa trafikslag. Dels finns behovet utav en 

utbyggnad av cykelvägnätet. Utöver det även en utvecklad service för våra 

cyklister i första hand i form av vägvisning, cykelparkering samt annan 

service exempelvis cykelpumpar. En utveckling av pendlarparkeringarna i 

kommunen är nödvändig för att underlätta för fler att kunna resa kollektivt. 

Även en utveckling av hur våra tågstationer och hållplatser utvecklas och 

utformas för att skapa en bättre miljö för väntande resenärer och göra det mer 

attraktivt att resa med kollektivtrafik. Utbyggnad av laddinfrastrukturen i 

kommunen för att fler ska ha möjlighet att välja laddbara fordon. De fysiska 

åtgärderna regleras i den Trafikplan som kommunen har för avsikt att ta fram 

under 2021.  

 

Aktiviteter: Många av dessa åtgärder kommer att beskrivas mer i detalj i den 

trafikplan som tas fram under 2021. Generellt handlar det om att bygga ut och 

utveckla infrastrukturen för cykel. Förbättra vägvisningen för cyklister för att 

göra det enklare att cykla. Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att 

göra det säkrare att gå eller cykla. Göra förbättringar i infrastrukturen för 

busstrafiken där kommunen är väghållare.  

4.6 Tidig planering och strategiskt arbete 

Vid planering av ny infrastruktur och nya projekt bör trafikantslagen 

prioriteras i följande ordning: fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och sist 

biltrafiken. Detta för att främja de hållbara transportslagen i första hand. Det 

är i vår samhällsplanering som vi skapar förutsättningarna för resande. 

Utformningen av den fysiska miljön påverkar dessutom vad som blir 

naturliga sätt att förflytta sig på. Hur olika funktioner och verksamheter 

lokaliseras får också en stor påverkan på hur vi väljer att resa. En god närhet 
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till service i kombination med goda förutsättningar för att resa med 

kollektivtrafik och cykla kan leda till ett minskat bilberoende i Eslövs 

kommun.  

 

För att utveckla fler områden som påverkar transporter och för att denna plan 

inte har möjlighet att täcka in alla områden i detalj behöver fler strategiska 

kommunala planer tas fram. 

 

Aktiviteter: Arbeta med mobility magagement i planarbetet och i den tidiga 

planeringen. Ta fram en Trafikplan med utgångspunkt från TRAST, 

cykelplan, plan för laddinfrastruktur. 

Samarbetsparter: Kommunledningskontoret tillsammans med miljö- och 

samhällsbyggnad. 

4.7 Säker och aktiv skolväg 

Vid många skolor i dagen samhälle är trafiksituationen ett stort problem. 

Alltfler barn blir skjutsade till skolan av sina föräldrar istället för att barnen 

själv eller tillsammans med föräldrarna går eller cyklar till skolan. Detta leder 

till en hög belastning i trafiken då det blir många bilar som kommer inom en 

kort tidsperiod vilket också leder till en försämrad miljö runt skolan med en 

sämre trafiksäkerhet och ökade utsläpp. Detta är ett beteende som måste 

brytas och ersättas med att barn återigen har en aktiv transport till skolan. 

Barn som aktivt tar sig till skolan och inte blir skjutsade blir piggare, har 

enklare för att prestera bra i skolan och det ger även vinster för hälsan.  

 

Aktiviteter: Arbeta fram ett arbetssätt kring att minska skjutsandet till skolan. 

Detta behöver göras i en kombination kring att skapa säkrare skolvägar för de 

som går och cyklar genom förbättringar i den fysiska trafikmiljön samt att 

kombinera detta med beteendepåverkande insatser. Skolorna i kommunen ska 

systematiskt arbetas igenom och kartläggas samt identifierade åtgärder 

genomföras. Att på olika sätt genom tävlingar locka till att fler barn går och 

cyklar till skolan kan också vara ett sätt att uppmuntra fler elever i 

kommunens skolor.  

 

Samarbetsparter: Miljö- och samhällsbyggnad, Serviceförvaltningen, Barn 

och utbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen. 

5. Uppföljning av planen 
Efter varje genomförd beteendepåverkande aktivitet ska den utvärderas. 

Mallen som ska användas vid utvärdering tas fram för att kunna användas för 
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samtliga aktiviteter med start hösten 2021. Årligen ska en uppföljning av 

planen göras med utgångspunkt från genomförda aktiviteter inom mobility 

management samt en uppföljning av uppsatta mål i avsnitt 3.5. En revidering 

av planen bör göras senast 5 år efter dess antagande. 
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Trafikutredning för centrum 
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Region Skånes RVU 2013 

Region Skånes RVU 2018 
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Bilaga 1. Sammanfattning av aktiviteter 
Aktivitet Genomförande Frekvens Kostnad Ansvar Kopplar 

till mål 

Information 

Ta fram ny cykelkarta 2021 Nytryck och 
uppdatering 
var tredje år 

 Projektledare 
för hållbart 
resande 

2 

Broschyr till skolor om 
trafiksäkerhet samt 
vinster av aktiv transport 
till skolan 

2021 Skickas ut till 
skolor årligen i 
samband med 
skolstart. 
Uppdateras 
vid behov. 

 Projektledare 
för hållbart 
resande 

4, 6 

Broschyr/folder med 
Kommunens 
kollektivtrafik 

2021 Uppdateras 
vid behov 

 Projektledare 
för hållbart 
resande 

1 

Göra trafiksäkerhetsbokslut och cykelbokslut som presenteras för nämnden i början av 
nästkommande år samt publiceras på Eslövs kommuns hemsida. 

 

Ta fram en digital söktjänst där man kan jämföra resesätt mellan en start och målpunkt. 
Likt Lunds kommuns Resejämföraren. 

 

Marknadsföring/Nudging – förslag på områden 

Reflexanvändning Oktober Årligen 30 tkr Projektledare 
för hållbart 
resande 

4 

Samåkning  Var tredje år  Projektledare 
för hållbart 
resande 

3 

Cykling  Vart tredje år  Projektledare 
för hållbart 
resande 

2, 3 

Kollektivtrafik  Var tredje år  Projektledare 
för hållbar 
resande 

1, 3 

Trafiksäkerhet   Vart annat år   Projektledare 
för hållbart 
resande  

4, 6 

Utforma ett arbetssätt 
för säkra skolvägar i 
kommunen. 

2021 Årligen så 
snart 
arbetssätt 
finns på plats. 

 Projektledare 
för hållbart 
resande 

4 

Uthyrning av 
specialcyklar 

Utreda 2022   Projektledare 
för hållbart 
resande 

2 
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Laddbara fordon  Var tredje år  Projektledare 
för hållbart 
resande 

 

Marknadsföra 
genomförda projekt 

Så snart något 
är färdigställt 

Årligen  Projektledare 
för projektet 

Beror 
på typ 
av 
åtgärd 

Evenemang och kampanjer  

Invigning av fysisk åtgärd Så snart 
projektet är 
färdigställt 

I samband 
med 
nybyggnation 
eller större 
ombyggnation.  

Regleras 
i 
projektet 

Projektledare 
för projektet 

Beror 
på typ 
av 
åtgärd 

Cykeldag Maj Årligen 30 tkr Projektledare 
för hållbart 
resande 

2 

Trafikantvecka September Årligen 50 tkr Projektledare 
för hållbart 
resande 

1,2, 3 

Luciafirande för pendlare December Årligen 10 tkr Projektledare 
för hållbart 
resande 

1 

Paketering  

Utveckla infrastrukturen i kollektivtrafiksnoder i form av förbättrade 
pendlingsparkeringar både för bil och cykel.  

1, 3 

Fysiska åtgärder  

Bygga ut och utveckla infrastrukturen för cykel.  2, 3 

Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder (fysiska). 4 

Tidig planering och strategiskt arbete  

Arbeta med Mobility management i planarbetet och den tidiga planeringen. 1, 2, 3 

Utveckla kollektivtrafiken tillsammans med Skånetrafiken. Att inom Trepartssamarbetet 
med Skånetrafiken och Trafikbolaget uppnå god samverkan 

1, 3 

Ta fram en plan för laddinfrastruktur i kommunen.  

Ta fram en Trafikplan 1, 2, 3, 
4 

Medborgardialog kring Eslövsbornas resvanor idag samt vad som kan få dem att resa 
hållbart. Plan för genomförande hösten 2021.  

1, 2, 3 
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Bilaga 2. Måluppföljning 
 

 Mål som MM-planen 

ska leda till 

Indikator  Antal Basår 

2020 
 

Styrtal 

1 Kollektivtrafiken ska öka  Antal kollektivtrafik-

resenärer på busstrafiken i 

Eslövs kommuns avtal. 

496 446 resor/år +3 % per år med 

2020 som basår 

2 Cykeltrafiken ska öka  Antal cyklister i Eslövs 

tätort 

Vdt totalt på 

samtliga 

mätpunkter:101

87 cyklister 

+5% per år med 

2020 som basår 

3 Ingen ökning av 

motortrafik 

Antal motorfordon i Eslövs 

tätort 

Vdt totalt på 

fasta 

mätpunkter:104

918 

motorfordon 

+/- 0 % med 

2020 som basår 

4 Trafiksäkerheten ska 

förbättras 

Antalet dödsolyckor och 

antalet allvarliga olyckor 

Dödsolyckor: 0  

Allvarliga 

olyckor: 2  

Minskning från 

föregående år 

5 Andelen elever som tar 

sig aktivt till skolan ska 

öka 

Antalet elever som går och 

cyklar till skolan (genom 

enkäter) 

Basår 2021, 

mäts under 2021 

+5 % per år med 

2021 som basår 

6 Alla barn ska ges 

möjlighet till en 

trafiksäker skolväg 

Kartlagda skolvägar - En skola per år 

7 Hjälmanvändning Andel som använder hjälm 

när de cyklar (mäts av 

NTF) 

Barn: 56 % 

Vuxna: 16% 

Totalt: 33 % 

+3 %-enheter 

per år.  
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2021-05-26 
Liselotte Magnusson Servicenämnden 
+4641362459  
Liselotte.Magnusson@eslov.se  
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Underhållsplan fastighetsförvaltningen 2021 
 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för det 
planerade underhållet av kommunens fastigheter. Fastighetsbeståndet består av 
ca 178 000 kvadratmeter bruksarea i ca 120 stycken byggnader. 
Servicenämnden har en antagen årlig budget i årsanslag på 24,4 mnkr som 
tolkats vara de medel som avsätts för planerat underhåll av kommunens 
fastigheter. Årsanslaget är uppdelat i olika åtgärder med en angiven budget per 
åtgärd. Kommunens fastighetsbestånd har ett beräknat underhållsbehov de 
närmaste fem åren på ca 279 mnkr. De senaste fyra åren har den antagna 
budgeten avseende årsanslagen varit 24,4 mnkr. Behovet för 2021 är enligt 
underhållsplaneringen ca 55,2 mnkr.   
 
 

Beredning 
Servicenämnden har i budgeten 2021 årsanslag på 36,9 mnkr varav 24,4 mkr är att 
betrakta som planerat underhåll. Resterande 12,5 mnkr är investeringar för specifika 
ändamål som inte följer något planerat underhållsbehov. Detta kan i vissa ändamål 
skapa en otydlighet för hur dessa medel ska prioriteras och nyttjas.  
Här nedan redovisas de nuvarande planerade underhållsåtgärderna 2021. Av de 24,4 
mnkr är 18,8 mnkr uppbokade och de resterande 5,6 avvaktar fastighetsavdelningen 
med att boka upp för akuta behov och till pågående om- och tillbyggnadsprojekt som 
kan behöva extra medel för att kunna genomföra ytterligare underhållsarbeten när 
entreprenörer är på plats och möjlighet finns. 
Ytterligare åtgärder för omläggning av tak avvaktar en större besiktning av 
takkonsult för att säkerställa kvarvarande livslängd på 17 st tak i fastighetsbeståndet. 
Planen är att kunna göra en större upphandling av takarbeten som planeras att utföras 
under 2022 och 2023. Eftersom det finns ett akut behov av att byta styr- och 
reglerutrustning på flera fastigheter kommer fastighetsavdelning behöva omfördela 
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medel mellan åtgärderna ”Omläggning av tak” och ”Energieffektiviserande åtgärder” 
enligt nedan tabell. 
 
Följande fastigheter planeras omläggning av tak: Bergabo förskola, Eslöv Flygfält 
Hangar 82 och 2 st tak på Marieskolan.  
 
Följande fastigheter pågar eller förbereds energieffektiviserande åtgärder: 
Källebergsskolan, Västra skolan, Biblioteket Eslöv samt ytterligare 6 st skolor. 
 
 
Åtgärd KF 

Budget  
mnkr 

Behov 
mnkr 

Planerat 
mnkr 

Åter- 
stående 
mnkr 

Behov 
antal 
objekt 

Planerat 
antal 
objekt 

Omläggning av tak 7,6 11,0   4,3  3,3 9 3 
Byggnadsarbeten 13,2 17,2 10,2  3,0 26 19 
Energieffektivisering 3,6 8,0   4,3 -0,7 22 11 
Summa: 24,4 36,6 18,8  5,6   
 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner underhållsplanen fastighetsförvaltning 2021. 
- Servicenämnden godkänner ökad budget för energieffektivisering med 0,7 

mnkr samt minskning av budget omläggning av tak med 0,7 mnkr 
 

Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef Avdelningschef Fastighet 
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2021-05-28 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
0413-629 21 
Asa.Ratcovich@eslov.se  
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Uppföljning av byggprojekt för maj 2021 

Ärendebeskrivning 
Syftet med Uppföljning av Byggprojekt 2021 är att arbeta efter kommunallagen om 
nämndernas uppdrag. 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs 
samt kunna besluta om åtgärder, uppdrag och omfördelning av budgetmedel vid 
behov. 

Beslutsunderlag 
Projektrapport maj 2021, 2021-05-27 

Beredning 
För uppföljning av byggprojektverksamheten utarbetas löpande en Projektrapport 
som redovisar  

 Projektinformation  
 Projektstatus 
 Tidplan 
 Ekonomi 
 Risker i projekten 

 
På servicenämndens sammanträde den 8 juni 2021 ges information om 
projektrapporten för maj där investeringsprojekten Norrebo, Nya Skogsgläntan 
Stehag söder, Marieskolan, Norrevångskolan och Ekenässkolan är upptagna med 
förändringar. 
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen – för kännedom 
 
 
 
Åsa Ratcovich Marcus Stjernkvist 
Förvaltningschef Byggprojektledare 
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Projektinformation 
 

Byggprojektområdets omfattning  

 

Karta över pågående byggprojekt 

 

 
 

 

Eslövs Kommun investerar i kommunens utveckling. Visionen för 2025 är att Eslöv skall vara Skånes 

bästa kommun att bo och verka i. Det innebär att Byggprojektavdelningen är en aktiv aktör i 

kommunens utbyggnader av skolor, förskolor, kultur och fridtidsbyggnader.  

 

Byggprojektavdelningen hanterar byggprojekten i nära samarbete med fastighetsavdelningen, 

lokalförsörjningsgruppen samt kommunens förvaltningar. Avdelningen arbetar med att kvalitetssäkra 

projekten genom en projekthandbok med en byggprocess och dess olika skeden. 

 

Byggprojektavdelningens vision är att vara den Skånes bästa kommunala byggprojektavdelning 2025. 

 

Förteckning över pågående projekt 

 Rådhuset  
 Norrebo  
 Nya Skogsgläntan 

 Flyinge Häggebo förskola 

 Stehag söder 

 Marieskolan 

 Sallerupskolan 
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 Norrevångsskolan 

 Stehagskolan 

 Nya Östra skolan etapp 2 

 Ekenässkolan 

 Skoltorget 

 Gamla Östra skolan (CarlEngströmskolan byggnad C) 

 Idrottslokaler Berga  

 Kulturskolan 

 Flyinge skolan 

 Särskilt boende – Demensboende 

 Idrottsparken 

 

Projektstatus  

Rådhuset 

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter utan 

speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Basutredning pågår. Antal arbetsplatser kommer vara 

upp till ca 65, beroende av vilka ytor som avsätts till annan verksamhet så som konferens- och 

samtalsrum med mera. Budgeten kommer utifrån lokalgruppens beräkning. 

Budget: 25 Mkr 

Beräknat färdigställande: Juli/augusti 2022 

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg  

Norrebo 

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan är upphandlad via SKR:s 

ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar 

men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal tills Nya Skogsgläntan är klar. Budgetjustering är 

aviserad till budget 2022 utifrån sanering av mark samt för kostnader som inte ingår i 

konceptförskolan. Bygglov och startbesked beviljat. Byggentreprenaden är igång. Plattan gjuts i slutet 

av V21. 

Budget: 42 Mkr 

Beräknat färdigställd: Maj 2022 (Troligtvis försenad) 

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist 

Nya Skogsgläntan 

Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. 

Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett 

tidsbegränsat bygglov. Den nya byggnaden är tänkt att avropas från SKR:s ramavtal för 

förskolelokaler, förhandlingar är inledda. Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan beräknas till 1850 

kvm. Beslut om ändring av plats har tagits av planavdelningen. Prel. kommer ny detaljplan vara klar i 

september 2021. Ev. förseningar av detaljplanarbetet har flaggats från planavdelningen. Arbetet med 

bygglovsritningar sker under våren 2021. 

Budget: 56 Mkr 
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Färdigställande: Feb 2023 

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist 

Flyinge Häggebo Förskola 

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 

Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. 

Budgetjustering är aviserad till budget 2022. 

Budget: 19 Mkr 

Färdigställande: 2022 

Byggprojektledare: Angelica Alvarez (Internt Marcus Stjernkvist) 

Stehag söder  

Konceptförskola 

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. 

Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels 

förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för 

förskolelokaler. 

Eventuellt behov av ersättningslokaler. Bygglovsprocessen pågår. Bygglovet tas preliminärt upp i 

nämnd i juni. Problem med brandvatten har uppkommit. Utredning pågår. 

Budget: 42Mkr 

Beräknad färdigställande: augusti 2022 

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist 

Marieskolan 

Tillbyggnad skall ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga 

lokaler. 

Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm. 

Produktionen påbörjad. Grundläggning färdigställd och resning av stomme påbörjades v. 20. 

Budget: 42 Mkr 

Beräknad färdigställande: Juli 2022 

Byggprojektledare: Stefan Andersson 

Sallerupskolan 

Beslut om rivning finns. FFU ska tas fram under nov-feb. Schablonberäkningar antyder att det blir 

dyrare än beräknat. Ny kalkyl efter färdiga handlingar tas fram. Nybyggnad av en treparallell skola 

med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Utredning är 

gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är basutredning gjord. 

Budget: 155 Mkr 

Beräknad färdigställande: April - Juni 2024 

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Norrevångskolan 

Avser utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre parallella klasser per årskurs. I projektet 

ingår, förutom undervisningslokaler, förbättring av kök och utbyggnad av matsal samt utemiljö. Den 

totala tillbyggnaden blir drygt  

1 700 kvm.  
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Upphandling av entreprenaden är i slutskede. Anbud är inkomna och utvärderade. Tjänsteskrivelse till 

nämnd och KSAU med igångsättningstillstånd skickad. Beställning planeras att skickas till entreprenör 

innan semestern 2021. 

Budget: 70 Mkr 

Beräknad färdigställande: Dec 2022 

Byggprojektledare: Stefan Andersson 

Stehagskolan 

Basutredning ej genomförd än men man har valt att dra ner budgeten till ca 2Mkr i budgetarbetet. 

Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler, lokalerna ligger inne i skolan. I samband med 

prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande prioritering. ”Det är möjligt för verksamheten att 

minska projektet. Uppskattad kostnad är ca 2 milj för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer 

lämpliga utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola Stehag söder 

färdigställs.” Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag Söder. 

Budget: 2Mkr 

Beräknad färdigställande: juli-augusti 2022 

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist 

Nya Östra Etapp 2B 

Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom 

byte av fasader, ombyggnad östra delen av byggnaden samt rivning av aula. 

Förfrågningsunderlag ute på Tendsign. Anbud är inkomna och vi inväntar beslut för att få skicka 

tilldelningsbeslut. Byggstart i början av september 2021. 

Basutredning är gjord för att samla tagna beslut. 

Budget: 26 Mkr 

Beräknad färdigställande: mars-april 2022 

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Ekenässkolan 

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolan, arbetet beräknas färdigställt 

sommaren 2021.  

Entreprenaden är i slutskede. Många oförutsedda åtgärder har krävts på grund av dåligt skick på 

befintliga byggnadsdelar. Entreprenör skickade avisering om hinder den 31 mars 2021 med anledning 

av beställningar av åtgärder för nya AFS(Arbetsmiljöverkets Föreskrifter) 2020:1 i sent skede samt 

ytterligare sent upptäckta brister i befintlig byggnad som kräver åtgärd. Påverkan på sluttid och 

skolans inflyttning är osäker. Klarhet i frågan beräknas till v. 22. 

Budget: 84Mkr  

Beräknad färdigställande Maj-juni 2021 

Byggprojektledare: Stefan Andersson 

Skoltorget vid Carl Engström-skolan 

Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. 

Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan. 

Budget: 7,7 Mkr 

Beräknad färdigställande: April-Juli 2023 

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
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Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) 

Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar 

iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer. 

Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan.  

Budget:14,4Mkr 

Färdigställandedatum: April-Juli 2023 

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Idrottslokaler Berga 

Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen.  

Budget: 6,4kr  

Färdigställandedatum: Juni 2021 

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Kulturskolan 

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för 

att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning för att 

sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår, beräknas vara klar i 

nov/dec 2022.   

Budget: 43 Mkr  

Färdigställandedatum: Juli-September 2024 

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Flyingeskolan 

Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett. 

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen. 

Etapp 1 kommer medföra högre kostnader 2021 än vad som är fördelat i budget. Den förändrade 

fördelningen av budget mellan åren kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala 

projektbudgeten ändras inte. 

Underlag för detta projekts genomförande är översänt till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 23 mars 2021. 

Etapp 2 

Basutredning för etapp 2 startar hösten 2021 

Budget: 28Mkr 

Beräknad färdigställande: Jan-Mars 2023 

Byggprojektledare: Externt Angelica Alvarez, Internt Marcus Stjernkvist 

 

 
Tidplan över projekten redovisas nedan på sida 8. 
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Ekonomi 
 

  Analys av investeringar 

 Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 300,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr 

överfört från 2020 för pågående projekt.  

 Investeringsutfallet uppgår till 50,3 mnkr för perioden till och med 2021-04-30.  

 Prognosen är att nämnden kommer att disponera 232,4 mnkr 2021, överföra 49,1 mnkr till 

2022 och att resultatet 2021 visar överskott med 68,0 mnkr. 

 Vårprognosen är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan. 

 Behov att revidera kommunfullmäktiges investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-

2024 från 155 till 183 mnkr. Avsätta medel under byggtiden för extra kostnader för rivning, 

paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16 

mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024. 

 Prognos kommunfullmäktiges ram föreslås en utökad investeringsram med totalt 27,9 mnkr 

fördelat:    

o Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr  

o Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr  

o Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr  

o Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr  

o Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr  

o Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr  

o Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr 
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Risker i projekten  
Avsnittet beskriver avvikelse, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker 

med utförda och/eller planerade åtgärder. 
 

Risk Sannolikhet Konsekvens/kostnad Handlingsplan. 

Norrebo, risk att betala 

hinder till 

byggentreprenör. Bygglov 

inte beslutat.  

Medel Projektet var planerat att 

starta vecka 6. 

Hinderersättning enligt avtal 

konceptförskola 55.000 

kr/vecka kan komma att 

krävas, inget skriftligt från 

entreprenör har inkommit. 

Bygglovet är beviljat och 

entreprenaden har 

påbörjats. 

Byggprojektchef har 

kontakt med 

bygglovsavdelningen och 

byggentreprenör. 

Byggprojektledaren 

driver projektet enligt 

plan. 

Nya Skogsgläntan 

försenad pga. av 

placering och 

detaljplanearbete. 

Lokalisering av 

förskoleverksamheten inte 

beslutad. 

Medel Förskoleverksamheten har 

inga lokaler pga. 

provisoriskt bygglov går ut. 

Lokalförsörjningsgruppen 

föreslår provisoriska 

lokaler under byggtiden 

samt att det pågår aktivt 

detaljplanearbete. 

Byggprojektledare 

samordnar.  

Stehag söder saknar 

brandpost. 

Hög Bygglov kan inte beviljas. Frågan utreds med 

Bygglov, R-syd, VA-syd 

och byggprojektledare. 

Sallerupskolan budgetram 

beräknas överskridas. 

Hög Högre kvadratmeterpris än 

beräknat. Nuvarande 

budget är 25.000:-/m2. 

Budgetkalkyl från 155 mnkr 

till 183 mnkr. 

Ny kalkyl är framtagen 

utifrån befintliga 

handlingar. 

Byggprojektchef 

samordnar. 

Gamla östra skolan 

Budgetram överskrids 

eventuellt 

Hög Projektet blir försenat pga vi 

behöver invänta 

budgetbeslut. 

Ny kalkyl håller på att tas 

fram. 

Ekenässkolan. 

Slutbesiktning och 

eventuellt slutbeskedet för 

projektet riskerar att 

försenas. 

Hög Skolans inflyttning kan 

försenas med 1-2 månader. 

Frågan utreds och 

besked i frågan väntas 

under v.22. 
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2021-05-244 
Ylva Hjerén Servicenämnden 
+46702970161  
Ylva.Hjeren@eslov.se  
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Serviceforvaltningen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Fossilbränslefria kommuner 2021 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun är en av de 11 skånska kommuner som nästan är fossilbränslefria, 
det framgår i rapporten ”Nästan fossilbränslefria” som länsstyrelsen tagit fram i 
samarbete med Skånes kommuner och Region Skåne, i det EU-finansierade projektet 
Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0. Som framgår i rapporten ”Nästan 
fossilbränslefria” ligger Eslövs kommun i toppen och är den kommun i Skåne som 
kommit längst i arbetet för fossilbränslefrihet och det ska kommunen vara stolt över. 
Detta har blivit möjligt tack vare alla medarbetares fantastiska insatser. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen i Skåne läns rapport ”Nästan fossilbränslefria” 

Beredning 
Bilpoolssamordnare Helena Ohlsson finns med i en intervju om Fordonspoolen och 
hur förvaltningen gått tillväga där med att samla kommunens bilar och att anställda 
kan boka dem vid behov och man har till och med kunnat avveckla en del bilar. 
 
På fyra år har andelen fossilbränslefria drivmedel nästan tredubblats och är idag nära 
90%. Trots hög fossilbränslefrihet fortsätter Eslövs kommun leta efter sätt att minska 
sina utsläpp genom att: 
- Byta ut arbetsmaskiner till fossilbränslefria alternativ 
- Arbetar för att minska kommunens flygresor och körning med privat bil i tjänst 
- Minska indirekta koldioxidutsläpp, till exempel genom att minska matsvinn. 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden har tagit del av informationen och rapporten och lägger den till 

handlingarna. 

Beslutet skickas till 
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Kommunstyrelsen  - För kännedom 
 

 
 
 
 
Åsa Ratcovich Ylva Hjerén 
Förvaltningschef Avdelningschef Transportservice 
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Nästan fossilbränslefria
har arbetat för att bli fossilbränslefria och minska sina klimatutsläpp. 
Den innehåller siffror på var kommunerna står idag och beskriver vad 
de ska göra härnäst för att nå ännu längre. Vi kan konstatera att de är 
nästan fossilbränslefria. 

Vadå nästan?

Med rapportens namn vill vi synliggöra att kommunerna har kommit 
långt när det gäller att fasa ut fossila bränslen ur el, värme, drivmedel 
och tjänsteresor. Men vi vill också peka på att det finns mycket kvar att 
göra om vi ser till verksamheternas fullständiga utsläpp av växthusgaser. 

Samtidigt som kommunerna fortsätter att fasa ut det sista fossila 
bränslet ur exempelvis uppvärmning och drivmedel blickar de lite längre 
bort och försöker påverka utsläppen från bland annat entreprenader, 
livsmedel och förbrukningsmaterial. 

De vidgar sina vyer och arbetar till exempel med sin konsumtion genom 
insatser som ökad livslängd för IT-produkter, minskat matsvinn samt 
återbruk av byggmaterial.

Det är inte alltid helt enkelt. Inom vissa områden har de redan plockat 
lågt hängande frukter, medan de bryter helt ny mark inom andra 
områden. Pandemin påverkar också möjligheten att genomföra insatser. 

-
nerna uppe i startblocken och redo att sätta igång.

Vill du också hänga med? Tips på hur din organisation kan arbeta för 
fossilbränslefrihet finns på 

Följ med på vår 
resa!
Eslöv

Helsingborg

Höör

Kristianstad

Lund

Malmö

Tomelilla

Hörby

Osby

Svalöv

Ystad

Fr vänster: Anna Bengtsson, Johannes Elamzon, 
Eric Eliasson, Annica Owesson.
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INFORMATION OM PROJEKTET

FOSSILBRÄNSLEFRIA KOMMUNER I SKÅNE 2.0 

vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne” och ”Fossil-

verksamheter, framförallt från tyngre fordon och arbetsmaskiner, tjänsteresor, inköp av pro-
dukter och tjänster samt att visa ledarskap.

deltar inte i projektet, men var tidigare med i olika projekt med fokus på att fasa ut fossila 
bränslen från den kommunala verksamheten. De är med eftersom det är intressant att även 
följa deras resa för att bli fossilbränslefria. 

Budget:

Tid:

Europeiska regionala  
utvecklingsfonden

VAD INGÅR I RAPPORTEN? 
Utgångspunkten är att inventera energianvändningen i den kommunala verksamheten för 
områdena el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och färdtjänst. 

För el innebär detta exempelvis all köpt el till byggnader, el till gatubelysning, el till VA-
verksamhet och el för uppvärmningsändamål. 

För uppvärmning ingår all energi (exklusive el) som går åt till att värma kommunala verk-
samheter. När det gäller drivmedel ingår generellt det bränsle som kommunernas alla 

också uppgifter för taxiresor, hyrbilar och båtresor. Resor med färdtjänst har även  
inventerats och visas i ett av diagrammen. 

 

räknat andel fossilbränslefritt samt klimatutsläpp på www.kfsk.se/fbf.
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ETT ÅR MED COVID-  
– ETT ÅR LIKT INGET ANNAT  

HUR LÅNGT HAR 
KOMMUNERNA KOMMIT? 

påverkade det mesta. Så även de skånska kommuner som bestämt sig för att bli 
fossilbränslefria. 

En tydlig förändring som skett under året är hur vi rest, eller snarare hur vi inte har rest. I 
den kategori som kallas tjänsteresor i denna rapport kan vi se en stor förändring i alla 
kommuner. Det är framförallt de längre resorna som minskat kraftigt. I genomsnitt mins-

Även körning med privat bil i tjänsten minskade, inte fullt lika mycket men med cirka en 
tredjedel jämfört med föregående år. 

Kommunernas fordon använde ungefär lika mycket drivmedel som tidigare, i snitt mins-
kade drivmedelsförbrukningen bara med fem procent. Det är ett tecken på att for-
donsanvändningen inte varit särskilt annorlunda, till exempel har bilkörningen fortlöpt i 
hemtjänsten och i andra viktiga delar i den kommunala verksamheten.  

Under stora delar av året har många arbetat hemifrån för att minska smittspridningen av 

kommuner har valt att till exempel dra ner på ventilationen för att på så sätt minska 
energianvändningen. 

Kommer våra förändrade beteenden att kvarstå? Vad kan vi lära oss av pandemin? En 
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HUR LÅNGT HAR 
KOMMUNERNA KOMMIT? 

diesel byts ut mot el, även om den totala energianvändningen minskar. 

på entreprenad. 

ANDEL FOSSILBRÄNSLEFRIA 
DRIVMEDEL ÅR 2020*

ANDEL FOSSILBRÄNSLEFRITT 
- FÖR EL, UPPVÄRMNING, DRIVMEDEL, TJÄNSTERESOR OCH 

FÄRDTJÄNST I KOMMUNORGANISATIONERNA ÅR 2020

Kommunala bolag är 
inkluderade i statistiken 
för vissa kommuner. Se 
respektive kommun- 
uppslag för detaljer. 
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ANDEL FOSSILBRÄNSLEFRIA 
TJÄNSTERESOR (KM) ÅR 2020

ANDEL FOSSILBRÄNSLEFRI 
UPPVÄRMNING ÅR 2020

ALLA KOMMUNER SOM MEDVERKAR 
I RAPPORTEN HAR 100%  
FOSSILBRÄNSLEFRI EL. 
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UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER FRÅN EL, UPP-
VÄRMNING, DRIVMEDEL, TJÄNSTERESOR OCH 
FÄRDTJÄNST FÖR KOMMUNORGANISATIONEN ÅR 
2020 (KG CO2/ÅRSANSTÄLLD) 

-

I denna rapport har vi inventerat utsläppen 
från el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor 
och färdtjänst men inom den kommunala 
verksamheten finns fler områden som  
genererar utsläpp av växthusgaser. Att mäta 
och inventera växthusgasutsläppen från alla 
dessa områden är i nuläget ganska komplext 
och ingår därför inte i denna rapport. Men 
inom projektet har kommunerna börjat  
arbeta med att minska utsläppen och  
effektivisera resursanvändningen från en rad 
olika områden. Några exempel är insatser för 
att minska matsvinn, ökad livslängd för IT-
produkter, återbruk och återvinning av bygg-
material och så vidare. Diagrammet till höger 
visar fördelning av växthusgasutsläpp i en 
kommun.

Figurtext: Fördelningen av växthusgasutsläpp i en 
genomsnittlig svensk kommun. Källa:  (skr.se)
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ESLOV

-

KONTAKT
Johan Bogaert

”Eslöv är en av de kommuner i Skåne 
som kommit längst i arbetet för  
fossilbränslefrihet och det kan vi vara 
stolta över. Det är bara möjligt genom 
alla medarbetares insatser.”
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uppvärmning, drivmedel 

INDIKATORER

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

TJÄNSTERESOR ÅR 2020

Fordonspoolen som ersatte skrivbords- 
lådebilarna
Ohlsson, som är bilpoolssamordnare i Eslövs kommun, knappar in sin pinkod och omedelbart lossnar en av 
nycklarna. Den går till en av gasbilarna i kommunens nya fordonspool. 

bilar som egentligen mest står stilla. Därför bestämde vi oss för att starta en fordonspool som just nu består av 

Sällananvändare har fått lämna ifrån sig sina bilar och kan nu istället nyttja poolen, som används till allt från 
miljöinspektioner till att transportera rollatorer. Fordonen bokas via kommunens reseguide, som ger förslag i 
enighet med kommunens reseriktlinjer.

Pandemin har dessvärre gjort det svårt att mäta hur stor skillnad fordonspoolen egentli-
gen gör när det gäller användningen av fossila bränslen.

speciell med många inställda möten och mycket arbete hemifrån, så än har vi inte facit. 
Tiden får utvisa vad det här ger.
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-

KONTAKT
Elin Sundqvist

Anna Aguayo Kjellman

”Den övervägande delen av våra arbets- 
maskiner och -fordon finns hos våra  
entreprenörer. Att få de fossilbränslefria, 
genom att ställa krav i upphandlingar, är en 
av våra absolut största utmaningar.”
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Plastfilm och plastpåsar byts till lock och 
papperspåsar

* Den schablon som används för beräkning av andel fossil plast i avfallsförbränningen har höjts, vilket ger en lägre fossilfri andel av uppvärmningen än förra året.
** Majoriteten av drivmedel för arbetsmaskiner syns inte i inventeringen eftersom arbetet är utlagt på entreprenader.

Det slamras med kantiner, smäller i en kylskåpsdörr och rasslar till i en låda med redskap i köket på Kungshults 

bägare, som ser ut att vara gjord av kartong, och visar hur klicken läggs däri. 

av restavfall från sockerproduktion, berättar han.

fossil plast. En del kan tas bort, medan annat behöver bytas ut. 

byta ut. Papperspåsar funkar för bröd medan en krämig kålsallad bara trillar igenom, säger Jonas.

Jonas menar att medvetenheten om problemen med att använda plast har ökat succesivt, men 
betonar också vikten av att inte glömma bort vad som händer när plasten väl använts klart.

att smutsig mjukplast exempelvis hamnar i restavfallet. Det svåraste är att förändra folks 
beteende. Det handlar ju inte bara om idag och imorgon, utan om framtiden också!
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KONTAKT
Åsa Abrahamsson

”Dieselanvändningen har sjunkit med fem 
procent och det förnybara bränslet HVO utgör 
en allt större del av kommunens drivmedels-
användning. Många av kommunens tyngre 
maskiner tankar nu HVO från den egna  
tankstationen.”
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men då gäller det att sikten är fri ut över vattnet eller isen. 

-

med att byta ut småverktyg, såsom trimmers, lövblåsar och häcksaxar, till batteridrivna varianter. En av fördelarna, 
utöver att de är fossilfria, är att de är betydligt tystare.

morgonen, men med de här röjsågarna kan vi jobba tidigt utan att störa de boende, säger Justin.

Under några intensiva veckor på vintern, när isen ligger tjock, går röjsågarna nästan på heltid. 
Justin berättar att den andra stora fördelen med de eldrivna varianterna då märks tydligt: 

bensinare, men det är vi inte alltihopa och då gör det stor skillnad att de eldrivna röjsågar-

dem direkt!

Alla vill ha första tjing på Höörs 
eldrivna röjsågar
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KONTAKT
Kajsa Aldman

”Med en central fordonsorgani-
sation underlättas omställ-
ningen till fossilbränslefritt.”
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Eldrivna robotar klipper Kristianstads 
gräsplättar 

* Samtliga kommunala bolag är inkluderade.

-
-

pare. Varje sommarkväll, när tystnaden lagt sig över bassängerna, smyger den fram.

Sen hela vägen tillbaka igen. Men nu har vi placerat ut robotgräsklippare på de mindre orterna, vilket både 
sparar tid och bränsle, berättar Göran Roxhav som är enhetschef på Tekniska Förvaltningen i Kristianstad 
kommun.

Några månader under sommarhalvåret är kommunens gräsklippning en storslukare av bensin och diesel, 
både till själva klippningen och till transporterna mellan olika gräsmattor. Robotgräsklipparna, däremot, går 
på el och kan vara kvar på samma plats hela säsongen.  

om de går sönder, så att inte gräsmattorna står och blir oklippta. Och så måste de vara 
larmade och kunna styras via en app. Det enda vi behöver göra är att ta in dem och 
serva dem på hösten, innan vi kör ut dem på våren igen, säger Göran. 

Enligt Göran har kommunens sex robotgräsklippare fungerat så bra att kommunen i år 
dubblar antalet. Därefter är nästa steg att undersöka hur även de större gräsklipparna 
kan bytas ut till eldrivna varianter. 
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KONTAKT
Elin Dalaryd

Åse Dannestam

”När vi började med projektet för fem år 
sedan låg vi med den tidens mått riktigt 
bra till. Sedan dess har vi minskat  
användningen av fossil energi med 93  
procent! Nu jobbar vi för att även dagens 
fossilenergianvändning snart ska vara 
historia.”
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skolorna. Men den här vårdagen håller pandemin ännu sitt grepp om Skåne och all undervisning sker på 
distans. Då får cyklarna vila, berättar Styrmir Barkarson, som är biträdande chef på Modersmålscentrum i 

De pratar om att det är uppfriskande att få både motion och frisk luft mellan skolorna och att de blir 

blivit enklare att exempelvis transportera material. Styrmir berättar att de satt extra korgar på 

INDIKATORER

”Att cykla tar inte energi, det ger 
energi”

TJÄNSTERESOR ÅR 2020
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KONTAKT

”Äntligen är Mötes- och resepolicyn  
antagen! Men ett styrdokument gör inte 
jobbet av sig självt så nu är det dags att 
växla upp arbetet med att skapa  
incitament för  medarbetarna att göra 
hållbara resval i vardagen.” 
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Pickupen som smyger fram bland 
Malmös rosor

växthusgaser beräknas till noll. 

Tidigt på våren, när björkarnas blad ännu är som musöron, är det dags att beskära rosor. Till sin hjälp har Mikael 

tillbaka går bilen på el.

så är den mycket smalare och smidigare, så vi kommer fram på gångbanorna nära planteringarna där vi ska arbeta, 
berättar Mikael.

Inför köpet jämförde Serviceförvaltningen olika alternativ och konstaterade att en elbil skulle bli betydligt billigare 
per mil än en dieselbil, även om batterierna behöver bytas efter ett antal år.

Finns det inga nackdelar då? Mikael menar att det mest handlar om småsaker.

ändå inte hålla på och släpa massa ris utan då ringer vi en lastbil. Körsträckan skulle ju också kunna 
vara ett problem, men oftast har vi halva batteriet kvar på kvällen.

Mikael avslutar med att berätta att hans kollega var skeptisk till en början, men att han nu är 
övertygad.

Det var illaluktande och man behövde hålla på och växla. Vi kan inte tänka oss någon annan 
bil än elbil idag!
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KONTAKT
Ida Abrahamsson

”Det är roligt att så många  
fantastiska kollegor hjälps åt 
för att minska förvaltningens 
klimatpåverkan!”
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Samordnade transporter ger vildsvin 
på menyn
Det skramlar från hjulen på mjölkvagnarna när de en efter en rullas av från lastbilen och vidare in i det 

färre och fullare lastbilar kan köra ut den till skolor och äldreboenden. Mitt bland säckarna med morötter 
och backarna med äpplen jobbar Ingela Dejenfelt, som är måltidschef och logistiksamordnare på Tomelilla 
kommun.

logistiken för att minska transporterna. Våra samlastningsbilar, som går på gas, passar exempelvis på att 
hämta upp äpplen i Kivik och kalkon i Ingelsta när de ändå går förbi där, berättar Ingela.

Samordningen gör det möjligt att jobba med många små, lokala livsmedelsleverantörer, utan att det blir 

anpassa måltiderna efter säsong och behov, berättar Ingela.

-
pet. Då kunde vi snabbt ta in det från leverantören i Brösarp. Skolbarnen sa först att det 
verkade äckligt, men vi gjorde lasagne av färsen och då tyckte de att det var väldigt 
gott.

Just nu arbetar Tomelilla kommun vidare med att minska klimatutsläppen från sina 
måltider, bland annat genom att beräkna olika maträtters klimatpåverkan och mäta 
mängden matsvinn.
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INDIKATORER

KONTAKT

”Under året har oljepannor ersatts med  
värmepumpar. Därmed har nästan hälften av 
oljeanvändningen plockats bort. 

Vi vill fortsätta vårt arbete med att effektivisera 
energianvändningen i fastighetssektorn och vi 
hoppas kunna anta en energi- och klimatplan 
under året.”  
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INDIKATORER

KONTAKT

”Numera kan vi tanka det förnybara drivmedlet HVO 
på två platser, i Lönsboda och Osby. Flera fordon i den 
kommunala verksamheten kan därmed ersätta diesel 
med HVO. Under året har dessutom 25 nya elbilar 
köpts in och börjat rulla i kommunen. 

Uppvärmningen har blivit ännu grönare då 90 kubik-
meter fossil olja har plockats bort till förmån för  
förnybara alternativ.” 
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** Samma uppdelning som för fotnot A förutom att NSVA inte ingår.

INDIKATORER

KONTAKT
Balthazar Mandahl Forsberg  

”Vår fordonsflotta håller på att elektrifieras 
och under året har vi upphandlat palmoljefri 
HVO100 som ska användas i de fordon som 
ännu inte kan elektrifieras.  

Vi har även arbetat med att minska klimat-
påverkan från skolmaten med mycket goda 
resultat som följd.”
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uppvärmning, drivmedel 

** Omfattar inte bolagen.     

INDIKATORER

KONTAKT
Andreas Johansson

Mona Ohlsson-Skoog

”Under året har 38 nya laddstationer för elbilar 
installerats och som en följd av det har även 20 
nya elbilar beställts. De nya elbilarna kommer i 
huvudsak ersätta befintliga dieselbilar.

I kommunens fjärrvärmeverk har den sista lilla 
mängden olja ersatts av det förnybara bränslet 
RME.” 
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LÄNSSTYRELSEN SKÅNE

REGION SKÅNE

SKÅNES KOMMUNER (FÖRE DETTA KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE)

förvaltas av Statens fastighetsverk. Inom tjänsteresorna saknas uppgifter för taxi och båt. Drivmedelsanvändningen kommer från bilar och arbetsfordon 

När det gäller el och uppvärmning innefattas alla egenägda fastigheter. För drivmedelsanvändning ingår alla fordon från samtliga förvaltningar och 
folktandvården (inklusive poolbilar, verksamhetsbundna bilar, ambulanser samt övriga interna transporter såsom budbilar och lastbilar). Det som är 

REGIONALA ORGANISATIONER 
Vi har valt att redovisa hur långt de tre regionala organisationerna, som utgör Klimatsamverkan Skåne, 
har kommit i sitt arbete för att bli fossilbränslefria. 

för att agera förebilder, exempelvis som beteendepåverkare, kommunikatör, kravställare och  
verksamhetsutövare.  
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Bli inspirerad och läs mer på 
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