
Mark- och Bostadsförsörjningsprogram 
för Ystads kommun

2012-2015
Antaget av kommunfullmäktige i Ystads kommun 2012-09-20, § 119



Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun 2012-20152

Källor:
Översiktsplan 2005
Utbyggnadsstrategi - Bostäder Verksamheter Handel
Statistiska centralbyrån (SCB)
KAAB Prognos AB - Flyttningar 1968 - 2011
Statistik från Ystadbostäder 
Statistik från Fastighetsavdelningen, exploatering
Statistik och information från Social Omsorg
Rapport: Flyttkedjor från Västra Sjöstaden 2006/2007 - Tyréns Temaplan
Undersökning: In- och utfl yttning till Ystad kommun - Nordanalys AB/Graff man Företagsledning & Utveckling AB
mäklarstatistik.se
Foto: Ystads kommun, Flygfoto: L.G.Foto, april 2011

© Ystads kommun

Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet är framtaget av Fastighetsavdelningen, exploatering i samarbete med Plan o Bygg. 2012-06-25

Medverkande
Pernilla Randefalk, exploateringsingenjör
Anna Möller, planchef
Ewa Engström, karttekniker



Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun 2012-2015 3

Innehållsförteckning
Inledning
Syfte
Underlag
Visioner och mål
Övergripande utbyggnadsprinciper
Klimatförändringar
Ystads demografi  och befolkningsstatistik
Bostadsbyggnad
Bostadsbyggnadsbehov
Ystad en attraktiv boendekommun
Stora utbyggnadsområden
Verksamheter och handel
Planerade utbyggnadsområden
 - Ystad centrum
 - Ystad öster
 - Ystad väster
 - Källesjö
 - Öja
 - Svarte
 - Sövestad
 - Stora Herrestad
 - Glemmingebro
 - Köpingebro
 - Löderup
 - Kåseberga
 - Nybrostrand
 - Valleberga (Peppinge)
Sammanfattning

4
5
5
5
6
6
7

11
15
17
18
21
23
24
25
29
32
34
36
38
39
41
43
45
46
48
49
50



Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun 2012-20154

Inledning
Enligt Bostadsförsörjningslagen (SFS 2000:1383 
med tillägg SFS 2002:104) ansvarar varje kommun 
för den egna bostadsförsörjningen. Kommunen ska 
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen en gång 
per mandatperiod, vilka ska antas av Kommunfull-
mäktige. 

Utdrag ur Bostadsförsörjningslagen:

§ 1
”Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i 
syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder och för att främja att ändamåls-
enliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall kom-
munen, om det behövs, samråda med andra kommuner 
som berörs av planeringen.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kom-
munfullmäktige under varje mandatperiod. 
Lag (2002:104).”
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Syfte
Kommunen ska tydliggöra sina ambitioner när det gäl-
ler att utveckla boendevillkoren i kommunen. Detta är 
av avgörande betydelse såväl för ekonomisk och befolk-
ningsmässig tillväxt som för invånarnas välfärd och triv-
sel. Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet (MBP) 
är kommunens program för mark- och planberedskap 
avseende bostadsförsörjning och för områden avsedda 
för etablering av verksamheter och handel. Programmet 
berör även kort planering för skola, vård och äldreom-
sorg.

Syftet med MBP är inte att i detalj reglera byggandet, 
utan att ange prioriteringsordningen av utbyggnaden 
utifrån aktuella och planerade utbyggnadsområden. 
MBP ska vara ett verktyg för att kunna trygga markbe-
hov för framtida bebyggelse för att kunna uppfylla kom-
munens övergripande mål för bostadsförsörjning. 

Bostadsförsörjning handlar inte bara om nya bostäder, 
utan också om hur kommunen hanterar det befi ntliga 
beståndet, som utgör det stora utbudet av bostäder. Vid 
byggnation av nya bostäder ökar rörligheten på bostads-
marknaden.

Genom MBP kan kommunen till viss del påverka fl ytt-
kedjorna som uppkommer då nya bostäder byggs. Detta 
genom programmets analyser och statistik, vilket visar 
bostadsbehovet, vad som efterfrågas och var efterfrågan 
fi nns.

Underlag
MBP utgår från kommunens översiktsplan från 2005 
med tillägget Utbyggnadsstrategi för Bostäder Verksam-
heter Handel från 2011. Som underlag till MBP har 
även antagna fördjupningar av översiktsplanen ingått. 
MBP har dock uppdaterats med kända förändringar 
efter Översiktsplanens och Utbyggnadsstrategins anta-
gande.

Programmet gäller för perioden 2012 t.o.m. 2015 med 
utblick mot 2025 och sträcker sig därmed inte lika långt 
som Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin.
Programmet ersätter inte några andra dokument utan är 
ett fristående dokument.

Detta program har tagits fram av Fastighetssavdelning-
en, exploatering i samarbete med Plan o Bygg. Informa-
tion har även hämtats från Social Omsorg, Kultur o 
Utbildning samt Ystadbostäder. 
Övriga källor, se sidan 2.

Visioner och mål
I Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin fi nns fl era 
mål som ligger till grund för utbyggnaden av kommu-
nen. 

Kommunfullmäktige har i Översiktsplanen tagit ställ-
ning för att utveckla en attraktiv kommun, bevara 
kulturarv, utveckla en ekologiskt inriktad kommun, 
förbättra förutsättningarna för kollektivtrafi k och för 
miljöanpassade och resurssnåla transporter. 

Ett mål som är särskilt viktigt för bostadsförsörjningen 
är att kommunens befolkning ska växa med 1 % per år.
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Övergripande utbyggnadsprinciper
Med utgångspunkt i förutsättningarna för kommu-
nens tillväxt och i de mål som tidigare antagits har 
tre övergripande principer för utbyggnad i Ystads 

kommun tagits fram. 

Bygga i kollektivtrafi knära lägen 
I framtiden kommer sannolikt kollektivtrafi kalternativ 
i högre utsträckning att väljas framför bilresor. Att bo 
nära kollektivtrafi k med nödvändiga faciliteter för att 
resa till arbete, skola m.m. kommer att bli allt viktigare. 

Då nybyggnad av bostäder, verksamheter eller handel 
planeras är det viktigt att planera hur trafi ken till dessa 
områden kan hanteras, inte minst utifrån kollektivtra-
fi klösningar. Utbyggnad bör främst ske där det fi nns 
möjlighet att lösa transporter kollektivt.

Ny bebyggelse där bebyggelse redan fi nns
Det är viktigt att i första hand prioritera utbyggnad i de 
områden som kan karaktäriseras som omvandlings- eller 
förtätningsområden.

Genom att samla bebyggelse kan olika funktioner 
samordnas som t.ex. infrastruktur, vatten- och avlopps-
anläggningar, service och omsorg. Att samordna funk-
tioner innebär vinster som bidrar till ett mer hållbart 
samhälle. 

Genom t.ex. förtätning i befi ntliga strukturer kan man 
undvika att ny mark tas i anspråk. Därigenom kan man 
undvika exploatering av värdefull jordbruksmark, vik-
tiga naturområden för fl ora och fauna och rekreations-
områden för friluftsliv och därigenom även undvika 
påverkan på landskapsbilden.

Skapa förutsättningar för en god närmiljö
Lokalisering av bebyggelse ska alltid föregås av en nog-
grann granskning av områdets förutsättningar. En god 
byggd miljö ska eftersträvas, utifrån hänsyn som funk-
tion, estetisk utformning, låg risk för störningar som 
buller eller luftföroreningar, möjlighet till integritet och 
tillgång till service, infrastruktur och rekreationsmöjlig-
heter.

Det handlar om att se till att rätt miljö skapas på rätt 
plats och tillgodose medborgarnas behov, men också om 
att uppmärksamma och värna om kommunens kvalite-
ter.

Klimatförändringar
Kommande havsnivåförändringar och erosion påverkar 
kommunens planering av bostäder och förhindrar pla-
nering av alltför kustnära bebyggelse.  Länsstyrelsens 
rekommendationer är idag att inte planera för nya bo-
städer på lägre nivå än 3 meter över havet. Kommunen 
har antagit ett tillägg till den kommunala översiktspla-
nen, Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten, 
som  bl a behandlar bebyggelse i kustnära lägen.
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Ystads demografi  och befolkningsstatistik
Befolkningsökning
Flyttningsnettot, kvoten mellan in- och utfl yttade till- 
och från kommunen, har varit positivt för kommunen 
sedan i början av 1980-talet, men innan dess låg befolk-
ningen ganska konstant. I slutet på 80-talet tog befolk-
ningsökningen riktig fart. Utfl yttningen har ökat, men 
infl yttningen har ökat mest. I medeltal har sedan 1968 
in- och utfl yttningarna medfört en befolkningsföränd-
ring på +173 personer per år. 

Inom landet kom under 2011 infl yttningen främst från 
andra kommuner i Skåne (+114 personer) samt från 
Stockholmstrakten (+22 personer). Störst infl yttning 
inom Skåne kom från Skurup (+47 personer), men även 
från Eslöv (+20 personer), Svedala (+19 personer) samt 
Sjöbo (+18 personer). Utfl yttningar har skett främst 
till Malmö och Lund, men även till Kristianstad och 
Göteborg. Infl yttningen från utlandet kom främst från 
Polen.

De senaste 20 åren har kommunen i snitt ökat sin be-
folkning med 0,6% per år. Mellan 2006 och fram t.o.m. 
2010 låg snittet på nästan 0,9 %. Målet att kommunens 
befolkning ska öka med 1% per år innebär att vid ut-
gången av år 2025 ska invånarantalet uppgå till 33.000 
personer, (+4.500 personer)

Källa: KAAB Prognos AB
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Flyttningsnetto efter ålder 2007-2011. Medeltal per år.
Flyttningar - barnfamiljer och ungdomar
Flyttningsnettot är störst i åldersgruppen 25-44 år dvs 
många barnfamiljer fl yttar till kommunen. Detta för 
med sig att infl yttningarna i åldersgrupperna 0 till 5 år 
också är stor och födslarna bör öka med tiden. Detta 
medför ett ökat behov av förskolor och skolor.

Däremot framgår det av statistiken att ungdomar i ål-
dersgrupperna 19 till 24 år fl yttar från kommunen dvs 
efter gymnasiet, vilket är vanligt för kommuner som 
inte har högskola eller universitet. Under 2011 fl yttade 
ungdomarna främst till Malmö och Lund. Detta är den 
enda åldersgrupp med ett negativt fl yttningsnetto. Åren 
2001 och 2002 förlorade kommunen över 100 ungdo-
mar per år. Denna utfl yttning har dock minskat under 
senare år och under de senaste 5 åren har i snitt ungdo-
marna i denna ålder minskat med 42 st per år. Minsk-
ningen kan bero på att Ystads kommun fungerar som 
ett regioncentrum för sydöstra Skåne och på satsningar 
som gjorts på ungdomar i form av nya utbildningsmöj-
ligheter. Kommunen har alltså även en infl yttning av 
ungdomar främst från intilliggande kommuner. 

Diskussioner pågår hur kommunen ska kunna erbjuda 
ett attraktivare utbud för ungdomar som t.ex. nattklub-
bar och fritidsaktiviteter, men även fl er arbetstillfällen 
krävs.

Jämför man statistiken över Ystad kommuns fl yttningar 
med en storstadskommun som Malmö, ser det i princip 
tvärtom ut. Malmö har en stor infl yttning av ungdomar, 
men däremot fl yttar barnfamiljerna från Malmö. 

Av befolkningspyramiden på nästa sida framgår det att 
åldersgruppen 20 till 40 år är färre i invånarantal än 
riket i övrigt, men detta kan ju vara på väg att förändras 
med tanke på att infl yttningen är stor i denna grupp 
(från 25 år och uppåt). 

Källa: KAAB Prognos AB
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Befolkningspyramid

Flyttningar – medelålders och pensionärer
En ganska stor infl yttning sker också av medelålders 
(45-64 år) och pensionärer (65-79 år). 

Infl yttningen av åldersgruppen 45-64 år har ökat 
markant under de senaste 10 åren. Kommunen är en 
attraktiv boendekommun även för pensionärer från 
andra delar av landet och under de senaste 10 åren har 
kommunen haft en infl yttning på över 50 pensionärer 
per år. Detta bidrar till att befolkningen i kommunen 
har en åldersstruktur med en tydlig representation inom 
ålderssegmentet 50 till 70 år och invånarantalet inom 
detta segment ligger över riket i stort (se befolkningspy-
ramid). 

I riket är andelen äldre 65 år och där över något mer 
än 18 %. I Ystads kommun är andelen 25 % eller strax 
över 7000 personer. Åldersgruppen kommer att öka 
under lång tid framöver och uppgår 2025 till strax över 
9000 personer. Detta genererar ett stort behov av grun-
danpassade bostäder för att även med tilltagande ålder 
och funktionsnedsättning kunna bo kvar i det ordinära 
bostadsbeståndet så länge som möjligt. 

Flyttningar – 80 år och äldre
Även om infl yttningen av äldre befolkning inte är stor 
har kommunen idag c:a 1000 personer som är 85 år och 
där över. Det blir en viss utplaning 2015 – 2021, men 
det sker ändå en ökning. 2021 kommer c:a 1150 perso-
ner att vara 85 år och där över. 2024/2025 har antalet 
ökat ytterligare till strax över 1200 personer. Med en 
stor andel äldre personer ställs också stora krav på insat-
ser från samhället. Även om det ordinära bostadsbestån-
det grundutformas för att bli bra för alla, kommer ändå 
ett stort behov av vård- och omsorgsboenden att fi nnas 
under lång tid framöver. 

Källa: SCB, Kommunfakta 2010
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Årtal Folkmängd Folkökn Levande Döda Födelse- Inflytt Utflytt Flyttnings- Juste- Folkökning 
 födda överskott netto ringar %

2011 28 427 89 266 376 -110 1 458 1 261 197 0,3
2010 28 338 229 263 329 -66 1 502 1 205 297 0,8
2009 28 109 239 266 316 -50 1 424 1 135 289 0,9
2008 27 870 151 250 322 -72 1 464 1234 230 0,5
2007 27 719 321 273 336 -63 1 575 1 192 383 1 1,2
2006 27 398 278 271 317 -46 1 485 1 161 324 0 1,0
2005 27 120 222 229 315 -86 1 503 1 198 305 3 0,8
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Ystad Malmö

Negativt födelseöverskott
En stor representation av den äldre generationen med-
för också ett stort årligt dödstal. Kommunen har under 
lång tid haft ett negativt födelseöverskott, dvs antalet 
döda är större än antalet födda. De senaste 5 åren har 
födelseöverskottet i snitt legat på -72 personer per år. 
Så kommer det att se ut under lång tid framöver, vilket 
innebär att enda sättet kommunens befolkning kan öka 
är genom infl yttningar, där en stor infl yttning av barn-
familjer kan bidra till att höja födelsetalet.

Flyttningar – personer med funktionsnedsättning 
m.m.
Ystad är en infl yttningsort för personer med funktions-
nedsättning. Infl yttning sker både från kommunerna 

i sydöstra Skåne och från andra regioner. Med infl ytt-
ningen följer bl.a. ett behov av bostäder med särskild 
service. Utifrån kända förhållande idag, fi nns behov av 
nämnda bostäder under de närmaste 5 åren. För mål-
gruppen krävs en annan individualisering av insatserna 
än för gruppen äldre. Ofta är behoven skiftande över 
tid. Det är därför inte möjligt att bedöma bostadsbe-
hovet utifrån ålder, procentandel av befolkningen eller 
andra nyckeltal. 

Utöver ovanstående fi nns personer som av olika skäl 
har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. En del är 
bostadslösa, andra har tillfälliga bostäder. För denna 
grupp är det viktigt att det fi nns hyresrätter i varierande 
storlek.

Flyttningar – fl yktingar
Det är brist på hyresrätter med rimlig hyresnivå till fl yk-
tingar som mottas av kommunen. De har svårt att ta sig 
in på bostadsmarknaden då hyresvärdarna ställer höga 
krav på inkomst eller anställning. Det är därför viktigt 
med den samverkan som idag fi nns med det kommu-
nala bostadsbolaget Ystadbostäder.

Bostadsbestånd och efterfrågan
I Ystads kommun bor närmare 60 % av befolkningen i 
äganderätt, ca 25 % i hyresrätt och ca 15 % i bostads-
rätt. Detta kan jämföras med storstäderna t.ex. Malmö, 
där ca 22 % bor i äganderätt, 43 % i hyresrätt och ca 35 
% i bostadsrätt. Detta kan ge en indikation på hur be-
folkningen vill bo, dvs vad som efterfrågas i kommunen. 

Källa: SCB

Befolkningsutveckling 2005 - 2011

Källa: SCB
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grupp återfi nns i kommunens tomtkö några år senare, 
vilket tyder på att gruppen väljer att bosätta sig i hyres-
lägenhet i väntan på tomt och troligtvis är även grupp-
hus eller bostadsrätt då av intresse.

Personer mellan 25-44 år, varav många barnfamiljer, 
väljer till stor del att fl ytta till villa eller radhus, men 
även hyresrätt efterfrågas. Denna grupp utgör även en 
stor del av de som står i kommunal tomtkö, vilka efter-
frågar tomter för egen villabebyggelse.

De i åldersgruppen 55-64 år som fl yttar till Ystads kom-
mun tros bosätta sig i huvudsak i bostadsrättslägenheter, 
gärna centralt i Ystad, då både som radhus och fl erfa-
miljshus, men även hyreslägenheter och tomt för egen 
villabyggnation efterfrågas av denna grupp.
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Bostadsbyggnad
Flyttkedjor - nyproduktion och ökad boendekvalitet
Dagens höga byggkostnader medför att det är svårt att 
bygga nya bostäder med en låg hyresnivå. Däremot 
bidrar nyproducerade bostäder till att när ett hushåll 
fl yttar och lämnar sin gamla bostad till den reguljära 
bostadsmarknadens förfogande startar en s.k. fl yttkedja.

En nyproducerad bostad kan t.ex. bli en ny bostad för 
två personer som fl yttar ihop. Dessa två personer kan i 
sin tur lämna varsin bostad, som sedan bosätts av andra 
osv. På det sättet kan billigare lägenheter bli lediga samt 
att större hus kan bli lediga till större familjer och boen-
detätheten ökar därmed inom kommunen.

Tyréns Temaplan utförde i juni 2008 en studie över 
fl yttkedjor från Västra Sjöstaden. I denna studie under-
sökte man fl yttkedjorna från Västra Sjöstaden under 
2006/2007. Här räknar man med att det behövs byggas 
en ny bostad per två nya invånare. I studien och tidigare 
studier som Tyréns Temaplan utfört, framkommer bl.a. 
att:

• Varje nyproducerad bostad medför att i genom-
snitt fyra till fem hushåll får en ny och bättre bo-
stad p.g.a. fl yttkedjorna.

• Ju större och dyrare den nyproducerade bostaden 
är desto längre blir fl yttkedjan.

Ovanstående exempel på en fl yttkedja visar att en nybyggd lägenhet i storleken 3 rok gjorde det möjligt för sex hushåll att fl ytta. Fyra ordinarie bostäder blev lediga (tre i 
Ystad och en i Malmö) och två hushåll har fått möjlighet att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Exemplet är hämtat från undersökningen utförd av Tyréns 
Temaplan.

Källa: SCB

Exempel på fl yttkedja
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stort antal nya bostäder i form av småhus och grupp-
bebyggelse och ytterligare bebyggelse är på gång. Andra 
områden som förmodas få ett ökat befolkningstryck är 
de kollektivtrafi knära orterna, som Svarte och Köpinge-
bro.

För att en befolkningsökning ska kunna ske är det vik-
tigt för kommunen att satsa i de områden där efterfrå-
gan på bostäder är stor.

Tomtkö
Den kommunala tomtkön för eget byggande har mer 
än halverats sedan 2009 genom att kommunen kunnat 
erbjuda kommunala tomter till försäljning i Källesjö, 
Nybrostrand och Köpingebro. Efter tomtköns uppda-
tering i mars 2012 bestod kön till nya områden dock 
fortfarande av totalt 92 hushåll. Många av de som står i 
tomtkö står i kö till mer än ett område. 

När kommunen har nya tomter till försäljning får hus-
hållen i tur och ordning erbjudande om att de kan köpa 
en tomt. Vid dessa tillfällen är ca 75-85% som faller 
bort och väljer att inte köpa tomt. Anledningarna till 
detta är främst att de hittat annat boende, fi nansiella 
orsaker eller att detaljplanen inte tillåter bebyggelse en-
ligt kundens önskemål. 

Störst efterfrågan på tomt är det i Ystads tätort, där 
kommunen i dagsläget inte kan erbjuda några fribyggar-
tomter, utan hänvisar till Källesjö. 

• De fl esta som fl yttar in i nyproduktionen kommer 
från närområdet.

• Samtidigt fl yttar ofta långväga infl yttare in i ny-
producerade hyreslägenheter, eftersom det är ett 
bra eller ibland det enda sättet att komma in på 
bostadsmarknaden.

• Nyproduktion som attraherar äldre bidrar ofta till 
en längre fl yttkedja pga att de ofta lämnar en villa 
eller större lägenhet efter sig som genererar en 
lång fl yttkedja.

Bostadsförsörjning innebär inte bara att det måste byggas 
tillräckligt många bostäder, utan även att boendekvalite-
ten i kommunen ska öka. Nyproduktion ökar rörlighe-
ten på bostadsmarknaden och innebär stora välfärdsvin-
ster genom fl yttkedjorna. De fl esta hushållen som fl yttar 
genom fl yttkedjorna kan tillgodose sina bostadsönskemål 
och behov dvs de blir nöjdare med sitt boende.

Nya bostäder
Historiskt sett har bostadsbehovet och efterfrågan på 
nybyggda bostäder varit störst i Ystad stad och det antas 
vara så även i framtiden. Den största andelen av nya 
bostäder har därmed producerats i Ystad stad. Ytterli-
gare förtätning av staden fi nns med i planeringen, och 
står för den största utbyggnaden inom kommunen fram 
t.o.m. 2025.

Källesjö (utkanten norra Ystad) och Nybrostrand har 
även haft stor efterfrågan och har exploaterats med ett 

Näst efter Ystad är det Svarte som har fl est i tomtkön. 
Där har kommunen de närmsta åren inga tomter på 
gång, men ett område i västra Svarte planeras för bo-
stadsbebyggelse av ett privat byggbolag där kommunen 
inte äger marken. Dock fi nns planer på att längre fram 
detaljplanera för nya tomter i norra Svarte, som eventu-
ellt kan bli aktuella för att bli fribyggartomter.

Nästa nya område som kan bli aktuellt för tomtförsälj-
ning är i västra delarna av Nybrostrand, där en ny de-
taljplan är antagen. När försäljningen kan starta beror 
på marknadsläget och försäljningen i föregående om-
råde, samt utbyggnaden av gator, VA etc i området.

Tomtkö antal hushåll 2012

Ort Antal

Ystad 75
Källesjö 35
Nybrostrand 34
Köpingebro 13
Svarte 47
Öja 32
Kåseberga 10
Löderup 2
Sövestad 8
Glemmingebro 2

Totalt antal hushåll 92
* Respektive hushåll kan stå i mer än en kö
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Åldersfördelning i tomtkön
Merparten, nästan 40% av hushållen i tomtkön är föd-
da på 70-talet dvs många barnfamiljer. 75% av de som 
står i tomtkön bor redan i kommunen, men 25 % bor i 
en annan kommun eller utomlands, vilket visar på stort 
intresse även utanför kommunen. Det fi nns en tendens 
till att många som i sin ungdom lämnade Ystad, åter-
kommer till staden när det är dags att bilda familj.    

Kommunal bostadskö - Ystadbostäder
Bostadskön till hyresrätter hos det kommunala bostads-
bolaget Ystadbostäder var i december 2011 totalt 3.306 
st hushåll, vilket är en ökning med ca 1.200 st hushåll 
på två år. Detta är en indikation på att kommunen har 
behov av fl er hyresrätter.

Ca hälften av alla i bostadskön bor redan i Ystads kom-
mun och strax över 30% bor i övriga Skåne. Efterfrågan 

på hyresrätter för infl yttning fi nns med andra ord. Det 
har visat sig att många som står i bostadskö, gör det för 
ett speciellt läge och hyr redan idag en bostad i Ystads 
kommun. Efterfrågan är störst för centrala Ystad och för 
lägenheter med 2-3 rum. Efterfrågan minskar ganska 
kraftigt för de större lägenheterna, från 4 rok och större. 
Detta kan tyda på att de större familjerna hellre väljer 
att bosätta sig i villa eller bostadsrätt.

Den största gruppen i bostadskön är ungdomar födda 
mellan 1981-1990. Då hyresrätten ofta är det enda sät-
tet för dem att ta sig in på bostadsmarknaden. 
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Bostadskö 
Önskemål antal rum Dec 2011

1 rok 42
1-2 rok 388
1-3 rok 525
2 rok 227
2-3 rok 616
2-4 rok 402
3 rok 189
3-4 rok 431
3-5 rok 253
4 rok 33
4-5 rok 88
4-6 rok 71
5 rok 3
5-6 rok 17
6 rok- 5
Finns inte data 16
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Vid fördelning av nybyggda hyresrätter till bostadskön 
faller ca 85 % ifrån, vilket till stor del beror på att hy-
rorna blir högre för nyproducerade lägenheter. Detta 
medför att det är kortare kötid till nyproducerade lägen-
heter.

Betalningsförmågan (max hyresnivå som de köande kan 
tänka sig) är som störst för hyror 6000-6999 kr, men 
det är betydligt färre som kan tänka sig en hyra över 
9000 kr. Detta stämmer väl in med våra antaganden för 
nyproducerade lägenheter, som beroende på storleken, 
många gånger hamnar över denna hyresnivå.

I kön till bostäder för åldersgruppen +70 år stod vid 
årsskiftet 466 hushåll, vilket visar på intresse för den 
sortens bostäder.

Privat bostadskö
Det fi nns ingen tillgänglig statistik för de privata bo-
stadsköerna. Sannolikt står bostadssökande i både 
kommunala bostadskön och i privata köer. Den totala 
efterfrågan på hyresbostad beräknas därmed inte vara 
större än den som redovisats för det kommunala bo-
stadsbolaget.

det framstår tydligt att det framöver kommer att fi nnas 
ett behov av bostäder anpassade för äldre. Så även för 
funktionshindrade under de närmsta åren.

Faktorer som befolkningsstruktur och tillgänglig sta-
tistik skall endast vara vägledande, då någon säker pla-
neringsmodell utifrån statistiken inte går att göra. En 
slutsats är dock att på grund av den breda målgruppen 
kommer det att efterfrågas alla typer av boendeformer, 
allt från tomter för eget byggande, gruppbyggda villor/
radhus, bostadsrätter som radhus/fl erfamiljshus, hyreslä-
genheter, vårdboenden samt bostäder för funktionshin-
drade.

Ca en nyproducerad bostad krävs för att befolkningen 
ska kunna öka med två personer. Dock är det inget mått 
med en absolut sanning, då fl yttkedjorna är svåra att 
kartlägga. Genom nybyggnation startar fl yttkedjor som 
kan frigöra hyreslägenheter som med en lägre hyra kan 
öppna upp bostadsmarknaden för yngre och fl yktingar. 
Det kan även frigöra större villor för barnfamiljerna och 
mindre lägenheter för de äldre. 

Inför varje ny detaljplan som tas fram inom kommunen 
måste behoven som nämnts ovan beaktas. En grund-
tanke är att kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda 
ett utbud som passar kommunens breda efterfrågan. 

Nyproducerade bostadsrätter
Någon tillgänglig statistik på efterfrågan av nyproduce-
rade bostadsrätter fi nns inte. De som har producerats de 
senare åren centralt i Ystad har blivit sålda, men längre 
ut från centrum har det varit lite svårare med försälj-
ningen, vilket i Västra Sjöstaden ledde till att tilltänkta 
bostadsrätter blev hyresrätter istället. Detta berodde på 
ett sämre marknadsläge vid det tillfället. Av detta kan 
slutsatsen dras att det fi nns en efterfrågan på centrala 
bostadsrätter, om dock denna inte kan kvantifi eras. Ef-
terfrågan längre ut från centrum är svårare att bedöma, 
men icke centrala områden torde vara känsligare för en 
nedgång av marknadsläget.

Slutsatser av tillgänglig statistik
Ystads kommuns befolkning ökar varje år och en be-
folkningsökning innebär ett ökat behov av bostäder och 
möjliggör fl er satsningar på nya bostäder, både för en-
skilda personer samt byggbolag och hustillverkare. 

Många ungdomar fl yttar från kommunen till högskole/
universitetsstäder efter gymnasiet. Kommunen har en 
stor infl yttning av barnfamiljer, där en del återkommer 
av de som fl yttade ut i sin ungdom. Barnfamiljerna är 
en stor infl yttningsgrupp och behovet av skolor och 
förskolor måste även beaktas i kommunens planering. 
Medelålders och pensionärer kommer även att fortsätta 
öka. Gruppen äldre som redan idag är en stor grupp 
förväntas öka mer den kommande tioårsperioden och 
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Bostadsbyggnadsbehov
Boendetätheten (antal personer per bostad) ligger i 
kommunen idag på 1,98 personer/bostad. Då denna 
siff ra t.ex. inte tar hänsyn till hur stor andel av bostäder-
na som fungerar som fritidsbostäder har istället rikssnit-
tet för boendetäthet på 2,1 personer/bostad använts för 
beräkning av det framtida bostadsbehovet. Verkligheten 

är dock inte riktigt lika lätt att förutse, men det ger oss 
en indikation som måste beaktas i bostadsplaneringen. 

I tabellen ”Vision bostadsbyggande 2012 - 2025” nedan 
visas kommunens uppskattning av vad som kan byggas 
och i vilka områden.

Vision Bostadsbyggande 2012 2025

2012 2013 2014 2015 2016 2025

Ystad 28 138 46 202 1421
Källesjö 15 25 8 5 50
Hedeskoga 0 0 0 0 0
Öja 0 0 0 0 10
Köpingebro 3 3 8 6 200
Nybrostrand 20 24 24 15 100
Svarte 0 0 0 0 200
Stora Herrestad 0 0 3 0 33
Kåseberga 0 2 2 2 29
Sövestad 0 4 0 0 0
Valleberga 0 0 7 0 0
Glemmingebro 0 0 1 6 2
Löderup 1 0 1 1 25

Totalt kommunen 67 196 100 237 2070

Hinder för bostadsbyggandet
Att ta fram en exakt planeringsmodell går inte eftersom 
det är svårt att förutse om detaljplanearbetet försenas av 
t.ex. överklaganden eller arkeologifynd i området. I vissa 
fall visar det sig att en exploatering inte är ekonomisk 
försvarbar och förhindrar då byggnationen. 

Eftersom kommunen omfattas av ett stort antal riksin-
tressen kan Länsstyrelsen ha synpunkter på en del planer 
för bostadsbebyggelse. Kommunen innehar även en hel 
del högklassig jordbruksmark, vilket kan stå i konfl ikt 
med kommunens planer för bostadsbyggande. Detta 
kan ibland stoppa eller minska området kommunen 
ämnar att bygga på. 

I redan detaljplanerade områden fi nns det faktorer som 
kan hindra eller försena bostadsbyggandet. Det kan röra 
sig om markens beskaff enhet (t.ex förekomst av torv), 
lånevillkor och marknadsläget.

En annan faktor kommunen inte råder över är när kom-
munen inte äger marken och det är en privat byggherre. 
Då kan en planerad byggstart skjutas på framtiden och 
rör det sig om ett fl erbostadshus med många bostäder 
påverkar det infl yttningen drastiskt.

Som tidigare nämnts spelar även det allmänna mark-
nadsläget och bankernas lånevillkor stor roll.



Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun 2012-201516

1% målet 2011
Från 2006 t.o.m. 2010 låg befolkningsökningen i snitt 
på nästan 0,9 %. Under 2011 låg ökningen dock endast 
på 0,3% (+89 personer). Detta resultat är lägre än de 
senaste åren och härstammar i ett högre antal döda än 
tidigare år och att utfl yttningen också var högre än tidi-
gare år. Samtidigt var infl yttningen lite lägre än 2010. 

Att infl yttningen inte blev större kan delvis bero på att 
en del stora projekt inte kom igång som planerat eller 
att de inte är färdigställda och infl yttningsklara. Det 
beror även på att bankerna stärkt lånevillkorskraven för 
t.ex kontantinsatsen, vilket gjort det svårare bl.a. för de 
yngre som oftast inte har någon bostad att sälja inför sitt 
bostadsköp. Detta har även märkts genom en del avbok-
ningar av de kommunala tomerna. För övrigt har det 
oroliga marknadsläget också gjort att bostadsmarknaden 
överlag har varit trög. Detta har framförallt påverkat 
villapriserna i kommunen som sjönk med 8% under 
2011(enligt mäklarstatistik.se - jämförelseperiod dec 
2010-feb2011 och dec 2011-feb 2012). Däremot har 
inte bostadsrätterna påverkats på samma sätt. De ökade 
med 4% under samma period.

1% målet 2012 t.o.m. 2015
Under åren 2012 t.o.m. 2015 skall kommunen öka med 
ca 1.150 personer för att 1% målet skall vara uppfyllt. 
Detta innebär att det i snitt bör byggas ca 140 bostäder 
per år. Enligt antagna detaljplaner och de områden där 
detaljplan skall påbörjas har kommunen förutsättningar 
och planberedskap för att kunna uppfylla målet, om 
tilltänkta byggnadsprojekt startar och blir klara i tid.

Förseningar har orsakat att ett trygghets- och vård-
boende om totalt 74 bostäder i Västra Sjöstaden inte 
beräknas klart förrän 2013. Detta påverkar att antalet 
färdigställda bostäder under 2012 tros bli lågt och en 
annan orsak är rådande marknadsläge.

1% målet 2016 - 2025
Ju längre fram i tiden bostadsutbyggnaden uppskattas 
desto osäkrare blir det. Från 2016 fram t.o.m. 2025 är 
det främst inom Ystad utbyggnad planeras, samt i de 
kollektivnära byarna Svarte och Köpingebro.
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Ystad en attraktiv boendekommun
För att Ystads kommun ska kunna utvecklas och göra 
satsningar på kommunen som t.ex. ny arena, bättre 
kommunikationer, mer utbildningar och ungdoms-
aktiviteter etc krävs att befolkningen ökar. Utöver nya 
detaljplaner, bostadsbyggande, arbetstillfällen och goda 
kommunikationer, måste Ystads kommun marknadsföra 
kommunen som ett bra ställe att bo på. Detta arbetar 
kommunen med och en undersökning har genomförts 
(av Nordanalys AB och Graff man företagsledning & ut-
veckling AB) genom att in- och utfl yttade har fått svara 
på en del frågor angående Ystad kommun som boende-
kommun. 

Undersökningen visar bl.a. på att både in- och utfl yt-
tade har en bra bild av kommunen. 

De starkaste argumenten för infl yttning var strand och 
hav, samt en attraktiv boendemiljö. Attraktiviteten för 
barnfamiljer omnämndes och som plusfaktorer påpeka-
des uppväxtmiljön, barnomsorg och skola.

Pensionärerna ser också kommunen som attraktiv ge-
nom att påpeka att det är lugnt, tryggt, bra boende och 
äldreomsorg. Av de som svarat fi nns det en god vilja att 
rekommendera kommunen som en boendekommun, 
vilket är mycket viktigt för kommunen då befolkningen 
fungerar som ambassadörer på ett trovärdigt sätt. 

De fl esta som lämnat Ystad har inte uppgett att de gjort 
detta för att de är missnöjda, utan främst pga studier, 
arbetsmarknaden och genom privata relationer (t.ex. 
komma närmre familj, ny partner).

Det visar på att kommunen kan utvecklas och arbeta 
mer med:

• Arbetsmarknad – skapa fl er arbetstillfällen gärna 
som kan attrahera högskoleutbildade och ett bra nä-
ringsliv/företagande

• Kommunikationer – förbättra tåg- och bussförbin-
delser

• Nöje, kultur och fritidsaktiviteter – rikare utbud för 
invånarna

Undersökningen som gjordes är inte ett facit, men det 
är ett bekräftande av de punkter som kommunen redan 
idag arbetar med. Dock tyder det på att kommunen kan 
utvecklas ännu mer inom dessa områden, vilket bidrar 
till en attraktivare boendekommun och en ökad efter-
frågan på fl er bostäder.
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Stora utbyggnadsområden

Ystad - Åkesholm och Västra Sjöstaden
Åkesholm har exploaterats med ett stort antal fribyg-
gartomter och Västra Sjöstaden har i en första etapp 
exploaterats med både fribyggartomter, villor, radhus 
och hyresrätter (både genom allmännyttan samt privat). 
I dagsläget pågår exploatering av den andra etappen ge-
nom byggherrarna, Peab och Bosses Bygg. Här kommer 
att kunna erbjudas radhus, fl erbostadshus, trygghets- 
och vårdboende och det fi nns även utrymme för en 
skola i detaljplanen. Planarbete för etapp 3 ska påbörjas 
innan 2016 och beräknas kunna byggas ut med ca 170 
bostäder, både småhus och fl erbostadshus.

Ystad - Dammhejdan
Just nu pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan 
för området Dammhejdan, vilket skall möjliggöra be-
byggelse av ca 230 bostäder fördelat på gruppbebyggda 
småhus och fl erbostadshus med byggherren Peab. Yt-
terligare bebyggelse av ca 30 seniorlägenheter och 30 
trygghetsboende/vårdboende planeras i området och 
skall byggas av Ystadbostäder. Området planeras för 
bebyggelse under perioden 2016-2025.

Ystad - Surbrunnen
Surbrunnsområdet blir en blandad stadsdel med både 
bostäder och arbetsplatser. Området ligger centralt i 
Ystad med närhet till tåg och buss och har god poten-
tial att bli en väl integrerad och spännan de stadsdel. 
Hela området upp skattas kunna rymma 1000-1500 
bostäder. Bostäderna kommer att bestå av i huvudsak 
lägenheter men också radhus. På båda sidor om Dra-
gongatan föreslås volymhandel, till exempel vit varor, 
hemelektronik och byggvaror, som inte passar i cityläge 
samt dagligvarubutiker. I ett stråk från biblio teket vid 
Surbrunnsvägen och österut föreslås ett område för kul-
tur, utbildning och fritid. Områdets grönstruktur ska ge 
området en egen karaktär och binda samman området 
med övriga stadsdelar. Byggnation av bostäder planeras 
kunna påbörjas innan 2016.

Västra Sjöstaden Dammhejdan Surbrunnsområdet, 1950-talet
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Källesjö
För att täcka bostadsbehovet i Ystad stad har exploa-
teringen av bostäder sträckts till Källesjö i utkanten av 
norra Ystad. Här sker bebyggelse i form av kommunal 
försäljning av fribyggartomter och i detaljplanen ryms 
även ett grupphusområde för t.ex. radhus i två plan. 
Källesjö har fördelar som t.ex. gångavstånd till centrum 
och det ligger beläget vid E65 med goda pendlings-
möjligheter med bil till Malmö. Källesjö har bundits 
samman med Ystad av en GC-tunnel, vilket påverkat 
närheten till centrum nämnvärt för de boende samt 
ökat attraktiviteten. Exploateringen av Källesjö pågår 
fortfarande.

Planarbete pågår för att se på möjligheten till ytterligare 
bostadsbebyggelse i den nordvästra delen av Källesjö.

Nybrostrand
Nybrostrand lockar med närheten till naturen, havet 
och en underbar sandstrand. Byn har byggts ut i etap-
per med kommunala fribyggartomter för privatpersoner 
samt genom gruppbebyggda småhus byggda av privata 
byggherrar. Götenehus och Vimmerbyhus kan erbjuda 
mindre gruppbebyggda småhus i ett plan och Edgorvilla 
erbjuder kedjehus i två plan. Ytterligare fribyggartomter 
fi nns kvar i området där det står fritt att välja byggfi rma. 

En antagen ny detaljplan väster om pågående område, 
fi nns i beredskap vilken öppnar möjligheterna för ytter-
ligare bebyggelse av villor, radhus samt någon form av 
service/handel/restaurang och vård/skola/förskola.

Köpingebro
I Köpingebro kommer kommunen att satsa på att bygga 
fl er bostäder. Satsningen beror mycket på att byn har 
ett bra läge med goda kommunikationsmöjligheter och 
tågstation. Hittills har kommunen erbjudit mindre om-
råden med fribyggartomter och i skrivandets stund fi nns 
det fortfarande ett mindre antal tomter kvar. Ystadbo-
städer  har även producerat 19 marklägenheter (hyres-
rätter) samt här fi nns ett litet område planlagt för någon 
form av gruppbebyggelse. 

I beredskapen för Köpingebros bostadsförsörjning fi nns 
det före detta sockerbruksområdet som kommunen 
köpte in 2011. Här planeras för såväl bostäder som 
verksamheter. Arbete med att ta fram en fördjupad över-
siktsplan pågår.

Källesjö Nybrostrand 19:10 Köpingebro - Sockerbruksområdet
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Öja
Öja ligger i anslutning till Ystad och arbete pågår med 
en fördjupad översiktsplan över området som omfattar 
Öja by, Öja gård och omgivande jordbruksmark. Pla-
nområdet är ett av de större utbyggnadsområden som 
kommunen pekar ut i sin översiktsplan, och beräknas 
rymma ca 900 nya bostäder då det är färdigbyggt. Kom-
munen har genom Sweco anordnat en så kallad ”De-
signdialog” där bl.a. kommunala tjänstemän, politiker, 
markägaren, arkitekter och boende i området bjudits 
in för att gemensamt diskutera och föreslå hur området 
kan bebyggas. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv 
stadsdel med bostäder, skola, handel, mindre verksam-
heter och grönområden uppbyggd kring den gamla 
slottsmiljön. Utbyggnaden kan eventuellt starta under 
planperioden 2016-2025, men merparten av utbyggna-
den planeras till efter denna period.

Svarte
Även Svarte ligger i kommunens intresse för bostads-
byggande. Här fi nns goda kommunikationsmöjligheter 
med tåg till Ystad, Malmö och Köpenhamn. Närheten 
till havet bidrar även till stor efterfrågan.

Västra delen av Svarte pågår planarbete för bostadsbe-
byggelse. Det rör sig främst om gruppbebyggelse om ca 
200 bostäder. Byggherre är Midroc Property Develop-
ment och marken är privatägd.

Framtida bostadsplaner fi nns även för de norra och östra 
delarna av Svarte men är aktuellt först efter 2025.

Balkåkra Sträddor Området kring Öja gård

Ystad - Ystadbostäder
Det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder planerar 
att bygga 25 mindre lägenheter och 10 lägenheter för 
LSS i Folkets Park. Ett trygghetsboende för äldre med 
16 hyreslägenheter planeras på fastigheten Åkerblom vid 
Tobaksgatan. Ytterligare 32 hyreslägenheter planeras på 
fastigheten Grundström 1. Alla projekten planeras till 
innan 2016.

Ystadbostäder har ytterligare ett antal förtätningsprojekt 
på gång i Ystad som befi nner sig i tidiga skeden.

Kv. Grundström
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Verksamheter och handel
En befolkningsökning medför även ökat behov av 
verksamheter och handel, som kan ge fl er arbetstill-
fällen och göra kommunen mer attraktiv på arbets-
marknaden.

Verksamheter och verksamhetsområden
Näringsgrenar av olika slag har olika behov. Kunskaps-
intensiva verksamheter kan dra fördel av att ligga i 
mer centrala lägen nära regional kollektivtrafi k för att 
konkurrera om regionens arbetskraft. Icke störande 
verksamheter kan och bör integreras i den blandade 
staden. På så sätt kan stadsdelarna vara livaktiga under 
en större del av dygnet. Markplaneringen bör göras så 
att särskilda verksamhetsområden för störande industri/
verksamhet kan reserveras. 

Efterfrågan på mark för verksamheter varierar, inte bara 
med konjunkturer och befolkningsutveckling utan ock-
så utifrån vilka typer av verksamheter som vill etablera 
sig i kommunen och hur ytkrävande verksamheterna är.

Under perioden 2005-2011 såldes i snitt ca 3 ha mark 
för verksamheter per år. Om försäljningen av mark fort-
sätter på samma nivå kommer det att behövas ca 40 ha 
mark för verksamhetsändamål för perioden 2012-2025.

En växande befolkning kan innebära en ökning av verk-
samheter och därmed ett ökat behov av marktillgång.

Såld industrimark: 
 2005 0,3 ha
 2006 3,4 ha
 2007 1,3 ha
 2008 6,5 ha
 2009 3,9 ha
 2010 3,3 ha
 2011 3,5 ha

Framtida utbyggnad
Verksamhetsområden bör företrädesvis placeras i an-
knytning till befi ntlig eller planerad stadsbebyggelse 
eller befi ntliga verksamhetsområden. Ett eff ektivt mar-
kutnyttjande är viktigt liksom att beakta möjlig närhet 
mellan arbete och boende för att minska behovet av 
arbetspendling. 

Idag fi nns ca 4 ha planlagd kommunägd industrimark 
till särskilda verksamhetsområden klar för att bebyg-
gas. Denna mark är i dagsläget reserverad för olika 
verksamheter. I yttre hamnen fi nns ca 17 ha mark som 
reserverats för EWP (EnerconWindtowerProduction) 
som tillverkar vindkraftstorn i stål. Mindre områden för 
verksamheter fi nns även detaljplanerade i Glemminge-
bro och Sövestad.

Trycket på industrimark bedöms fortfarande som stort, 
men i dagsläget har kommunen i princip ingen mark att 
erbjuda. För en fortsatt utbyggnad måste mer mark för 

verksamhetsändamål lokaliseras och planläggas. En ny 
detaljplan är på gång i östra industriområdet på ca 30 ha. 
På grund av bl.a. att arkeologifynd fi nns i området har 
detaljplanen blivit försenad, men beräknas kunna antas 
under 2013. Försäljning av industrimark i området kan 
starta tidigast 2014/2015.

I kommande Översiktsplan måste ny mark för verksam-
heter utredas för att täcka framtida behov.

Hushållning med mark
Verksamhetsområden och handelsområden tar stora 
markytor i anspråk. Ystad är omgivet av högklassig jord-
bruksmark, riksintressen m.m. vilket gör det svårt att 
på lång sikt kunna erbjuda mark för handel och verk-
samheter i samma omfattning som hittills. Kommunen 
måste därför hushålla med den mark som planläggs och 
använda sig utav olika påtryckningsmedel, tex genom 
avtal och pris,  för att förhindra att mark står obebyggd. 
Kommunen måste se värdet i marken och ta aktiv ställ-
ning till vilka företag som ger mest nytta för kommu-
nens invånare på lång sikt.
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Handel 
Ystad är idag den största orten för handel i de fem syd-
östskånska kommunerna. 

En befolkningsökning medför att efterfrågan på lämp-
liga lägen för externa handelsetableringar ökar, främst 
i Ystad stad där befolkningsökningen är störst.  Ystads 
kommun vill möta efterfrågan men samtidigt värna om 
handeln i stadskärnan som är en viktig del av stadens 
karaktär och attraktionskraft. För att kunna balansera 
nya etableringar och behålla stadskärnans handel är det 
viktigt att se till hela staden i ett sammanhang. 

Det är viktigt för kommunen att ha beredskap för utö-
kad handel och att kunna tillgodose framtida behov 
styrda av den förväntade befolkningsökningen och 
Ystads roll som centralort i sydöstra Skåne.

Handeln i övriga tätorter i Ystads kommun får växa 
utifrån behov och efterfrågan. Det är viktigt att beakta 
underlag för handel då t.ex. utbyggnad av bostäder 
planeras och stärka de möjligheter till lokal handel som 
fi nns. I orter som Köpingebro och Löderup fyller han-
deln viktiga servicefunktioner för ett större område runt 
orten.

Planlagd mark - Handel
Det råder brist på planlagd mark för handel med skrym-
mande varor/kapitalvaror, men i den fördjupade Över-
siktsplanen för Öja föreslås mark för sällanköpshandel 
längs med Kristianstadsvägen, 3. 

Marken vid Malmörondellen, 1, utreds för handels-
mark. Vidare utredningar pågår efter att omfattande 
arkeologiska fynd påträff ats i området.

Det fi nns en antagen, men överklagad, detaljplan som 
möjliggör livsmedel vid Sjöborondellen, 2. Se bild ned-
an för övriga utpekade, lämpliga lägen för handel.

Nämnda kategorier av handel är ytkrävande och det 
efterfrågas oftast tomter med storlek mellan 10 000 till 
20 000 kvm med god tillgänglighet för bil. Kommunen 
ser det också som viktigt att etableringarna sker i kol-
lektivnära läge.

1 4

2

5

6
8

9

7

11

3

10

Lämpliga lägen för handel
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Planerade utbyggnadsområden
Kommande bostadsprojekt och utbyggnadsområden 
skall tillgodose såväl aktuella som långsiktiga behov. 
Här presenteras tilltänkta utbyggnadsområden på både 
kommun- och privatägd mark. Det skall poängteras 
att någon utvidgad undersökning huruvida kommande 
områden (ej detaljplanerade) i praktiken går att bebyg-
gas har inte gjorts, utan skall endast ses som eventuellt 
tänkbara områden. 

Enligt de utbyggnadsområden som presenteras i detta 
program har kommunen tillräckligt med områden i 
beredskap för att kunna täcka bostadsbehovet fram till 
2025 och uppfylla 1% målet.

För att kunna täcka behovet måste kommunen räkna 
med att en del områden inte blir lika stora som plane-
rat och att en del områden inte blir av. Därmed måste 
planerna omfatta fl er områden och mer bostäder än vad 
bostadsbehovet visar, vilket även gäller för handel och 
andra verksamheter.

Även om kommunen har mark och planer för att täcka 
bostadsbehovet är det så att en del områden är mindre 
attraktiva än andra och därmed kan bostadsmark vara 
obebyggd under lång tid. Attraktiviteten och läget på 
områdena styr hur mycket och hur snabbt ett område 
bebyggs och blir bebott.

Att exakt specifi cera upplåtelseform och boendeform är 
inte möjligt i detta program och i ett alltför tidigt skede.

På respektive kartor på följande sidor visas tilltänkta 
utbyggnadsområden samt kommunägd mark. 

Planperioderna är från 2012  t.o.m. 2015 och 2016 - 
2025. Översiktsplanen och utbyggnadstrategin sträcker 
sig längre fram och därmed fi nns inte alla områden med 
i detta program som omnämns i dem.

Antal bostäder är grovt uppskattade och blir mer osäkra 
ju längre fram i tiden beräkningen sker. 
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Utbyggnadsområden - Ystad centrum

1. OTTILIANA 42, 
    GAMLA STADEN 2:6 och 2:7
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 0,54 ha
Markanvändning 16 småhus och 24 lägenheter
Byggherre Ej utsedd
Planläge Uppdrag för planprogram
Anm. Arkeologisk undersökning krävs

2. VÄSTRA HAMNEN

Planperiod 2016 - 2035, (delvis utanför plan-
perioden)

Areal ca 0,33 ha, ca 1/5 är vattenområde 
och småbåtshamn

Markanvändning Blandad stadsbebyggelse ca 500 
bostäder

Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd

Planläge Behandlas i fördjupad översikts-
plan

Anm.

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer

Kv. Ottiliana Småbåtshamnen
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Utbyggnadsområden - Ystad öster

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer

3. URMAKAREN, VERKMÄSTAREN
    (Surbrunnen) 

Planperiod 2016 - 2035 och framåt, (delvis 
utanför planperioden) 

Areal ca 7,0 ha

Markanvändning Blandad stadsbebyggelse, ca 600 
bostäder

Markägare Ystads kommun och privat

Byggherre Dagon Förvaltnings AB, i övrigt 
ej utsedd

Planläge Detaljplan begärd för kv. Urmaka-
ren. Ramprogram fi nns

Anm.
Flera privata fastighetsägare. 
Dagon äger ett större antal fastig-
heter

4. SURBRUNNEN 2:3-2, 
    del av KRANSKÖTAREN 5
Planperiod till 2015
Areal ca 0,75 ha

Markanvändning ca 80 lägenheter, handel i botten-
våningen

Markägare Ystads kommun, 
Enrax Fastigheter AB

Byggherre Ej utsedd

Planläge Planarbete pågår. Ramprogram 
fi nns

Anm.
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5. SVARVAREN 6, 7, 8 och 9
Planperiod 2016 - 2045 och framåt
Areal ca 2,74 ha

Markanvändning Blandad stadsbebyggelse, 
ca 250 bostäder

Markägare Privat
Byggherre Ej utsedd

Planläge Detaljplan ej begärd. 
Ramprogram fi nns

Anm.

6. KOCKAHEJDAN 12
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 1,6 ha
Markanvändning ca 25 bostäder
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd

Planläge Detaljplan ej begärd, 
Ramprogram fi nns

Anm.

9. SVARVAREN m.fl . (1)
Planperiod till 2025
Areal ca 4,7 ha (bebyggd)
Markanvändning Handel, kontor, verksamheter
Markägare Privat
Byggherre Ej utsedd

Planläge

Ramprogram fi nns, detaljplan för 
handel fi nns för delar av området.
Planuppdrag lämnat för delar av 
området.

Anm. Omvandlingsområde från små-
industri till handel

10. SVARVAREN m.fl . (2)
Planperiod till 2025
Areal ca 4,0 ha

Markanvändning Handel, kontor, verksamheter 
(omvandlingsområde)

Markägare Privat
Byggherre Ej utsedd

Planläge

Ramprogram fi nns, detaljplan för 
handel fi nns för delar av området.
Planuppdrag lämnat för delar av 
området.

Anm.

7. KRISTIANSTAD 2 m.fl .
Planperiod till 2025
Areal ca 0,8 ha
Markanvändning ca 140 bostäder
Markägare Ystads Industrifastigheter AB
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planarbete pågår

Anm. Detaljplan fi nns, 
genomförandetid till 2016

8. FRIDHEM 1 m.fl .
Planperiod till 2025
Areal ca 0,7 ha
Markanvändning ca 70 bostäder

Markägare Ystads kommun och 
Ystadsbostäder

Byggherre Wohnwerk HB
Planläge Detaljplan begärd
Anm.
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Illustration för del av fastigheten Svarvaren 4 sett från sydväst utmed ny föreslagen väg. 
Illustration: NP arkitekter

11. del av SANDSKOGEN 2:2
      (Värnpliktsparkeringen)
Planperiod tidigast 2016 och framåt
Areal ca 12 ha

Markanvändning Handel med skrymmande varor/
kapitalvaror, livsmedelshandel

Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planprogram fi nns

Anm. Marksanering av området krävs 
för exploatering
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00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer

12. HAMNEN 2:2 m.fl .
Planperiod 2016 och framåt
Areal ca 30 ha
Markanvändning Hamnverksamheter, verksamheter
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd

Planläge
Detaljplan för delar av området.
Behandlas i fördjupad översikts-
plan för Ystad

Anm.
Syftet ar att möjliggöra en fl ytt av 
hamnverksamheten till ett yttre 
läge
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Utbyggnadsområden - Ystad väster

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer

13 GRUNDSTRÖM 1
Planperiod till 2015
Areal ca 0,8 ha
Markanvändning ca 30 lägenheter
Markägare Ystadbostäder
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planarbete pågår
Anm.

14. KOKILLEN 1
Planperiod 2016 - 2025

Areal
ca 0,2 ha, 
väg- och parkområde ingår

Markanvändning ca 30 lägenheter
Markägare Ystadbostäder
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planprogram fi nns
Anm.
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15. BONG 1
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 0,9 ha
Markanvändning ca 40 bostäder
Markägare Wahlgrens fastigheter
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planprogram fi nns
Anm.

16. DAMMHEJDAN
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 2,15 ha

Markanvändning
ca 30 seniorlägenheter
ca 30 trygghetsboende/vårdbo-
ende

Markägare Ystads kommun, Ystadsbostäder
Byggherre
Planläge Planprogram fi nns
Anm.

17. PLANTSKOLAN (Dammhejdan)
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 3,83 ha
Markanvändning ca 230 bostäder
Markägare Privat
Byggherre PEAB
Planläge Planprogram fi nns
Anm.

18. VÄSTRA SJÖSTADEN, etapp I
Planperiod till 2015 
Areal ca 1,5 ha
Markanvändning ca 35 lägenheter
Markägare PEAB
Byggherre PEAB
Planläge Antagen detaljplan
Anm.

19. VÄSTRA SJÖSTADEN, etapp II
Planperiod till 2025
Areal ca 7,9 ha

Markanvändning
ca 248 bostäder totalt varav ca 66 
i fl erbostadshus, ca 108 i grupp-
hus och ca 74 i service/vårdboende

Markägare Ystads kommun
Byggherre PEAB, Bosses Bygg
Planläge Antagen detaljplan
Anm. Markanvisningsavtal fi nns

20. VÄSTRA SJÖSTADEN, etapp III
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 6,0 ha
Markanvändning Gruppbebyggelse, ca 170 bostäder
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd

Planläge Gestaltningsprogram fi nns
Detaljplan begärd

Anm.
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Området vid MalmörondellenKv. Kokillen 1

21. Lilla Tvären 1:3
      (området vid Malmörondellen)
Planperiod
Areal ca 4,8 ha
Markanvändning Bilförsäljning etc.
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planarbetet vilande
Anm. Förekomst av fornlämning

Kv. Grundström 1 Västra Sjöstaden
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22. LILLA TVÄREN 1:4 och del av 5:1
       (väster om Källesjö)
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 7,5 ha
Markanvändning Gruppbebyggelse, ca 50 småhus
Markägare Privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planearbete pågår
Anm.

23. LILLA TVÄREN 1:4 och del av 5:1
       (väster om Källesjö)
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 0,5 ha
Markanvändning Verksamheter
Markägare Privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planearbete pågår
Anm.

Utbyggnadsområden - Källesjö

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer
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24. del av SOLBACKEN 2:1 
      (Sjöborondellen)
Planperiod till 2015
Areal ca 1,0 ha
Markanvändning Livsmedelshandel
Markägare Ystads kommun
Byggherre ICA Fastigheter AB
Planläge Antagen detaljplan. Överklagad
Anm.

Lilla Tvären, väster om Källesjö
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Utbyggnadsområden - Öja

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer
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25. ÖJA 15:1 m.fl . (område vid Öja gård)
Planperiod 2016 - 2045

Areal ca 80 ha, (delvis utanför planpe-
rioden)

Markanvändning Gruppbebyggelse, ca 800 bostäder
Markägare Ystads kommun och privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Fördjupad översiktsplan påbörjad

Anm.
Indelning av området kan föränd-
ras efter antagen fördjupad över-
siktsplan

26. ÖJA 15:1 m.fl . 
      (område vid Kristianstadsvägen)
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 9,0 ha
Markanvändning Sällanköpshandel
Markägare Privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Fördjupad översiktsplan påbörjad

Anm.
Indelning av området kan föränd-
ras efter antagen fördjupad över-
siktsplan

27. ÖJA 16:17      
Planperiod till  2025
Areal ca 30 ha  

Markanvändning Verksamhetsområde, industri med 
omgivningspåverkan

Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planarbete pågår

Anm. Äldre detaljplan fi nns för del av 
området

Vy mot Öja gård Öja Industriområde

Öja slott
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Utbyggnadsområden - Svarte

28. SVARTE VÄSTER
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 20 ha   

Markanvändning Gruppbebyggelse, småhus ca 200 
lägenheter

Markägare Privat
Byggherre Midroc
Planläge Planarbete pågår
Anm.

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer
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29. SVARTE NORR (industri)
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 5 ha
Markanvändning Verksamheter
Markägare Ystads kommun och privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Fördjupad översiktsplan antagen
Anm.

30. SVARTE, CENTRUM
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 1,0 ha
Markanvändning Handel, parkering
Markägare Ystads kommun och privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Fördjupad översiktsplan antagen

Anm. Utformningen bör studeras i en 
arkitekttävling

Svarte väster
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Utbyggnadsområden - Sövestad

31. SÖVESTAD 
      (förtätning i befi ntlig bebyggelse)
Planperiod till 2015
Areal

Markanvändning Förtätning i befi ntlig bebyggelse, 
ca 5 bostäder

Markägare Ystads kommun och privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Detaljplan fi nns
Anm.

32. SÖVESTAD, Industri
Planperiod till 2025
Areal ca 0,8 ha

Markanvändning Småindustri utan omgivnings-
påverkan

Markägare Ystads kommun och privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Detaljplan fi nns
Anm.

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer

Sövestad
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Utbyggnadsområden - Stora Herrestad

33. STORA HERRESTAD
Planperiod 2016  - 2025
Areal ca 4,5 ha
Markanvändning ca 15 bostäder
Markägare Privat
Byggherre
Planläge Översiktsplan
Anm.

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer

Stora Herrestad, vy från söder

34. STORA HERRESTAD
Planperiod till 2015
Areal ca 0,4 ha
Markanvändning 2 - 4 bostäder
Markägare Privat
Byggherre Privat
Planläge Detaljplan fi nns
Anm.
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35. STORA HERRESTAD
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 1,0 ha
Markanvändning ca 8 bostäder
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Detaljplan fi nns
Anm.

36. STORA HERRESTAD
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 1,0 ha
Markanvändning ca 10 bostäder
Markägare Privat
Byggherre Privat
Planläge Detaljplan fi nns
Anm.



Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun 2012-2015 41

Utbyggnadsområden - Glemmingebro

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer

37. GLEMMINGEBRO
Planperiod till 2035
Areal
Markanvändning Förtätning, ca 4 bostäder
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Detaljplan fi nns
Anm. Tomtförsäljning pågår

38. GLEMMINGEBRO 
      (Stamåkra)
Planperiod till 2015
Areal ca 1,9 ha
Markanvändning ca 5 - 10 bostäder
Markägare Privat
Byggherre
Planläge Planuppdrag fi nns
Anm.
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39. GLEMMINGEBRO
Planperiod 2016 - 2045
Areal ca 8,6 ha
Markanvändning ca 45 bostäder
Markägare Privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Översiktsplan
Anm.

  
40. GLEMMINGEBRO
Planperiod till 2035
Areal ca 2 ha
Markanvändning Verksamheter
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ystads kommun
Planläge Antagen detaljplan
Anm.
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Utbyggnadsområden - Köpingebro

41. KÖPINGEBRO 6:84 m.fl . 
      (skolan)
Planperiod till 2015
Areal ca 5,4 ha
Markanvändning Skola
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ystads kommun
Planläge Detaljplanearbete pågår
Anm.

42. JUNIVÄGEN/LANTMANNAVÄGEN
Planperiod till 2015
Areal ca 0,5 ha
Markanvändning ca 6 tomter
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Detaljplan fi nns
Anm. Tomtförsäljning pågår

43. VÄBELN
Planperiod till 2015
Areal ca 0,15 ha
Markanvändning Gruppbebyggelse ca 5-10 bostäder
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Detaljplan fi nns
Anm. Tomtförsäljning pågår00
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Köpingebro, område vid skolan
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44. del av KÖPINGEBRO 14:308
       (Kamerala)
Planperiod till 2015
Areal ca 1,4 ha
Markanvändning Bostäder, ca 7 st, plus äldreboende
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Planarbete pågår
Anm.

45. KÖPINGEBRO NORRA DELEN
      (Sockerbruksområdet m.m.)
Planperiod till 2025
Areal ca 17 ha

Markanvändning Blandad stadsbebyggelse
ca 200 bostäder

Markägare Ystads kommun, Privat
Byggherre Ej utsedd

Planläge Arbete med fördjupad översikts-
plan pågår

Anm.

47. KÖPINGEBRO NORD/ÖSTRA DELEN
      (Östra Dammarna)
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 1,2 ha
Markanvändning Verksamheter
Markägare Privat
Byggherre

Planläge Arbete med fördjupad översikts-
plan pågår

Anm.

48. KÖPINGEBRO NORDVÄSTRA DELEN     
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 22 ha
Markanvändning ca 50 fritidsbostäder
Markägare Fortifi kationsverket
Byggherre

Planläge Arbete med fördjupad översikts-
plan pågår

Anm.

F.d. Sockerbruksområdet

46. KÖPINGEBRO NORRA DELEN
      (Sockerbruksområdet m.m.)
Planperiod 2016 - 2025
Areal ca 5 ha
Markanvändning Verksamheter
Markägare Ystads kommun
Byggherre

Planläge Arbete med fördjupad översikts-
plan pågår

Anm.
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Utbyggnadsområden - Löderup

49. LÖDERUP ÖSTER
Planperiod 2016 - 2035
Areal ca 11,5 ha  
Markanvändning ca 50 bostäder
Markägare Ystads kommun, Privat
Byggherre Ej utsedd

Planläge Äldre detaljplan fi nns för delar av 
området

Anm.
Exploatering av södra delen av 
området erfordrar fl ytt av fj ärr-
värmeanläggning

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer



Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun 2012-201546

Utbyggnadsområden - Kåseberga

50. KÅSEBERGA VÄSTER
Planperiod 2016 - 2035
Areal ca 10,6 ha
Markanvändning ca 75 bostäder
Markägare Ystads kommun, Privat
Byggherre Ej utsedd
Planläge Fördjupad översiktsplan antagen

Anm. Exploatering avhängigt överfö-
ringsledning för avlopp

50. KÅSEBERGA
Planperiod till 2015
Areal ca 0,2 ha    
Markanvändning Hotell
Markägare Privat
Byggherre
Planläge Detaljplanearbete pågår 
Anm.
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52. KÅSEBERGA
Planperiod till 2025
Areal Förtätning
Markanvändning ca 10 bostäder
Markägare Ystads kommun
Byggherre Ej utsedd
Planläge Fördjupad översiktsplan fi nns

Anm. Förtätning inom befi ntlig bebyg-
gelse

L.G.Foto: Flygfoto från norr över Kåseberga
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Utbyggnadsområden - Nybrostrand
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53. NYBROSTRAND väster
Planperiod till 2015
Areal

Markanvändning ca 30 småhus och  gruppbebyg-
gelse ca 14 bostäder

Markägare Ystads kommun
Byggherre Ystads kommun
Planläge Antagen detaljplan
Anm. Tomtförsäljning pågår

54. NYBROSTRAND 19:10
Planperiod till 2035
Areal ca 11 ha

Markanvändning

Gruppbebyggelse, ca 170 bostäder.
Mindre område för restaurang/
handel/service och skola/förskola/
vård

Markägare Ystads kommun
Byggherre Ystads kommun
Planläge Antagen detaljplan
Anm.
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55. VALLEBERGA 6:52 (Peppinge)
Planperiod till 2015
Areal ca 1,2 ha
Markanvändning 7 bostäder
Markägare Privat
Byggherre
Planläge Planarbete pågår
Anm.

Peppinge

00

BETECKNINGAR

Samlad stadsbebyggelse

Bostäder

Verksamheter

Kommunägd mark

Områdesnummer



Mark- och Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun 2012-201550

Sammanfattning
Enligt Bostadsförsörjningslagen ansvarar varje kommun 
för den egna bostadsförsörjningen och skall ta fram rikt-
linjer för detta som ska antas av kommunfullmäktige en 
gång/mandatperiod.

Ystads kommuns befolkning ökar årligen, vilket är en 
förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas och 
fortsätta vara en attraktiv boendekommun. Kommunens 
mål är därmed att befolkningen ska öka med 1% årligen.

Alla åldersgrupper ökar i antal, utom ungdomar i åldern 
19-24 år som fl yttar till större städer för orsaker som 
studier och arbete. Stor infl yttning sker av barnfamiljer, 
men även av äldre. Kommunen har en stor andel äldre 
befolkning. Kommunen har med andra ord en väldigt 
bred målgrupp och bedömningen görs att det kommer 
att fi nnas behov av nybyggnation av alla sorters bostäder. 

Tomter för nybyggnation av egen villa efterfrågas av en 
bred kundgrupp, men främst av barnfamiljerna, som 
även är en stor kundgrupp av nya gruppbebyggda små-
hus och andra större bostäder på begagnatmarknaden. 

Den stora andelen äldre människor gör att behovet av 
senior/vård/trygghetsboende är stort. Hyresrätten är of-
tast den enda möjligheten för ungdomar och fl yktingar 
att komma in på bostadsmarknaden och de efterfrågar 
främst lägenheter med en lägre hyresavgift. Med dagens 
byggkostnader är det dock svårt att bygga nya lägenheter 
med låg hyra. Genom att bygga nya bostäder bidrar dock 
detta till att fl yttkedjor startar, vilket kan frigöra både 

hyresrätter och större villor. Varje nyproducerad bostad 
beräknas medföra att i genomsnitt fyra till fem hushåll 
får en ny och bättre bostad. 

Vid uträkning av bostadsbehovet har kommunen räknat 
med att det krävs ca 1 ny bostad för att befolkningen ska 
kunna öka med 2 (2,1) personer. Detta är dock inte en 
total sanning då fl yttkedjorna är svåra att kartlägga. 

Målet med en befolkningsökning på 1% årligen innebär 
att det i snitt fram t.o.m. 2015 bör byggas ca 140 bostä-
der årligen. Kommunen har genom planberedskap och 
planerade nya utbyggnadsområden goda förutsättningar 
för att kunna klara denna bostadstillväxt ända fram till 
2025. Dock krävs att marknadsläget förbättras och att 
tilltänkta byggprojekt kommer igång. Innan år 2011 låg 
snittet (2006-2010) på 0,9%, men år 2011 var befolk-
ningsökningen endast 0,3%, vilket troligtvis beror på 
sämre marknadsläge och att en del byggprojekt inte star-
tat som beräknat, men ävenett högre dödstal. 

Det går inte att göra en exakt planeringsmodell för pla-
nerade utbyggnadsområden. Många faktorer kan försena 
eller rent av stoppa utbyggnad. Här kan t.ex. nämnas 
överklagande av detaljplaner, arkeologifynd, länsstyrel-
sens synpunkter när det gäller riksintressen och högklas-
sig jordbruksmark och det allmänna marknadsläget

Det räcker dock inte med att bygga bostäder, utan det är 
också upp till kommunen att marknadsföra sig som en 
attraktiv boendekommun så att efterfrågan ökar. Utöver 

nya bostäder, krävs även fl er arbetstillfällen, att förbättra 
kommunikationerna och ett större utbud av nöje, kultur 
och fritidsaktiviteter, vilket kommunen arbetar med och 
som bekräftades i en undersökning som gjordes i slutet 
på 2011. Efterfrågan på bostäder är störst i Ystad stad, 
men trycket är även stort i Svarte, Nybrostrand och Käl-
lesjö. Kommunen kommer främst att prioritera utbygg-
nad där bebyggelse redan fi nns. Utöver förtätning av 
Ystad stad satsar kommunen i de kollektivnära områdena 
som Svarte och Köpingebro. 

En årlig befolkningsökning kräver även att verksamheter 
kan etablera sig i kommunen, vilket leder till fl er arbets-
tillfällen. Ny mark för verksamheter planeras i Östra in-
dustriområdet och i kommande Översiktsplan skall ny 
mark för verksamheter utredas. 

Viktigt för en växande kommun är ett gott utbud av all-
sidig handel, vilket också bidrar till en attraktivare bo-
endekommun. I dagsläget råder det brist på planlagd 
handelsmark, men mark för sällanköpshandel föreslås i 
Öja längs med Kristianstadsvägen och marken vid Mal-
mörondellen utreds vidare för samma syfte. Vid Sjöbo-
rondellen fi nns en antagen, men överklagad, detaljplan 
som möjliggör livsmedel. 

Undersökning visar att kommunen får högt betyg som 
boendekommun. Utvecklingspotential fi nns inom en del 
områden och mycket går hand i hand för att skapa en 
ännu attraktivare kommun att bo i. 




