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Välkommen
Välkommen tillbaka till Skånsk konjunktur – Sparbanken Skånes rapport om den ekonomiska utvecklingen i Skåne. Sedan förra utgåvan i november 2019 har det verkligen hänt
mycket. Vad som såg ut att bli en kontrollerad avmattning i konjunkturen, har närmast
blivit ett tvärstopp i ekonomin.
Orsaken är välkänd. Det nya coronaviruset som spridits världen över slår hårt mot hela vårt
samhälle. Många företag har förlorat viktiga delar av sin efterfrågan, med tunga varsel
som följd. I förlängningen påverkar det de privatekonomiska förutsättningarna och även
de offentliga finanserna.
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I Skånsk konjunktur analyserar vi vad detta betyder för Skåne och utvecklingen här. Vi kan
se att regionen hittills klarat sig något bättre än övriga storstadsområden i landet, där
också smittspridningen kommit lite längre. Skåne har en annorlunda näringslivsstruktur
än exempelvis Stockholm och trots att restriktionerna i samhället varit liknande finns förklaringar till att även breda internationella kriser som denna drabbar landet på olika sätt.
Samtidigt ska vi komma ihåg att Skåne hade en högre arbetslöshet innan virusets utbrott
än både Stockholms och Västra Götalands län.
Givetvis har pandemins ekonomiska konsekvenser en stor del i denna rapport, men vi har
också valt att fortsätta med våra långsiktiga analyser och fördjupningsteman. Denna gång
tittar vi närmare på bostadsmarknadens utveckling i Skåne. Vi kan bland annat konstatera
att byggandet varit högt senaste åren, men att fördelningen mellan lägenheter och villor
förändrats dramatiskt. Inte sedan 60-talet har bostadsbyggandet varit så centrerat kring
flerbostadshus som under den senaste tioårsperioden.
Vi är nu inne på tredje året med Skånsk konjunktur. Intresset för rapporten är stort och vi
har fått mycket positiv återkoppling från er läsare. Även denna gång är innehållet högintressant, fastän det till ganska stor del går i moll. Men kanske är det så att fakta och information sällan är så viktigt som just i prövande tider som dessa. Allt för att i möjligaste mån
kunna skapa överblick, för att fatta de rätta besluten.
Samarbetspartner i Skånsk konjunktur är Øresundsinstituttet. Tillsammans sätter vi de lokala förutsättningarna i fokus. Med utgångspunkt i perspektiven invånare och näringsliv
benar vi ut materialet på så detaljerad nivå som möjligt, vilket innebär flera spännande
jämförelser ända ner på kommunnivå.
Trevlig läsning!
Lund, 4 juni 2020
Bo Bengtsson, VD
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Temakapitel: Bostadsmarknaden växer i Skåne
I denna rapport riktas särskilt fokus mot Skånes bostadsmarknad, och hur utvecklingen har sett ut under
den senaste tioårsperioden. Såväl prisutveckling som
bostadsbestånd och ägandestrukturer kartläggs, och
mäklarintervjuer bidrar med lokalkännedom om marknaden i alla delar av regionen. Bostadsmarknaden i
Skåne växer, både sett till bostadsbestånd och antalet bostadsaffärer. Antalet lägenheter i flerbostadshus ökar snabbare än villabeståndet, och under de
senaste åren har de privata fastighetsbolagen vuxit
om de allmännyttiga bostadsbolagen i Skåne. Exakt
hur coronakrisen kommer att påverka utvecklingen på
Skånes bostadsmarknad är ännu osäkert.
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Överblick: Skåne och Sverige
Coronapandemin har på kort tid förändrat konjunkturläget i världen på ett omvälvande sätt. I Skåne har arbetslösheten stigit från en redan hög nivå, 44
 000
skåningar har korttidspermitterats, och både antalet varsel och konkurser har
ökat. Krisen slår mot flera branscher, även om ljusglimtar finns, och redan
pågående strukturomvandlingar påskyndas. Trots det försämrade konjunkturläget
har Skåne hittills klarat sig lindrigare undan än övriga svenska storstadsregioner,
där arbetslösheten har ökat mer och antalet permitteringar har varit fler.
ÖVERBLICK SKÅNE: I KORTHET
Arbetslösheten ökar mest längs Öresundskusten
Inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen har närmast fördubblats i Sydvästra och Nordvästra Skåne
under vecka 10-20 i år, jämfört med samma period
2019. I Nordvästra Skåne steg arbetslösheten med
1,6 procentenheter under april 2019-april 2020,
jämfört med 1,3 procentenheter i Skåne som helhet.
4 av 10 sysselsatta i särskilt utsatta branscher
Handeln, industrin, hotell- och restaurangbranschen,
företagstjänster och transportbranschen är fem
branscher som alla har drabbats hårt av permitteringar,
konkurser, varsel och minskad försäljning. Branscherna
står för 43 procent av sysselsättningen i Skåne.
Skåne klarar sig bättre än övriga storstadsregioner
13 procent av de sysselsatta i Skåne har korttidspermitterats under coronakrisen. I Stockholm och
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Västra Götalands län är motsvarande siffror 17
respektive 22 procent. Inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen har också ökat mindre i Skåne än i
de två andra storstadsregionerna.
Hemmaturism kan hjälpa Skånes näringsliv
Skånes besöksnäring är hårt drabbad av coronakrisen, och under sommaren brukar turistströmmarna
skifta från stad till landsbygd. För att minska branschens nedgång i hela Skåne satsar regionen på att
få skåningarna att ”hemestra” i sommar.
Tema: Bostadsmarknaden i Skåne har vuxit
Ett ökat antal försäljningar och en stor nyproduktion av framför allt flerbostads under det senaste
decenniet har fått den skånska bostadsmarknaden
att växa i dubbel bemärkelse. Läs mer i temakapitlet
om Skånes bostadsmarknad på sidan 30.
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I Skåne har coronakrisen slagit hårt, men varken antalet varsel, antalet permitteringar eller
antalet nyanmälda arbetslösa hos Arbetsförmedlingen har ökat lika mycket som i Stockholm och Västra Götaland. I Skåne ökar dock
arbetslösheten från en betydligt högre nivå än
i de övriga storstadsregionerna. Inom Skåne är
skillnaderna stora när det gäller hur hårt olika
kommuner drabbas. Hittills har arbetslösheten
ökat mest i delområdena vid Öresundskusten.
Det är även här som andelen anställda är störst
inom de fem branscher som är mest utsatta
för effekterna av coronapandemin.
Handeln, industrin, hotell och restaurangbranschen, företagstjänster och transportbranschen
är de fem branscher i Skåne som drabbats hårdast
av coronakrisen så här långt. Totalt stod de fem
branscherna med sina totalt 261 000 anställda
för 43 procent av sysselsättningen i Skåne 2018,
men under coronakrisen har över 35 000 personer
av dessa permitterats. Det motsvarar 80 procent
av alla korttidspermitteringar i Skåne. Även i
konkursstatistiken är det dessa branscher som har
haft störst ökningar.
Krisen slår inte lika hårt i hela Skåne
Tidigare år har det varit delområdena längs
Skånes Öresundskust som svarat för större
delen av de nya jobben inom näringslivet.
Nu är det samma delområden som drabbas
hårdast av effekterna från coronakrisen.
Det hänger samman med att branschstrukturen skiljer sig åt inom Skåne.
De fem mest utsatta branscherna stod
2018 för 49 procent av sysselsättningen
i Nordvästra Skåne och 45 procent av
sysselsättningen i Sydvästra Skåne (se
kartan till höger). I de övriga delområdena var de hårdast utsatta branschernas
andel av sysselsättningen mindre, där
stod de för mellan 34 och 41 procent av
sysselsättningen. Det är också i Nordvästra och Sydvästra Skåne arbetslösheten
ökat mest under coronakrisen. Sydvästra
Skåne har haft den högsta inskrivningstakten på arbetsförmedlingen under
vecka 10–20 i år, jämfört med samma
period 2019. Även i Nordvästra Skåne
är inskrivningstakten hög, och där har
arbetslösheten ökat med 1,6 procentenheter mellan april 2019 och april 2020,
mest av alla delområden.
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19 900 skåningar skrevs in på Arbetsförmedlingen som arbetslösa under vecka 10–20 i år, det
är 88 procent fler än under samma veckor 2019.
44 100 personer i Skåne har hittills blivit korttidspermitterade, enligt Tillväxtverkets statistik från
den 18 maj. Dessutom har 4 700 anställda i Skåne
varslats om uppsägning under mars, april och den
första halvan av maj.
Coronapandemin har skakat om Skånes arbetsmarknad, men även om inskrivningstakten
på Arbetsförmedlingen har varit ovanligt hög,
och antalet varsel och permitteringar många, har
ökningarna hittills varit ännu större i Sveriges
andra storstadsregioner, Västra Götaland och
Stockholms län.
Flera branscher prövas hårt
Totalt har 44 100 skåningar hittills permitterats under coronakrisen. Det motsvarar 13 procent av alla
sysselsatta i regionen, enligt Tillväxtverkets statistik
från den 18 maj. I Stockholm och Västra Götaland
har 17 respektive 22 procent av alla sysselsatta
permitterats.
Handeln, industrin, hotell- och restaurangbran-

Skånes delregioner olika hårt exponerade
för de fem mest drabbade branscherna
Andel sysselsatta inom handel, hotell- och restaurang,
företagstjänster, industri samt transport

Norra Skåne
Nordvästra Skåne
41%

49%

Nordöstra Skåne
38%

Mellanskåne
34%
Lundaområdet
38%
Sydvästra Skåne

Sydöstra Skåne
38%

Skåne
43%

45%

Grafiken visar hur stor andel av de sysselsatta i varje delområde i Skåne som arbetar inom
någon av de fem branscherna handel, hotell- och restaurang, tillverknings- och utvinningsindustri, företagstjänster samt transport och magasinering. Branscherna har valts utifrån
att antalet permitteringar och konkurser varit många i branscherna, samt att intervjuer och
övriga statistiska mått såsom försäljningsnedgångar pekar på att branscherna tillhör de mest
utsatta under coronapandemin. Källa: SCB.
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Fortsatt större ökning av nyanmälda arbetslösa i västra än i östra Skåne
Läget per 17 maj

Norra Skåne
Nordvästra Skåne

+81%

+92%

Arbetslöshet
9,8% (+1,2)

Arbetslöshet
10,2% (+1,6)

Mellanskåne

+66%
Lundaområdet

+97%

+63%

Arbetslöshet
11% (+1,2)

Förändring av
antalet nyinskrivna
arbetslösa v. 10-20
2020 jämfört med
samma veckor 2019

Arbetslöshet
7,7% (+1,0)

+85%

Sydöstra Skåne

Arbetslöshet
6,8% (+1,2)

Sydvästra Skåne

Nordöstra Skåne

Arbetslöshet
12,3% (+1,2)

Skåne

+64%

+88%

Arbetslöshet
7,5% (+0,8)

Arbetslöshet april
2020 (förändring
i procentenheter
sedan april 2019)

Arbetslöshet
10,3% (+1,3)
Källa: Arbetsförmedlingen

Inskrivningstakten i Skåne lägre än i Stockholm och Västra Götaland
Nyinskrivna arbetslösa i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län
Förändring
jämfört med
2019

Skåne

19 858

+88%

Stockholm

41 488

+153%

5 000

Västra Götaland

25 841

+121%

3 000

146 979

+109%

9 000
8 000
7 000

Arbetslösheten är högre i Skåne

6 000

Hög arbetslöshet i Skåne jämfört med
övriga storstadsregioner

4 000
2 000
1 000
0
1

Avser antalet nyinskrivna arbetssökande enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik. Källa: Arbetsförmedlingen

Inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen ökar i
hela Skåne - men mest i Sydvästra och Nordvästra
Inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen i Skåne
var 88 procent högre under vecka 10-20 i år, än
under samma veckor 2019. Men ökningen ser inte
likadan ut i hela regionen. När Skåne delas in i
delområden blir det tydligt att storstadsområdena
längs Öresundskusten hittills drabbats hårdare
än de mindre befolkade delområdena i regionens
östra delar. En av förklaringarna till detta går att
hitta i branschtruktur, de utsatta branscherna är

generellt sett större i västra än i östra Skåne.
I Sydvästra och Nordvästra Skåne, med Malmö
och Helsingborg som arbetsmarknadscentrum,
har inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen
ökat med 97 respektive 92 procent. I Lundaområdet har inskrivningstakten under coronakrisen
varit 85 procent högre än under förra året. Även
i Nordöstra Skåne, Mellanskåne och Sydöstra
Skåne har inskrivningstakten varit större än
normalt, mellan 63 och 65 procent högre, men
ökningen har inte varit lika stor som i delområdena längs Öresundskusten. I Norra Skåne har 81
procent fler skrivit in sig på Arbetsförmedlingen
under vecka 10-20 i år jämfört med samma
period 2019. Men under krisens första veckor var
inskrivningstakten på samma nivå som i storstadsregionerna, och under senare veckor har
ökningstakten istället närmat sig övriga delområden i de östra delarna av Skåne.
De fem branscher som tidigare beskrivits som
särskilt utsatta, handeln, industrin, hotell- och
restaurangbranschen, företagstjänster och
transportbranschen, står samlat sett för en
större del av sysselsättningen i Nordvästra och
Sydvästra Skåne än i övriga delområden. 49
procent av de sysselsatta i Nordvästra Skåne
och 45 procent av de sysselsatta i Sydvästra
Skåne arbetar i någon av de fem branscherna,
enligt statistik från 2018. Det är också i dessa
delområden inskrivningstakten hos Arbetsförmedlingen ökat mest. I Norra Skåne sysselsätts
41 procent i någon av branscherna. I Lundaområdet, Sydöstra, Nordöstra och Mellanskåne står
de fem branscherna endast för 34–38 procent
av sysselsättningen. Istället är bland annat den
offentliga sektorn, jordbruket och byggbranschen

Avser antalet nyinskrivna per vecka 2020

Antal
v.10-20 2020

Sverige

schen, företagstjänster och transportbranschen
har alla tydligt påverkats av coronakrisen. Handeln
är den bransch i Skåne som flest har permitterats från, 10 500 personer, och på riksplanet har
17 procent av alla sysselsatta i branschen blivit
permitterade. Inom industrin och hotell- och restaurangbranschen, där flest permitteringar skett,
har 24 procent respektive 32 procent av alla som
sysselsätts i branscherna i Sverige blivit permitterade. Efter handeln och industrin är företagstjänster den bransch i Skåne som har permitterat flest,
6 600 personer.
I Västra Götalands län är industrin en stor arbetsgivare, och det är också industrin som svarar
för flest permitteringar i länet. I Stockholm är
företagstjänster den bransch som stått för flest
antal permitteringar.
Sett till försäljningsutvecklingen under april
månad finns det dock stora skillnader även mellan
olika delbranscher inom exempelvis industrin,
noterar SCB. Medan fordonsindustrin tappat 72
procent i försäljning i Sverige så har tillverkningsindustrin totalt sett backat med mera måttliga 21
procent, läs mer på sidan 13.
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> Om siffrorna. Statistiken över antalet nyinskrivna arbetslösa bygger på hur många personer som registrerar sig som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Statistiken visar hur många som blivit arbetslösa under
den gångna perioden, men inte hur mycket arbetslösheten förändrats totalt sett eftersom den inte visar
hur många arbetslösa som får ett nytt jobb.

Under finanskrisen steg arbetslösheten kraftigt i
hela Sverige. I Skåne steg arbetslösheten till över
tio procent, och under det senaste decenniet har
nivån varit fortsatt hög i Skåne. I Västra Götaland
ökade arbetslösheten också kraftigt under finanskrisen, men under 10-talet har nivån sjunkit
och närmat sig samma nivå som i Stockholm.
Arbetslösheten började stiga redan under 2019,
men sedan coronakrisen inleddes har den stigit
kraftigt i samtliga storstadsregioner.
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Skåne legat omkring tioprocentsstrecket, om
närmare nio än tio procent under 2018 och 2019.
I Stockholm och Västra Götaland var arbetslösheten omkring sex procent innan coronakrisen, men
har nu stigit till 7,4 respektive 7,5 procent i april
2020. I Stockholm har arbetslösheten ökat med
1,7 procentenheter jämfört med april 2019, och i
Västra Götaland har den ökat med 1,5 procentenheter under samma period.

större i dessa delar av Skåne än i delområdena
vid Öresundskusten.
Arbetslösheten i Skåne ökar från en hög nivå
I april 2020 var arbetslösheten i Skåne 10,3
procent, 1,3 procentenheter högre än i april 2019.
Ökningen är lägre än i Stockholm och Västra
Götalands län, men ökningen sker från en högre
nivå. Sedan finanskrisen har arbetslösheten i

Flest varsel i hotell- och restaurangbranschen
Varsel i Sverige per bransch, mars-15 maj 2020
Antal varslade i
mars

Antal varslade i
april

Antal varslade
i maj

Andel av alla
varslade i mars15 maj

Hotell- och restaurangverksamhet

13 229

4 083

218

24%

Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster

8 649

2 362

596

16%

Transport och magasinering

4 075

4 047

267

11%

Tillverkning

2 456

4 717

1 076

11%

Handel; reparation av motorfordon
och motorcyklar

3 632

3 640

300

10%

42 415

26 773

4 467

Totalt

Endast de fem branscher där antalet varsel varit flest under perioden inkluderas i tabellen. Källa: Arbetsförmedlingen

Varsel i Skåne per bransch, mars-april 2020
Antal
varslade i
mars

Antal
varslade i
april

Andel av alla
varslade i
Skåne i marsapril

Utveckling 1–15 maj

Hotell- och restaurangverksamhet

797

282

24%

Antal varsel i storstadslänen

Tillverkning

249

465

16%

Handel; reparation av motorfordon
och motorcyklar

207

476

15%

Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster

520

153

15%

138

247

9%

2 418

2 059

Transport och magasinering
Totalt

hittills under maj månad 2020:
Skåne: 266
Stockholms län: 1 352
Västra Götalands län: 1446
Sverige: 4 467

Endast de fem branscher där antalet varsel är flest inkluderas i tabellen. Källa: Arbetsförmedlingen
FOTO: NEWS ØRESUND

Antal varsel i storstadslänen under 2020
Skåne
Stockholms län
Västra Götalands län
Sverige

Januari

Februari

Mars

April

219

241

2 418

2 059

1 600

1 528

23 595

12 232

544

500

6 999

4 595

3 304

3 180

42 415

26 773

Källa: Arbetsförmedlingen
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Stor påfrestning på den offentliga ekonomin
Redan innan coronapandemin hade det ekonomiska läget för kommuner och regioner försämrats. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners
ekonomirapport i maj hade drygt en tredjedel av
de svenska regionerna visat röda siffror under de
senaste åren. Fyra regioner höjde skatten inför
2020 och många regioner hade sparbeting med
sig in i det nya året. För kommunerna var läget
bättre, det samlade resultatet efter finansiella
poster upppgick till 17 miljarder kronor under
2019. Tre miljarder mer än året innan, bland annat
beroende på nya redovisningsregler och kostnadsminskningar inför den väntade lågkonjunkturen.
Sedan förändrade coronakrisen förutsättningarna totalt. Istället för en konjunktur som långsamt
vände nedåt så var krisen på kort tid ett faktum. Det
medför såväl ett minskat skatteunderlag som ökade
kostnader för hälso- och sjukvård. Samtidigt har
staten i fler omgångar gått in med stödpaket.
På sikt finns det därför ett behov av att studera
coronakrisens långsiktiga effekter även på den offentliga sektorn. I den här analysen ligger dock fokus
på näringsliv, arbetsmarknad och bostadsmarknad.
Företag som ställt om under krisen
Bristen på skyddsutrustning och handsprit inom
vården fick ett stort antal företag att tillfälligt
ställa om sin produktion. Andra företag har ställt
om för att överleva. I Skåne och övriga Sverige har
en rad stora och små företag visat på en förmåga
att snabbt anpassa verksamheten till nya förhållanden. Några exempel:
Såväl The Absolut Company i Åhus som kemikoncernen Perstorp i orten med samma namn har börjat
tillverka råvara till handsprit. IKEA har levererat
skyddskläder till svensk vård. Väskförsäljaren Tote
Stories i Falsterbo började sy ansiktsmasker i färgglada tyger som mött en god efterfrågan. Treform
Packaging i Landskrona ställde delvis om produktionen av förpackningar till att i stället göra skyddsvisir
till vården. Kvinnokollektivet Yalla Trappan i Malmö
har ställt om från catering och café till att leverera
middagskassar och grillkassar till hushåll i Malmö.
Resebyrån Apollo har lanserat semesterresor i Sverige. Konkurrenten Vings maskotar har tillfälligt flyttat hem till Sverige och Nordic Choice Hotels där de
ska locka en ung publik. I Kivik miljonsatsar musteriet
på ny förpackningsmaskin och nya förpackningslinjer. Gårdsfisk i Åhus har skapat fiskabonnemang för
konsumenter i Skåne. Take away Skåne är en hemsida där krögare lägger ut menyer och människor kan
tipsa om bra restauranger med hämtmat.
SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020
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44 100 permitterade i Skåne
467 000 anställda i Sverige hade beviljats korttidspermittering den 18 maj. Det motsvarar 16
procent av alla anställda i Sverige. Av dessa var
44 100 sysselsatta i Skåne, 143 900 personer
i Stockholm och 115 100 i Västra Götalands
län. Trots att korttidspermitteringarna har varit
omfattande i Skåne har takten varit lägre än i
de övriga storstadsregionerna i landet. I Skåne
har 13 procent av alla sysselsatta permitterats,
jämfört med 17 procent i Stockholm och hela 22
procent i Västra Götalands län.
Handeln är den bransch i Skåne som permitterat
flest anställda, 10 500 personer. I Stockholm är
det istället företagstjänster som är den bransch
där flest blivit permitterade, och i Västra Götalands
län har tillverkningsindustrin varit den bransch
som permitterat flest, hela 47 000 personer.
I Sverige totalt sett är det inom industrin
flest personer har permitterats. 144 000
svenska industriarbetare har permitterats,
vilket motsvarar 28 procent av alla som arbetar
i branschen. Inom hotell- och restaurangbranschen har 38 procent av personalen, 54 200
personer, permitterats. Kultur- och nöjesbranschen är en något mindre bransch, men inom
branschen har 46 procent av alla anställda
permitterats, vilket motsvarar 14 400 personer.
Branscher med flest permitterade i Skåne
- Handel: 10 500 personer
- Tillverkning: 9 000 personer
- Företagstjänster: 6 600 personer
- Hotell/Restaurang: 4 700 personer
- Transport: 4 400 personer
Källa: Tillväxtverket den 18 maj 2020
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Kris för resebyråer och hotell - nedgång för industrin

Antal konkurser
marsi och
april
Antal konkurser
marsapril
och 2020
april
2020
Antal
konkurser
iimars
och
2020
(Siffran i visar
parentes
visar
antal konkurser
per månad
2019/03–2020/02)
(Siffran i parentes
antal
konkurser
per månad
2019/03–2020/02)
(antal konkurser i genomsnitt per månad mars 2019 - februari 2020)

Antal
anställdadrabbade
drabbade
Antal
anställda
Antal
anställda
drabbadeavav
av
konkurs
i
mars
och
konkurser
mars
och
april
2020
konkurs i mars ochapril
april2020
2020
Nordvästra Skåne

Nordvästra mars
Skåneapril

Norra Skåne

Norra Skåne
mars april

34 32

mars

april

4 3

34 32(24,7)

mars april

4 3(3,8)

(24,7)

(3,8)

7 4

mars

Sydvästra Skåne69
mars

Sydöstra Skåne

(9,0)

april

78

mars april

(93,6)

5
Sydöstra8
Skåne

Malmö

Vellinge

8 5

Skåne 1428

övriga 28 kommunerKälla:
229
SCB

(3,9)

69 78

355

92
Vellinge

92 övriga 28 kommuner 229

mars april
(3,9)

(42,3)
april

544

355
Malmö

(93,6)

147 138

20 12

(9,0)
mars

april

Skåne
147
138
april

mars

Lund*
544

82

Skåne

april

20 12
Sydvästra Skåne

82
Lomma

(6,3)

april

mars
(3,6) april

mars

Lomma

(6,3)
5 4

7 4(3,6)

Lundaområdet

Lund*

5 4

mars april

Lundaområdet

126

Skåne
mars april

mars april

Mellanskåne
mars
Mellanskåne

Helsingborg

Helsingborg
126

Nordöstra
Nordöstra
Skåne

1428

Siffrorna i grafiken
ovan avser antalet anställda i bolag
Skåne
med säte i en viss kommun, medan de anställda kan arbeta i
hela landet. * I siffran ingår Lund Fashion som har cirka 400
anställda plus timanställda i butikskedjorna Flash och Dea
Axelssons.

(42,3)

Konkurser i Skåne efter bransch, mars 2020
Antal konkurser i
mars 2020

Antal konkurser i
april 2020

Antal konkurser
per månad mars
2019-februari 2020

Antal anställda
drabbade av konkurser
mars-april 2020

Hotell och restauranger

21

21

6,4

292

Byggindustri

20

18

14,9

175

Företag inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

19

13

7,3

32

Parti - och provisionshandel
utom med motorfordon

12

16

8,7

86

Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

9

12

10,6

474

Transport- och
magasineringsföretag

10

6

5,2

94

147

138

93,6

1 428

Totalt

– Det är stora skillnader mellan olika branscher.
Vissa går väldigt dåligt medan andra går bra,
säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB, om
utvecklingen på nationell nivå.
Bilden från SCB stämmer relativt väl överens
med Sydsvenska Industri- och Handelskammarens bild av utvecklingen i södra Sverige. Medan
besöksnäringen finns i den ringhörna som har det
tufft så finns det en annan ringhörna med industriföretag som än så länge klarar coronakrisen
relativt bra. Så sammanfattar Handelskammarens
vd Stephan Müchler det regionala läget.
INDUSTRI- OCH TJÄNSTENÄRING
– Fundamenta ser nog lite bättre ut än vad många
tror, men det finns en stor oro för vad som händer
när vi kommer ur coronakrisen, säger Stephan Müchler och tillägger att det också finns många industri-

> 52 procent fler konkurser. 285 skånska företag har gått i konkurs under mars och april. Det är en ökning
med 52 procent, jämfört med den genomsnittliga konkurstakten under mars 2019-februari 2020.
> Flest konkurser längs Öresundskusten. Sydvästra, Nordvästra och Lundaområdet är de delområden där flest
företag gick i konkurs i mars och april.
> Flest anställda drabbade i handeln och hotell- restaurangbranschen. 474 anställda i detaljhandeln och
292 anställda i hotell och restaurangbranschen har varit anställda i företag som försatts i konkurs i mars och april.
I detaljhandeln står företaget Lund Fashion, med säte i Lund men anställda på flera orter, för majoriteten av de
drabbade anställda.
SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

och tjänsteföretag som redan drabbas av problem.
– För en månad sedan märkte vi att fabrikörer i
Småland och Skåne inte kunde leverera för att de själva
inte fick leveranser av alla insatsvaror, men nu verkar de
ha kommit igång igen. Och i västra Skåne finns det
många konsulter och andra tjänsteföretag som
har det relativt jobbigt med anställningsstopp och
permitteringar.
Fler exportdokument i början av 2020 än 2019
Stephan Müchler pekar på att man i debatten
kring coronapandemin ibland glömmer att det
finns företag som hittills klarat krisen relativt bra.
– Det handlar inte bara om Getinge som arbetar
med sjukvårdsutrustning utan även om företag
som Axis och Tetra Pak som rullar på rätt så bra.
Sony Mobile är kanske det mest spännande där
avdelningen i Lund fått hela koncernens ansvar
för 5G-utvecklingen.
– Vi hjälper våra medlemsföretag att utfärda
exportdokument och där ligger vi över nivån från
i fjor och förrfjor. Men nu börjar vi tappa lite grand
och det är möjligt att uppgången äts upp under
andra och tredje kvartalet.
TIillverkningsindustrin tappade 21 procent av
försäljningen i april
Handelskammarens bild av industrin i södra Sverige
under coronapandemin är att det hittills snarare
handlar om en nedgång än om en kris med undantag för fordonsindustrin. Bilden bekräftas av statistiken från SCB över försäljningen i olika branscher i
april 2020 jämfört med samma månad förra året.
För resebyråer, som tappat 97 procent av

Försäljning per bransch, i löpande priser, april 2020
(jämfört med april 2019)
Sverige totalt

Källa: SCB
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Även om antalet konkurser, korttidspermitteringar och arbetslösheten har ökat kraftigt under
coronakrisen så innebär det inte att hela det
svenska näringslivet drabbats lika hårt. Resebyråer är enligt SCB den bransch som har tappat
mest i försäljning i Sverige under april med en
nedgång på 97 procent jämfört med samma
månad förra året. Flyg, hotell och fordonsindustri
förlorade mellan 72 och 85 procent av sin försäljning. Den samlade tillverkningsindustrin har
däremot ännu så länge klarat coronakrisen bättre
med en 21-procentig nedgång i försäljningen
under april.Totalt sett minskade försäljningen för
det svenska näringslivet med 13 procent under
månaden.

Förändring

Resebyråer

-97%

Motorhandel

-26%

Flygbranschen

-85%

Tillverkningsindustin totalt

-21%

Hotell

-78%

Kollektivtrafik

-15%

Fordonsindustrin

-72%

Byggindustrin

-4%

Kultur

-41%

Detaljhandel

-3%

Järnvägstransport

-37%

Livsmedelsindustrin

10%

Restaurang

-29%

Näringslivet, totalt

-13%

Statistiken bygger på momsuppgifter som för april kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).
Statistiken är varken fastprisberäknad eller kalenderkorrigerad. Källa: SCB
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285 skånska företag i konkurs under mars och april

Stephan Müchler, vd Sydsvenska
Industri- och Handelskammaren.
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försäljningen under april, är det relevant att tala
om kris och likaså för flygbranschen, hotell och
fordonsindustri som tappat mellan 85 och 72 procent. Samtidigt har livsmedelsindustrin ökat sin
försäljning med 10 procent och för tillverkningsindustrin totalt ligger nedgången på 21 procent
och för byggindustrin på fyra procent. Totalt sett
tappade det svenska näringslivet 13 procent av
sin försäljning under april och när årets första fyra
månader summeras har näringslivets försäljning
minskat med tre procent enligt SCB.

FOTO: TOURISM IN SKÅNE

Vill få skåningarna att upptäcka egna landskapet
Hemestra är arbetsnamnet på den skånska
besöksnäringens strategi inför sommaren.
– Vi riktar oss enbart mot att få skåningarna att
semestra på hemmaplan och räknar sedan med att
det kommer att spilla över mot Småland, Blekinge,
Halland och Danmark. Det ger oss ett par miljoner
möjliga besökare. Vi är ett attraktivt resmål, säger
Pia Jönsson Rajgård
Hos Malmö Turism hoppas destinationschefen
Ann Nyström att Hilma af Klintutställningen på
Moderna Museet ska locka fler turister till Malmö
Oro över orderingången
när museet öppnar igen den 16 juni.
– Det som oroar företagen just nu är hur många
Hittills har besöksnäringen i staden drabbats
ordrar som kommer in. Alla är inställda på att det
hårt
av coronakrisen. Beläggningsgraden för
blir jobbigt under andra kvartalet och sommaren,
hotellen
ligger enligt Malmö turism på mellan 7
säger Stephan Müchler.
och 11 procent i maj och även en del restauranger,
– Vi har gjort en omvärldsanalys under våren
transportföretag och inomhusaktivitetsföretag
som vi sammanfattar med ”från just in time till
uppges ha det mycket svårt. För hotellen skymtar
just in case”. Du kan inte längre lita på att du får
dock en viss ljusning inför sommaren.
alla saker levererade från Kina, vi måste ha minst
– Men bokningarna kommer mycket sent, säger
en leverantör till nära oss.
Ann
Nyström.
En annan förändring som Stephan Müchler
Hässelholms
tillväxtchef Stefan Larsson menar
lyfter fram är att coronakrisen ökar tempot i en
att
sommaren
kan
bli avgörande för många föreredan pågående strukturomvandling.
tag
inom
besöksnäringen.
– Digitaliseringen har vi alla pratat om under
– En bra sommar med lättade restriktioner
många år, men det är först nu vi blivit tvingade att
skulle
kunna rädda många av företagen.
genomföra den, säger Stephan Müchler.
En positiv tendens som Stefan
Larsson
lyfter fram är det ökade
BESÖKSNÄRING
intresset för utomhusaktiviteter
Den hårdast drabbade branschen
och då framför allt vandring.
under coronakrisen är besöksnä– Det ser vi både bland annat på
ringen vilket framgår av tabellen på
Hovdala naturområde och vandsidan 13. Upp emot 9 000 företag
ringscentrum där antalet vandrare
och 80 000 arbetstillfällen inom den
fördubblades under mars månad
svenska besöksnäringen är nu i riskjämfört med samma månad 2019.
zonen menar branschorganisatioÄven Cecilia Isberg, näringsnen Visita som låtigt låtit Handelns
livsutvecklare
i Kristianstad,
Pia
Jönsson
Rajgård,
vd
Tourism
in
Utredningsinstitut, HUI, undersöka
noterar att naturturismen i
Skåne.
läget i branschen.
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området är stark inför sommaren och tror att
fler lokala aktörer hakar på utomhustrenden i
år. Likaså kommer positiva signaler från campingplatserna i nordöstra Skåne medan det är
”tvärstopp” för resebyråer, biluthyrare och bussbolag. Men främst hoppas hon på ägarna till de
omkring 4 500 fritidshusen i kommunen.
– Skåningar som även i normala tider gillar att
semestra på hemmaplan räddar en del.
Från stads- till landsbygdsturism under sommaren
Förhoppningarna om en ökad utomhusturism
stämmer med Tourism in Skånes bild av hur den
skånska turismen byter skepnad under sommaren.
Skånes storstäder blir relativ sett mindre intressanta medan landsbygdsturismen normalt brukar
blomma ut. Men i år får inte Båstads besöksnäring
stöd av sin stora tennisturning. På samma sätt har
Åhus populära turning i beachhandboll och Falsterbo Horse Show fått ställas in av smittskyddsskäl. Många klassiska sommarevenemang runt
om i Skåne är inställda eftersom det i skrivande
stund råder förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Under sommaren
väntas coronakrisen därför på allvar bli märkbar
för besöksnäringen även utanför storstäderna och
det gör satsningen på hemmaturism extra viktig.
Enligt Pia Jönsson Rajgård finns det två stora
utmaningar inför sommaren:
• Att övertyga skåningarna om att inte bara
göra dagsutflykter med egen picknickkorg utan
att göra som man brukar göra utomlands - bo på
hotell och äta på restaurang.
• Att folk tar ut sin ordinarie sommarsemester
och inte skjuter upp semestern till vintern med
förhoppningen att gränserna åter är öppna.
– Vi hör från näringslivet att alla inte vill ta
semester nu i sommar. Risken är då att konsumtionen skjuts framåt i tid.

Köpenhamns hotellnäring dubbelt drabbad
Jämfört med Skåne och övriga Danmark är Köpenhamns besöksnäring extra hårt drabbad eftersom
beroendet av utländsk turism som anländer dit
med flyg är stort. Likaså är Köpenhamn en stor
kryssnings, konferens- och kongresstad. Dansk
Erhverv beskriver det i en analys som att Köpenhamns besöksnäring drabbats av den ”perfekta
stormen”, det vill säga att flera samtidiga händelser bidrar till att göra krisen värre.
En byggboom ökar Köpenhamns hotellkapacitet
med närmare 40 procent mellan 2018 och 2021.
Samtidigt visar siffror från Wonderful Copenhagen att huvudstadsområdet tappade 480 000
övernattningar enbart under mars.
Såväl svenska Scandic Hotels som norska Nordic
Choice Hotels tillhör företagen som bygger ut i
Köpenhamn, bland annat med var sitt hotell vid
Köpenhamns flygplats i Kastrup. Båda företagen
står nu inför stora utmaningar.
Nordic Choice Hotels har expanderat i Skåne
Även i Skåne har det byggts många nya hotell
under de senaste åren och inte sällan med Petter
Stordalens Nordic Choice Hotels som operatör. Pia
Jönsson Rajgård noterar att överlevnaden för såväl
Nordic Choice Hotels som Scandic Hotels är viktig
även för övriga aktörer inom Skånes besöksnäring.
Tre steg i krishanteringen
Pia Jönsson Rajgård delar in branschföretagens
krishantering i tre faser:
• Överlevnadsfas - där många företag fortfarande befinner sig.
• Återhämtning.
• Anpassning av affärsmodell och strategiska
resonemang.
– En del företag är nu inne i omställningsfasen
där vi och Almi Skåne försökter stötta upp. Fler och

Stängd gräns kan gynna Skåne
Att Danmark i skrivande stund har stängt gränserna för svenska turister medan Sveriges gränser
fortsatt är öppna för medborgare i EU/EES har inte
enbart varit en nackdel noterar Pia Jönsson Rajgård.
– Därför har det hela tiden rört sig turister från
Danmark och Tyskland här i Skåne.
Enligt Øresundsbro Konsortiet gjorde danska
fritidsbilister daglingen i genomsnitt nästan 1 800
turer i någon riktning över Öresundsbron under
vecka 20, endast 35 procent färre jämfört med
samma vecka förra året.
SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020
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Ovissheten är svårast. Skånes besöksnäring är hårt
drabbad under coronakrisen och hoppas nu på en
hemmaturism. Inför sommaren har osäkerheten
om vilka regler som kommer att gälla varit tuff att
hantera. Det bedömer Pia Jönsson Rajgård, vd för
Tourism in Skåne. Samtidigt pekar hon på att det
syns allt fler företag som ställer om sina affärsmodeller för att klara krisen.
– Det mest jobbiga just nu är att vi skjuter
på ett rörligt mål. Under tidigare kriser har man
ändå kunnat etablera ett nuläge som håller några
månader. Nu ändras det från dag till dag, säger Pia
Jönsson Rajgård.
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De nya affärsmodellerna har ofta digitala inslag
De ljuspunkter som Pia Jönsson Rajgård lyfter
fram inom den skånska besöksnäringen handlar
bland annat om flera spa-anläggningar som lyckas
få en beläggningsgrad strax över 50 procent
och lokala gårdsbutiker som utvecklats till stora
besöksmål. Krinova incubator och science park i
Kristianstad visade i en analys tidigare i vår hur
gårdsbutiker och lanthandlar i många fall fått ett
ökat kundunderlag när fler arbetar hemifrån och
när det lokala känns tryggare.
Ytterligare några exempel på hur besöksnäringen i Skåne ställt om under coronakrisen gäller:
• Skånes Djurpark som beslutat att hålla öppet
och som använder digitala lösningar för att skapa
coronasäkra flöden genom anläggningen.
• Stora hotellkedjor som fokuserar om från
dygnsuthyrning till att erbjuda kunder att för fasta
belopp nyttja rum i deras hotell under längre tid.
• Vissa restauranger som ställt om till take away
har fått komma in med produkter hos ICA eller Coop
när butikernas kunder efterfrågar mer hämtmat.
• Vissa digitala kanaler har, enligt Pia Jönsson Rajgård, ökat i betydelse och de företag som är duktiga
digitalt och har en digital närvaro har då en fördel.
Delningsekonomin skakas om av coronakrisen
Även delningsekonomin har skakats om rejält av
coronakrisen. Under en tid var elsparkcyklarna borta ur stadsbilden och Airbnb är inte lika attraktivt.
– Kunderna verkar lita mer på etablerade boenden. Men delningsekonomin som affärsidé bygger
samtidigt på ett otroligt agilt förhållningssätt,
säger Pia Jönsson Rajgård.
– Det viktigaste budskapet är att man inte ska
förvänta sig att saker blir som tidigare. Vi kommer
att ifrågasätta det mesta och fokusera på hållbarhet, säger hon.
HANDEL
Att läget för sällanköpsvaruhandeln kraftigt
försämrats under coronakrisen framgår av
att bolagen bakom klädkedjor som Flash, Dea
Axelssons, MQ och Joy försatts i konkurs medan
kedjorna Brothers, Polarn o Pyret, Pagelle, Twilfit,
Department and stores, Accent, Morris, Rizzo
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och Intersport begärts i rekonstruktion. Flera av
ovanstående kedjor har haft lönsamhetsproblem
sedan tidigare och i bakgrunden finns trenden mot
en ökad andel e-handel. Men tron på detaljhandeln
har inte försvunnit. Sydsvenskan kunde t.ex. den
21 maj konstatera att fem nya butiker öppnas
på Malmös gågata mitt under coronakrisen med
inriktning mot bakelser, rent smink, buketter och
herrkläder. Två veckor tidigare stod det klart att
finansmannen Mats Qviberg köper tillbaka MQ
från konkursboet och fortsätter omvandlingen till
nya butikskonceptet Marqet.
Även om de stora konkurserna och rekonstruktionerna formellt drabbat moderbolag i Stockholm,
Göteborg och Lund får det genomslag på arbetsmarknaden, i stadsbilen och i köpcentra i en lång
rad svenska städer.
Minus 33 procent för klädhandeln i april
Klädhandeln minskade med cirka 33 procent och
skohandeln med runt 50 procent under april i år
jämfört med samma månad förra året. Det visar
Stilindex från Svensk Handel som inkluderar försäljning i fysiska butiker och deras e-handel.
I Svensk Handels enkätundersökning bland 500
medlemsföretag från 10–13 maj konstateras att
läget fortsatt är allvarligt, men att en svag tendens
till ljusning kan skönjas. Främst är det sällanköpshandeln som har drabbats negativt under coronapandemin där 41 procent av företagen har tappat minst
30 procent av omsättningen jämfört med samma
vecka förra året och 11 procent av bedömer att de
kan fortsätta bedriva sin verksamhet i högst två
månader till under rådande omständigheter. Inom
detaljhandeln som helhet räknar 53 procent med att
minska bemanningen och 52 procent uppger att de
har finansierings- eller likviditetsproblem.
Svensk Handel varnar nu för att drygt 6 000
handelsföretag är så pressade att de riskerar att slås
ut innan regeringens omställningsstöd når fram.
Rekord för e-handel med dagligvaror
Krisen slår dock ojämt mot detaljhandeln. Medan
kläd- och skobutikerna har det tufft går det framåt för
många butiker som säljer livsmedel och byggvaror.
Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,7
procent under april 2020 jämfört med samma månad
förra året. Det visar Svensk Dagligvaruhandelns index
som tas fram i samarbete med HUI Research. E-handeln har haft sin största ökning, 101,2 procent, sedan
mätningarna startade 2017 och kan jämföras med
månadssnittet på 25 procent. Försäljningen i fysisk
butik ökade med 4,1 procent under april.
SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

“Underleverantörerna drabbas när gamla kontrakt tar slut”
Orderstockens längd är en avgörande faktor
som påverkar hur snabbt olika branscher
drabbas av coronakrisen. Det finns inga enkla
eller billiga lösningar för att skapa robustare
företag. När den globala ekonomin öppnar
upp kommer länder att vara i otakt vilket
skapar problem. Det säger Martin Andersson,
professor i industriell ekonomi vid Blekinge
Tekniska Högskola och även verksam vid Lunds
universitet och Entreprenörskapsforum. Han
pekar på att krisen på sikt kan bidra till att öka
takten på en redan pågående strukturomvand
ling mot mer e-handel, fler digitala möten och
en ökad automatisering. Och glöm inte att det
finns vinnare dels inom till exempel livsmedels- och byggvaruhandeln, men också bland
företag som är snabba på att anpassa sig eller
som redan arbetar inom framtidens sektorer.

För byggindustrin dröjer krisen eftersom ledtiderna
handlar om flera år, säger han.
Samtidigt noterar han att det finns branscher
som klarar sig bra eller till och med går bättre mitt
under krisen. Företag som förmår att ställa om
efter nya marknadsförhållande klarar sig bättre
än andra. När krisen påskyndar viss strukturomvandling finns det också vinnare som vissa
ICT, mobil- och telekomföretag som upplever en
ökad efterfrågan kopplad till fler digitala möten
och hemarbete. Sedan finns det branscher där
efterfrågan fortsatt är stor. Det gäller till exempel
livsmedelsindustrin, och livsmedelshandeln så
länge de får leveranser. Likaså har bygghandeln
hamnat i fokus när det inte går att resa och fler
arbetar hemifrån.

Under coronakrisen har det höjts röster för att skapa
mer robusthet i näringslivet genom ökade lager
och regionaliserade varuflöden. Det är förenklade
lösningar med hög prislapp, menar Martin Andersson.
– Det fanns ett skäl till att man började arbeta
med lean. Till exempel kan man kringgå stora
lagerhållningskostnader och det handlar om enorma
pengar.
På samma sätt pekar han på att
en minskad global handel kommer
att driva upp priserna och minska
tillväxten. Därför tror han att de
globala företagen kommer att sikta
mot andra lösningar som fortsatt
håller nere kostnaderna.
– Jag tror att de kommer att ta
möjligheten till utökad automation
på allvar. Automatiserad produkMartin Andersson, professor
Han pekar på att den viktigaste i industriell ekonomi vid Bletion är inte lika känslig för virus.
kinge Tekniska Högskola och
faktorn för svensk industri
Samtidigt innebär en ökad
verksam vid Lunds universitet
är hur snabbt övriga länder
automatisering att lönekostnadoch Entreprenörskapsforum
öppnas upp igen.
erna inte kommer att vara lika
– Det räcker inte att Sveriges
avgörande när företag beslutar
gränser är öppna. Vi kan inte återhämta oss om vi
om var produktion ska lokaliseras.
inte får igång den globala ekonomin igen.
– Istället kan lokaliseringen avgöras av var det
finns en stabil och billig tillgång till el, gärna grönt
Det vi ser nu under coronakrisen är att en andra
producerad, och av tillgänglighet till humankavåg av företag är på väg att drabbas, menar
pital som ingenjörer eller av närheten till stora
Martin Andersson
marknader.
– Först drabbades företagen som är beroende av utländsk eller nationell turism eller av
Han vill även lyfta fram enteprenörskapets belokal efterfrågan som hotell, restauranger och
tydelse om näringslivet ska återhämta sig.
klädbutiker. I nästa våg når coronakrisen industrin
– Om utvecklingen ska vända så sker det inte
och då främst underleverantörer som hittills har
av sig självt. Någon ska ta investeringsbeslut och
kunnat leva på gamla ordrar även om de också har
beslut om att starta nya företag. Då krävs det att
börjat få problem med leveranser av insatsvaror.
det finns aktörer som är villiga att ta den risken.
– Bilden ser just nu väldigt olika ut beroende vilken typ av företag det är, vilken bransch de verkar
inom och hur marknaderna ser ut. Min bild är att
många företag levererar på gamla kontrakt. Man
får tänka på att det finns en oerhörd fördröjning i
systemet, säger Martin Andersson.
– Sedan är de svenska företagen beroende av de globala
värdekedjorna. Så vitt jag vet
är det inte klarlagt hur mycket
av fordonsindustrins kris som
handlar om en reell nedgång i
efterfrågan och hur mycket som
beror på att man inte får leveranser av insatsvaror. Troligen
handlar det om en kombination.
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fler, som har det jättejobbigt men som vill överleva
och ställa om, söker nu bryggfinansiering.
– Vi ser också exempel på innovativa erbjudanden som tyder på en desperation. Många små och
medelstora företag ser att de riskerar att gå under.
Fönstret för dem stängs nu mer och mer, säger hon.
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Åtgärder för att stötta näringslivet under coronapandemin

Exempel på statliga åtgärder för företagare:
* Stöd baserat på omsättningstapp
Företag som har haft en omsättning på minst 
250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret
och i mars och april i år har haft ett omsättningstapp
på minst 30 procent jämfört med samma period
förra året kan ansöka om så kallat omställningsstöd.
Stödet är tänkt att göra det möjligt för företag att
klara den akuta krisen och underlätta omställning
av verksamheten. Storleken på stödet beror på hur
stort omsättningstappet är och varierar mellan 22,5
och 75 procent av företagens fasta kostnader, exklusive lönekostnader. Stödet hanteras av Skatteverket.
* Korttidspermittering/korttidsarbete
Arbetsgivare kan under maj, juni och juli ansöka om
stöd för korttidsarbete som innebär att anställda
går ner i arbetstid under en period när staten samtidigt ger arbetsgivaren ekonomiskt stöd. Stödet,
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* Utökade lånemöjligheter
En lånegaranti till små och medelstora företag
gör att staten kan garantera upp till 70 procent
av lånebeloppet för företag som drabbas negativt
av coronapandemin. Stödet hanteras av Riksgälden som ställer ut garanti till banker och andra
kreditinstitut. Dessutom har statligt ägda Almi
Företagspartner fått utökat bidrag för att öka sin
utlåning till små och medelstora företag, Svensk
Exportkredits låneram för krediter till exportföretag ökas och Exportkreditnämndens tak för kreditgarantier har utökats, däribland till flygföretag.
som innebär att företagens personalkostnader
halveras samtidigt som de anställda får cirka 90
procent av lönen, hanteras av Tillväxtverket.

* Karensavdrag
Från den 11 mars till och med den 31 maj 2020 tas
karensdagen bort. Att avdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort innebär att staten under
denna period står för kostnaderna. Stödet föreslås
förlängas så att det gäller fram till den 30 september. Från den 1 juni föreslås schablonersättningen
höjas med 104 kronor. Åtgärden påverkar inte
arbetsgivarna främst utan ansökan görs av den
anställde retroaktivt till Försäkringskassan.

* Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Mellan den 1 mars och 30 juni i år sänks arbetsgivaravgifterna och även egenavgifterna för att
lätta för enskilda näringsidkare. Stödet hanteras
av Skatteverket.
* Tillfälligt sänkt hyreskostnad för utsatta branscher
Hyresvärdar som sänker hyran för hyresgäster
i utsatta branscher kan under perioden 1 april
till 30 juni ansöka om kompensation för delar av
nedsättningen. Maxbeloppet att söka är 50 procent
av den nedsatta fasta hyran, men som mest 25
procent av den ursprunliga fasta hyran. Stödet söks
i efterhand av hyresvärden hos länsstyrelserna.
* Staten tar kostnaden för sjuklöner
Under april och maj tar staten hela kostnaden för
arbetsgivares sjuklöner och egenföretagare ersätts
genom sjukpenningen. Regeringen har föreslagit att
förlänga stödet så att det även omfattar juni och juli
och att staten från den 1 augusti till den 30 september ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin, detaljerna är ännu inte
klara. Stödet hanteras av Försäkringskassan.

* Andra statliga åtgärder
Regeringen har även vidtagit andra åtgärder som
kan vara relevanta för företag och anställda under
coronapandemin. Exempelvis ska möjligheterna
att få a-kassa i samband med vilande företag öka,
tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde
av 1 000 kronor till anställda och möjlighet till
kostnadsfri parkering vid arbetsplatser utan att bli
FOTO: NEWS ØRESUND

STATLIGT
Regeringen har, tillsammans med stödpartierna
Centerpartiet och Liberalerna, presenterat flera
stödpaket sedan mitten av mars för att hjälpa företagare ekonomiskt under coronapandemin. Bland
annat har arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänkts och
möjligheter till korttidspermitteringar har införts. På
regeringens hemsida finns information om åtgärderna och räkneexempel som visar hur tre företag i olika
storlekar kan påverkas av att använda åtgärderna.

liminärskatt på lön och moms. Nya regler gör dess
utom att företag kan få tillbaka preliminärskatt som
de betalade under 2019 genom att 100 procent av
den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av
till en periodiseringsfond upp till ett tak på 1 miljon
kronor. Stödet hanteras av Skatteverket.
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Den svenska regeringen har, tillsammans med
stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna,
infört flera åtgärdspaket som en följd av coronapandemin och de effekter som utvecklingen
har på näringslivet. Det rör sig bland annat om
omställningsstöd, korttidsarbete där staten tar
del av kostnaden, sänkta arbetsgivaravgifter och
utökade lånemöjligheter. Regeringen föreslog
i samband med vårpropositionen och Vårändringsbudgeten för 2020 en höjning av utgiftstaket med 350 miljarder kronor till 1 742 miljarder kronor för att kunna vidta fler åtgärder om
nödvändigt. Som stöd för att tolka de statliga
stödåtgärderna och hur de ska tillämpas finns
en rad regionala och lokala initiativ med ökad
rådgivning till företag. Bland annat har Region
Skåne startat en Företagsakut och flera skånska
kommuner har utökat sina företagslotsar.

* Anpassad information på verksamt.se
Verksamt.se är en nationell myndighetshemsida
med information och tjänster till företag. Webbplatsen drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket och har under
coronapandemin samlat information om lagar och
regler som kan vara bra för företagare att känna till.
REGIONALT
Den 24 mars presenterade regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne ett stödpaket till
skånska företag. Paketet innehöll bland annat ökat
stöd till delägda Almi Företagspartner Skåne samt
en nyetablerad rådgivningstjänst, Företagsakuten,
med syfte att underlätta för företagen att ta del av
de stödåtgärder som finns. I början av maj lanserade
Region Skåne en ny stödform i form av omställningscheckar.
* Företagsakuten
I mitten av mars lanserade Region Skåne Företagsakuten, en kostnadsfri rådgivningstjänst för små
och medelstora företag som kan få hjälp att navigera i stödpaket och akutlösningar som införs med
anledning av coronapandemin. Företagsakuten
drivs i samarbete med Almi Skåne, Invest in Skåne,
Tourism in Skåne och Innovation Skåne.
Region Skåne arbetar även med att bygga ut
den skånska undersidan till myndighetssidan
verksamt.se som riktar sig till företagare.
* Omställningscheck
I början av maj öppnade Region Skåne för möjligheten att söka så kallade omställningscheckar
för företag som har drabbats hårt av coronapandemin. Stödet riktar sig till företag med mellan 2
och 49 anställda och används till att ta in extern
hjälp för att ta fram nya erbjudanden eller strategier för verksamheten. Stödet är på mellan 
50 000 och 200 000 kronor.
* Fler resurser till Almi Företagspartner Skåne
Regionala utvecklingsnämnden har gett Almi
Företagspartner Skåne en utökat bidrag på två
miljoner kronor. Även staten, som är den andra
delägaren, har utökat sitt bidrag. Pengarna ska
användas för att stärka personalresurserna så

* Anstånd med skatteinbetalningar
Företag kan få anstånd med skatteinbetalningar
under ett år. Det omfattar arbetsgivaravgifter, pre-
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förmånsbeskattad samt förenkling att genomföra
bolags- och föreningsstämmor utan fysisk närvaro.
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LOKALT
Även på lokal nivå tas initiativ för att stötta företag
under coronapandemin. Bland de kommunala stödåtgärderna finns bland annat anstånd med hyror för
kommersiella verksamheter och tillåtelse för butiker
att bedriva försäljning på gatan utanför sin butik.
* Ekonomiska stödåtgärder
Förlängd betalningsfrist på fakturor för bland
annat sophantering och hyror för de kommersiella verksamheter som hyr lokal av kommunen,
förkortad betaltid till kommunernas leverantörer
och avgiftsbefrielse för uteserveringar under en
period är några exempel på kommunala åtgärder
som har vidtagits i flera skånska kommuner för att
underlätta för näringslivet ekonomiskt.

* Utökad rådgivning
Flera skånska kommuner har utökat sina rådgivningstjänster/lotsfunktioner till näringslivet
under coronapandemin samt anordnat digitala informationsträffar. Det finns en rad lokala initiativ
för att guida företagare rätt under krisen.
Exempelvis har Lunds kommun tillsammans med
Lunds universitet och en rad aktörer inom innovation och entreprenörskap skapat ett nytt stöd kallat
Lundasupport dit företagare kan ringa.
I Ystad har kommunens Företagslots infört
så kallade Walk and Talk-möten med företagare
liksom livesända frukostmöten.
I Helsingborg har en ny digital mötesplats
skapats med namnet Action Helsingborg där bland
annat Näringslivsfonden Corona kan stötta med
bidrag på upp till 50 000 kronor och coachning till
det lokala näringlivet. Bland annat har Helsingborg
Business Forum bildats, med medel från fonden,
i syfte är att stödja och informera internationella
företagare under coronapandemin.
I Malmö har bland annat Företagslotsen
förstärkts och en ny programserie på webben
införts under namnet Thursday Breakfast för att
inspirera företag att blicka framåt.
Tillväxt Malmö, som är en del av stiftelsen
Uppstart Malmö, valt att utöka rådgivningen till
alla företag oavsett storlek och tagit fram skriftlig
information på fler språk, däribland på arabiska och
spanska. Dessutom har informationsträffar, kallat
Expert på linjen, anordnats där företag kan få enskilda råd från bland annat investerare och advokater.
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har
sammanställt en guide på sin hemsida om hur de
statliga ekonomiska krispaketen fungerar och samlar på hemsidan även in tips och rekommendationer
till företag om evenemang och erbjudanden som
kan hjälpa företag.

Ett utökat bidrag från finansiärerna har gjort att
Almi Företagspartner Skåne har kunnat erbjuda
nya så kallade brygglån till företag som drabbas
ekonomiskt av coronakrisen. Sammantaget har
det kommit in runt 500 ansökningar, men nu
har antalet stabiliserats till omkring 30 stycken
per vecka. Det uppger Marie Krüeger, vd för
Almi Företagspartner i Skåne. På sikt oroar hon
sig för företagarnas möjlighet att hålla det egna
kapitalet intakt och därmed möjligheterna till
utlåning om krisen fortsätter.

* Tillstånd och andra lättnader
Möjlighet att utöka sittplatserna på uteserveringar, tillåtelse att använda gaturummet utanför
butiker för försäljning, framskjutning av tillsyns
besök och avgiftsfri parkering i centrum för
att främja centrumhandel är några exempel på
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Det statliga och regionala utvecklingsbolaget Almi
Företagspartner Skåne erbjuder lån och rådgivning till företag som vill växa. Som en följd av
coronapandemin och dess effekter för näringslivet har Almi tagit fram en ny typ av lån, kallat
brygglån. De riktar sig till små- och medelstora
företag med möjlighet att få anstånd med ränteoch amorteringsbetalningar i upp till 12 månader.
Efterfrågan har varit stor, berättar Marie Krüeger,
vd på Almi Företagspartner Skåne.
– Den första veckan fick vi in 350 ansökningar.
Nu är vi uppe i 500 ansökningar totalt i Skåneregionen för brygglån. Vi har nått en utplaning i
ansökningar till runt 30 stycken i veckan. Siffrorna
är antalet förfrågningar, men vi kan tyvärr inte
låna ut till alla, säger hon.
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Handel och besöksnäring dominerar
Almi Skåne har inte delat upp statistiken för branscher för att se om det skett någon förändring
över tid, men totalt sett dominerar handel, besöksnäring och restauranger bland företagen som har
sökt om brygglån sedan de infördes. Majoriteten
har mellan 1–9 anställda.
Företagen ska vara bärkraftiga för att ett brygglån
ska vara aktuellt. Det behöver inte nödvändigtvis betyda ett positivt kassaflöde, det kan också till exempel
vara företag som befinner sig mellan investeringsrundor eller företag som hade en tillfällig
nedgång 2019 men en bra historik,
framhåller Marie Krüeger.
– Vi simulerar företagens
ekonomi framåt utifrån olika scenarier, tittar på deras ledning och
affärsmodell. Det handlar om en
helhetsbild och bygger på bedömningar som våra rådgivare gör.
Tidsperspektivet har ändrats
under krisen, menar hon.
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500 låneansökningar har fått Almi Skåne att nyanställa

– Rörande våra affärsutvecklingstjänster är det
mer kortsiktigt, det vi erbjuder och företagen har
behov av är att titta 3–5 månader framåt snarare
än 3-5 år. Rådgivning om mer konkret action, hur
ställer företagen om? Det handlar mer om att tänka
nytt än tidigare, ofta om att digitalisera företagens
erbjudande och att skapa mer hållbarhet i strategin.
Viktigt att nyttja stödpaket och samtidigt tänka nytt
när coronakrisen påskyndar strukturomvandling
Den första frågan till företagen är alltid om de har
använt de statliga stödpaketen, berättar Marie
Krüeger. Stöden är viktiga för att företagen ska
kunna hålla det egna kapitalet intakt, något som
är en förutsättning för att få brygglån. Hon vill
uppmana alla företag att söka hjälp och att tänka
nytt, speciellt de företag som finns i en bransch
som hade utmaningar redan innan krisen.
– Vi ser att den utveckling som fanns innan
krisen har accelererat. Handelns nedgång fanns,
e-handel tog mer och mer, och nu exploderar
det. Vad ska man göra som detaljhandelsaktör?
Förmågan att tänka nytt och ta in någon som kan
facilitera ett sådant samtal om framtiden är våra
rekommendationer. Som företagsledare behöver
man ofta vara så operativt fokuserad att man
tappar förmågan att tänka strategiskt framåt,
speciellt i ett krisläge, säger hon.
FOTO: ALMI FÖRETAGSPARTNER SKÅNE

* Företagsmatchning, utbildning och nätverk
Region Skåne har även en matchningstjänst, för
företag som permitterat eller varslat personal
eller företag som har behov av personal, och en
utbildningsakut, som visar utbildningsmöjligheter för
permitterade skåningar. Dessutom har Region Skåne
även sänt en ansökan till Socialfonden om att starta
ett program för kompetensutveckling för personer
som har blivit korttidspermitterade eller varslade.
Tillsammans med Business Region Skåne har
näringslivsenheten på Region Skåne etablerat
ett nätverk för näringslivschefer från de skånska
kommunerna. Regionala utvecklingsavdelningen
tar även fram analyser om de ekonomiska konsekvenserna i Skåne. Läs mer om Region Skånes
insatser i en intervju med David Lindén, enhetschef
näringsliv och arbetsmarknad, på nästa uppslag.

regeländringar i skånska kommuner som ska
underlätta för företagare.
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att Almi kan öka utlåningen till företag. Små
och medelstora företag som har problem med
finansiering kopplat till coronavirusets spridning
har möjlighet att ansöka om så kallade brygglån
hos Almi där staten har gått in med tre miljarder
kronor i ytterligare lånepott. Lånen ges till företag
som bedöms vara bärkraftiga. Bolagen får särskilt
anpassade villkor, bland annat i form av lägre krav
på medfinansiering än normalt och individuell
räntesättning. Läs mer i en intervju med vd Marie
Krüeger på nästa sida.
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För Almi Skåne har det ökade söktrycket inneburit att de har fått prioritera alla insatser mot kreditinsatser
för utlåning under den senaste tiden
och även anställa fler medarbetare.
– Nu har vi varit så fokuserade
under april på att bara få ut de här
lånen, vi har ställt om internt så
att alla rådgivare har fått stötta
kreditinsatser för utlåning. Vi tog in
14 konsulter för att hjälpa till och har
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”Det blir ofta personligt, många sitter i väldigt svåra situationer”
För Region Skånes näringslivsenhet har flera
samarbeten intensifierats i och med coronapandemin och bland annat lett till bildandet av
en ny rådgivningstjänst, Företagsakuten. Hit
kan små och medelstora företag vända sig för
råd och hjälp att tolka de statliga stödpaketen.
Omställningscheckar är ett annat exempel på
stöd till företagen liksom en sammanställning av
utbildningsmöjligheter i Utbildningsakuten.
Region Skåne lanserade i mitten av mars rådgivningstjänsten Företagsakuten som är kostnadsfri
och främst riktar sig till små- och mellanstora
företag som behöver stöd under coronapandemin.
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Efterfrågan ökade först successivt och har nu
stabiliserats, berättar David Lindén, enhetschef
näringsliv och arbetsmarknad på Region Skåne.
– Första dagen hade vi 2–4 samtal och sedan
har det successivt ökat. Nu har det legat ganska
stabilt på 10–15 samtal per dag under den senaste
månaden. I början handlade frågorna mycket om
korttidspermitteringar eftersom det inte fanns
riktlinjer för hur de skulle hanteras, men nu är det
vanligen generellt kring finansiering, säger han och
fortsätter:
– Det är många ensamma företagare som ringer.
Det blir ofta personligt, många sitter i väldigt svåra
situationer. Har man eget företag och det inte funk-
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Företagsakuten bemannas gemensamt av Region
Skåne, Invest in Skåne, Tourism in Skåne, Innovation Skåne och Almi Företagspartner Skåne.
För Region Skånes del har de valt att öka upp sin
bemanning till två personer.
– Det är inte främst för att 10–15 samtal per dag
är så mycket, men vissa tar 40 minuter och ibland är
det frågor som inte kan besvaras direkt utan saker
som vi ska kolla upp och återkomma kring. Vi ska ha
en uthållighet i det också, då är det bättre att slussa
in fler personer, säger David Lindén.
Han betonar att insatserna som görs för att
stödja näringslivet ska vara balanserade utifrån de
resurser som Region Skåne har för att ha kraft kvar
också när det vänder.
– I våra omställningscheckar ställer vi krav på
att det är företag som det har gått bra för innan
krisen. Det är jätteviktigt att ekonomiskt granska
de företag som får stöd från det offentliga.
Förutom Företagsakuten har Region Skåne bland
annat upprättat ett nätverk för kommunernas
näringslivschefer tillsammans med Business Region
Skåne. Genom insatsen Utbildningsakuten, som just
nu byggs ut och permanenteras, ges en samlad bild
över vilka utbildningar som finns. Som delägare av
statliga Almi Företagspartner Skåne har Region
Skåne utökat det finansiella stödet till utvecklingsbolaget under krisen så att fler företag ska få lån. I
slutet av april lanserade Region Skåne en ny stödform i form av omställningscheckar. Det innebär att
företag med mellan 2–49 anställda kan söka om stöd
på mellan 50 000–200 000 kronor för att exempelvis utveckla nya erbjudanden. Den skånska undersida till den statliga informationssajten verksamt.se
byggs ut. En ansökan har nyligen sänts in till Social-
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fonden om att starta ett program för
kompetensutveckling av personer
som blivit korttidspermitterade eller
varslade och framöver ligger fokus
på insatser för resursdelning.
– Vi har fått in en del förfrågningar både från företag som har behov
av arbetskraft och från företag
som har för många anställda. Vi
är i dialog med företagen och ska
försöka matcha ihop dem, men det
har varit lite trögstartat. Vi bidrar
med matchmaking, sen får de själva komma överens
om hur de sköter det juridiskt och personalmässigt,
säger David Lindén.
Det är viktigt att inte glömma att det är många företag som det också går bra för, trots krisen, menar
han, och att omställningen i och med krisen har visat
på ett gott samarbete på många håll.
– Alla saker som vi har satt igång hade tagit
mycket längre tid i normalläge. Företagsakuten
tog oss en och en halv dag att sätta upp nu. Alla är
med, det är ett helt annat samverkansklimat. Det
är positivt och det ska vi ta med oss vidare, säger
David Lindén.
Region Skåne - Näringsliv och arbetsmarknad
Enhet under regionala utvecklingsavdelningen på
Region Skåne som arbetar med näringslivsutveckling. Till grund för arbetet finns bland annat Skånes
regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne
2030. Målsättningen är att skapa tillväxt och jobb.
Bland annat arbetar näringslivsenheten med investeringsfrämjande åtgärder, att matcha kompetenser och arbetsgivare samt att öka samverkan mellan
parter som stödjer näringslivet.
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Almi Företagspartner Skåne
Regionalt dotterbolag till statliga Almi Företagspartner. Ägs till 51 procent av moderbolaget och
49 procent av Region Skåne. Erbjuder hjälp med
lån och affärsutveckling till företag som vill växa.
Genom Almi Invest investeras riskkapital i startupföretag. Under coronapandemin erbjuder Almi så
kallade brygglån till företag.

ar så tar man inte ut lön, det påverkar
även det privata.
Branschmässigt har det varit många
företag inom besöksnäring, hotell och
turism, samt transport som har hört
av sig, berättar han. Region Skåne tar
också fram analyser om ekonomiska
konsekvenser av coronapandemin som
nu visar att tillverkning är en bransch
som börjar påverkas, även om det inte
märks av hos Företagsakuten.
– De företagen är ofta större, de
har andra kanaler att vända sig till och ringer därför
inte Företagsakuten. Däremot har vi sett ett ökat
tryck på andra organisationer, som Företagarna,
från deras medlemmar som naturligt ringer till dem.
Vi har gått in med resurser där för att stärka deras
verksamhet, säger David Lindén.

FOTO: REGION SKÅNE

kanske göra avsteg från framåt då risken har ökat på
grund av den osäkerhet som råder om framtiden. Läget
nu är en första våg av ansökningar, eventuellt kommer
det en andra våg som innebär fler uppskov med
befintliga lån och ytterligare brygglån – och kanske en
tredje våg, då de första brygglånen ska betalas tillbaka
eller omvandlas till andra lån med andra löptider. Alla
tre faserna kräver resurser, säger Marie Krüeger och
tillägger att de aldrig har beviljat så många uppskov
som nu och att utlåningen, för Almi på nationellt plan,
är fyra gånger högre än föregående år.

FOTO: NEWS ØRESUND

precis fått näsan över vattnet. Nu kan vi även fokusera mot affärsutveckling igen, säger Marie Krüeger.
För att klara av söktrycket har Almi fått utökat finansiellt stöd från både staten och från regionen. Just
nu bedömer hon att de har tillräckligt med resurser.
– Initialt med 350 propåer i inboxen och företag
som blöder och behöver hjälp nu, det var en stor
anspänning för oss. Men just nu går volymerna ner
och vi tittar på om vi kanske inte behöver 14 konsulter under sommaren, utan något färre och sedan
kanske växla upp igen i höst. Vi går lite mer tillbaka
nu och närmar oss normalläge, säger hon.
Däremot finns funderingar om finansieringen framöver och vilka behov företagen har och
därmed vilken lånepott Almi behöver för att möta
det, säger Marie Krüeger. Därför för moderbolaget
löpande diskussioner med Näringsdepartementet
om Almis kapitalbehov.
– Vi har ett ägardirektiv som innebär ett avkastningskrav på 2–4 procent på utlånat kapital, det får vi
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Konjunkturen mattades av i Skåne redan före krisen
Allt fler tecken på konjunkturavmattning syntes i Skåne under vintern. Fler
jobb skapades i Skånes näringsliv, men i långsammare takt än tidigare och
arbetslösheten hade redan börjat stiga. Konjunkturavmattningen nådde inte
hela Skåne samtidigt. I regionens västra delar minskade ökningstakten av nya
jobb i företagen tidigare, medan 2019 var ett år av fortsatt uppgång i regionens östra delar. Bruttoregionalprodukten och hushållens disponibla inkomst
ökade långsammare i Skåne än i övriga storstadsregioner under högkonjunkturen, och skillnaderna mellan storstadsområdena har därigenom ökat.
I februari 2020, innan coronakrisen nådde Skåne,
var arbetslösheten 0,4 procentenheter högre
än i februari 2019. Arbetslösheten bland inrikes
födda och unga (18–24 år) steg något, medan
arbetslösheten bland utrikes födda fortsatt hade
minskat under perioden. Den grupp där arbetslösheten hade ökat mest var bland personer utan
gymnasieutbildning, där arbetslösheten redan
var betydligt högre än i övriga grupper.
Under coronakrisen har dessa mönster förändrats något. Under perioden april 2019-april 2020
är det istället arbetslösheten bland Skånes unga
(18–24 år) som har ökat mest, med 2,7 procentenheter. Även på riksplanet har ungdomsarbetslösheten ökat markant, med 3,0 procentenheter.
Arbetslösheten bland utrikes födda har ökat, men
fortsatt mindre än arbetslösheten bland inrikes
födda. För personer utan gymnasieutbildning
har arbetslösheten ökat med 2,3 procentenheter
under perioden.
Konjunkturtoppen lägre i Skåne än i övriga
storstadsregioner?
Det finns flera parametrar där den senaste konjunkturtoppen ledde till högre tillväxt i Stockholm och Västra Götaland än i Skåne. Mellan
2017 och 2018 steg BRP, bruttoregionalprodukten, med 3,1 procent i Stockholm och 2,5 procent
i Västra Götaland, men bara med 1,8 procent i
Skåne. Sedan tidigare ligger Skånes BRP lägre
än de övriga storstadsregionerna, och skillnaden
ökade alltså under 2018.
Hushållens disponibla inkomst är också högre
i Stockholm och Västra Götaland än i Skåne, och
även där ökade skillnaderna mellan 2017 och
2018. I Skåne var ökningen 1,5 procent, vilket är
lägre än i de två övriga storstadsregionerna där
ökningen var 1,9 respektive 2,8 procent, och ge24

nomsnittet för riket, som ökade med 2,0 procent.
Sett till sysselsättningsgraden följde dock
Skåne de övriga storstadsregionerna. I Skåne
steg sysselsättningsgraden med 0,3 procentenheter till 74,6 procent mellan 2017 och 2018. I
Stockholm och Västra Götaland var motsvarande
ökning också 0,3 procentenheter.
Fler nya jobb i Skånes företag - men ökningstakten lägre än tidigare
De offentliga och privata företagen i Skåne hade
7 800 fler anställda i november 2019 än i november 2018. Det är en ökning med 1,4 procent. De
nya jobben ökade i långsammare takt än tidigare.
Under november 2017-november 2018 ökade
antalet jobb i de skånska företagen med 2,0 procent, och under november 2016-november 2017
var ökningstakten 2,2 procent.
Ökningstakten i de olika skånska delområdena
visar dock på en fasförskjutning i konjunkturavmattningen mellan Skånes västra och östra delar.
I Sydvästra, Nordvästra och Lundaområdet ökade
antalet nya jobb fortsatt mellan november 2019
och november 2019, men i avsevärt lägre takt
än under november 2017-november 2018. I de
övriga fyra delområdena, Sydöstra, Nordöstra,
Norra och Mellanskåne var ökningstakten högre
under november 2018-november 2019 jämfört
med föregående period. Nordöstra Skåne var
det delområde där det skapades flest nya jobb i
företagen, procentuellt sett, under perioden.
Centraliseringstrenden i Skåne gör dock att
trots att färre jobb än tidigare skapades i de västra delarna, och fler än tidigare i de östra delarna,
är fortfarande Sydvästra och Nordvästra Skåne
de delområden efter Nordöstra där den procentuella ökningen har varit störst under perioden.
Sysselsättningsgraden ökade något mer i
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Skåne

Kommuner:
33 stycken

INVÅNARE

1 377 827 (+1,1%)
Befolkning 31 december 2019 (förändring sedan 31 december 2018).
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

VILLOR: K/T-TAL

Antal anställda

Förändring
2017-2018

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (17%)

102 229

-0,3%

Handel (14%)

82 548

1,2%

Utbildning (12%)

72 921

1,3%

Företagstjänster (12%)

72 780

2,4%

Tillverkning och
utvinning (9%)

57 209

0,2%

Bransch (andel av
total sysselsättning)

K/T-talet för områdets villor under perioden
maj 2019 till april 2020 (förändring jämfört
med föregående 12-månadersperiod).

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

27 030 (+7%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden maj 2019 till april
2020 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

Källa: SCB., avser dagbefolkning.

NYSTARTADE FÖRETAG

Källa: Svensk mäklarstatistik

9 174 (+1%)

ARBETSLÖSHET

Under 2019 startades 9 174 nya företag och 1 115 gick i konkurs.
(Förändringen jämför med samma period 2018)
Källa: Tillväxtanalys/SCB

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

10,3% (+1,3)
Arbetslösheten i april 2020 (förändring i procentenheter jämfört med april 2019).
Källa: Arbetsförmedlingen

210 (+1,5%)

SYSSELSÄTTNING

2018. (Förändring jämfört med 2017).
Siffrorna har justerats med KPI och baseras på den totala summan
delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018. Källa: SCB

Antal anställda

74,6% (+0,3)
Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*
Ort

Lunds universitet

6 175

Lund

PEAB Sverige AB

2 375

Båstad

Axis Communications AB

2 025

Lund

Polismyndigheten

1 775

Malmö

Malmö universitet

1 725

Malmö

*Tabellen omfattar ej kommunerna, som är den stärsta arbetsgivaren i
respektive kommun, eller landstinget och anger största enskilda bolag/
arbetsställe och är ej sammanräknad för koncern. Källa SCB.
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1,79 (+6%)

Per sektor 2018 (förändring 17-18)
Offentlig sektor

180 756
(+2,0%)
426 793
(+1,2%)

Privat sektor
Källa: SCB, avser dagbefolkning
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Självförsörjningskvot 2018

Sydöstra Skåne

0,81

Sydöstra Skåne

218

1,6%

Lundaområdet

1,05

Lundaområdet

217

1,8%

Mellanskåne

0,62

Mellanskåne

207

1,5%

1,07

Sydvästra Skåne

210

1,6%

Nordvästra Skåne

0,95

Nordvästra Skåne

211

1,3%

Norra Skåne

0,88

Norra Skåne

204

1,8%

0,98

Skåne

210

1,5%

Stockholms län

245

2,8%

Västra Götalands län

216

1,9%

Riket

217

2,0%

Sydvästra Skåne

6,8

1,2

Mellanskåne

7,7

1,0

Sydvästra Skåne

12,3

1,2

Nordvästra Skåne

10,2

1,6

Norra Skåne

9,8

1,2

10,3

1,3

Stockholms län

7,4

1,7

Västra Götalands län

7,5

1,5

Riket

8,1

1,4

Skåne

12 000

DELOMRÅDE

Offentlig sektor

Privat sektor

35%

65%

Nordöstra Skåne
Sydöstra Skåne

29%

71%

Lundaområdet

39%

61%

Mellanskåne

31%

69%

Sydvästra Skåne

28%

72%

Nordvästra Skåne

25%
34%

66%

Skåne

30%

70%

6 000

2018

Volymförändring %

Skåne

409

1,8%

Stockholms län

647

3,1%

Västra Götaland län

487

2,5%

Riket

475

2,2%

4 000
2 000
-0

2018

2019

Källa: Kronofogden och SCB. Statistiken avser 2018 och 2019. Statistiken
anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos
Kronofogden, delat på antalet invånare i kommunen/delområdet den 31
december det aktuella året.

Källa: SCB, avser dagbefolkning

Källa: Arbetsförmedlingen

Bruttoregionprodukt per invånare (tkr)

8 000

75%

Norra Skåne

10 000

t

Lundaområdet

Källa: SCB. Siffrorna har justerats med KPI och baseras på den totala summan
delat på invånarantalet i kommunerna/delområdet per 31 dec 2018.
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Nordöstra Skåne
Sydöstra Skåne

1,0%

0,97

Skulder per invånare hos Kronofogden

Sysselsättning per sektor 2018

Förändring ett år

201

Nordöstra Skåne

No
r

DELOMRÅDE

2018

Nordöstra Skåne

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten visar relationen mellan dagbefolkningen
och nattbefolkningens lönesumma och därmed anger en kvot på ett att
dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket.

Arbetslöshet april 2020
Förändring ett
år (procentenheter)

DELOMRÅDE

Självförsörjningskvot

DELOMRÅDE

Skåne

Arbetslöshet,
andel av arbetskraften

Disponibel inkomst per invånare (tkr)
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nd

Den privata sektorn är störst i Sydvästra och
Nordvästra Skåne
En av anledningarna till att de privata och offentliga företagen i Nordvästra och Sydvästra Skåne

har skapat fler jobb än i övriga Skåne under den
senaste konjunkturtoppen kan vara att den privata sektorn utgör en större del av sysselsättningen i dessa delområden. Den privata sektorn är
traditionellt sett mer expansiv än den offentliga
sektorn under konjunkturuppgångar, men den
privata sektorn kan också vara mer känslig vid
nedgång. Under coronapandemins inledande skede är det just i Sydvästra och Nordvästra Skåne
som inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen
har ökat mest.

Sk
ån
e

Sydvästra, Nordvästra och Nördöstra Skåne än i
övriga delområden mellan 2017 och 2018, vilket
kan hänga samman med en högre tillväxt av nya
jobb i dessa delområden. Ökningen sker dock från
en lägre nivå. Sysselsättningsgraden är fortsatt
högst i Mellanskåne och Sydöstra Skåne.

Källa: SCB. Bruttoregionprodukten är i löpande priser. Volymförändringen
visar tillväxten mellan 2017 och 2018 i BRP i fasta priser. Siffran för 2018
är preliminär.

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*
Anställda

1-49
Antal november 2019

Nordöstra Skåne

24 548

Sydöstra Skåne

17 980

Lundaområdet

35 634

Mellanskåne

50-99

100+

Totalt

Förändring

Antal november 2019

Förändring

Antal november 2019

Förändring

Antal november 2019

Förändring

493

6 940

316

15 076

263

46 564

1 072

363

4 435

-251

5 475

3

27 890

115

494

11 966

165

35 609

183

83 209

842

13 843

-199

3 292

431

4 571

-182

21 706

50

Sydvästra Skåne

111 018

1 609

32 338

220

77 040

1 926

220 396

3 755

Nordvästra Skåne

72 721

413

24 215

447

49 769

960

146 705

1 820

Norra Skåne
Skåne

13 587

266

2 901

-207

6 517

114

23 005

173

289 331

3 439

86 087

1 121

194 057

3 267

569 475

7 827

FOTO: NEWS ØRESUND

Förändring i antal anställda november 2018-november 2019

Tema: Bostadsmarknad
Skånes bostadsmarknad växer ur flera aspekter.
Antalet bostadsaffärer har ökat, och under de
senaste tio åren har det byggts fler nya bostäder
än tidigare. Flerbostadshus har dominerat bostadsbyggandet i Skåne under den senaste tioårsperioden. Privata fastighetsbolag har vuxit om
allmännyttan, och är nu den näst största ägaren
av flerbostadshus i Skåne, efter bostadsrättsföreningar. Läs mer om den långsiktiga utvecklingen på Skånes bostadsmarknad i temakapitlet,
som inleds på sidan 30.

* Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive delområde. Även större företag kan ha mindre
arbetsställen. Källa: SCB
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BNP-prognoserna skrivs ner för 2020 - men vänder uppåt under 2021
Prognoser för BNP i Sverige och Danmark (föregående prognos)
SVENSK BNP

2019

2020

2021

Definition

Publicerad

Swedbank

1,2 (1,2)

-5,0 (-4,0)

2,0 (4,0)

BNP

Maj -20 (Mar -20)

Konjunkturinstitutet

1,2 (1,1)

-7,0 (1,0)

4,8 (1,5)

BNP, marknadspris

Apr -20 (Dec -19)

Riksbanken1

1,3 (1,2)

-6,9 (1,0)

4,6 (1,6)

BNP, kalenderkorrigerad

Apr -20 (Feb -20)

Finansdepartementet

1,2 (1,1)

-4,0 (1,1)

3,5 (1,6)

BNP

Apr -20 (Jan -20)

Nordea

1,1 (1,3)

1,0 (1,1)

1,5 (1,7)

BNP

Jan -20 (Sep -19)

2019

2020

2021

Definition

Publicerad

De Økonomiske Råd

i.u (2,0)

-4,0 (1,4)

i.u (1,3)

Real BNP

Apr -20 (Dec -19)

Finansministeriet34

2,4 (2,0)

-4,4 (1,5)

4,8 (1,4)

BNP

Apr -20 (Dec -19)

Nationalbanken5

i.u (1,7)

-5,0 (1,5)

i.u (1,5)

Real BNP

Apr -20 (Sep -19)

Danske Bank

2,2 (2,1)

-2,5 (1,4)

2,5 (1,4)

BNP

Mar -20 (Jan -20)

Nordea

2,1 (1,8)

1,5 (1,5)

1,5 (1,5)

BNP

Jan -20 (Sep -19)

DANSK BNP
2

Riksbanken har två scenarier, det som presenteras i tabellen bedöms de som mest troligt, men även ett mer negativt scenario finns. 2De Økonomiske råd har
presenterat två scenarier, det i tabellen är det mest positiva, men i ett mer negativt scenario sjunker BNP med 5,9 procent under 2020. 3Tidigare gjorde Økonomi- og indenrigsministeriet den danska regeringens konjunkturprognos, men efter valet 2019 gjordes ministerierna om. 4Finansministeriet har presenterat
tre scenarier, det som presenteras i tabellen är mellanscenariot med en gradvis återhämtning. I Scenariot med snabb återhämtning sjunker BNP med 3 procent
2020, och i scenariot för begränsad återhämtning sjunker BNP med 6 procent. 5Nationalbanken har tagit fram tre scenarier, det som presenteras i tabellen är det
centrala scenariet. I ett milt scenario sjunker BNP med 3 procent 2020, och i ett hårt scenario sjunker BNP med 10 procent.
Källa: Finansdepartementet, Riksbanken, Swedbank, Konjunkturinstitutet, Nordea, Danske Bank, Nationalbanken, De Økonomiske Råd, Finansministeriet.
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ÖVERBLICK: SKÅNE OCH SVERIGE

Coronakrisen har gjort gränsen mellan Danmark och Sverige tydlig
För att undvika att coronavirus kommer in i landet stängde Danmark sina gränser den 14 mars med undantag för
danska medborgare, personer bosatta i landet, arbetspendlare och personer med särskilda skäl. Under våren
har därför resandet över Öresund minskat kraftigt även om det fortsatt finns en dansk turisttrafik till Skåne
eftersom de svenska gränserna varit fortsatt öppna för EU-medborgare. Samtidigt har flygtrafiken mellan såväl
Skåne och Stockholm som Köpenhamn och Stockholm nästan upphört. Det har bidragit till att isolera Skåne från
Själland och Danmark från Sverige.

1

Kraftigt nedskrivna BNP-prognoser
Prognosinstitutens förväntningar inför 2020
ställdes helt på ända av coronakrisen. Prognoser som tidigare pekade på avmattning och en
mjuklandning, snarare än en djup lågkonjunktur,
fick rivas upp. Trots den rådande osäkerheten, som
bland annat gjort att den svenska Riksbanken, den
danska Nationalbanken och flera andra prognosmakare presenterat flera olika scenarier, är alla
överens på en central punkt. Det råder recession i
både Sverige och Danmark, och ekonomin krymper
under 2020. Inför 2021 är dock samtliga prognoser positiva, och det råder konsensus om att
kurvorna återigen kommer att vända uppåt.
Flera osäkerhetsfaktorer gör det svårt för
prognosinstituten att förutse utvecklingen
Hur mycket ekonomin kommer att krympa, och hur
stor tillväxten kommer att bli under 2021 beror på
flera olika faktorer. En av dem är själva coronaviruset i sig. Blir den smittspridning som vi har sett
under våren den enda, eller kommer en ny våg
under hösten? En sådan våg skulle sätta käppar i
hjulen för den ekonomiska återhämtningen.
En andra faktor är hur de olika regeringarna
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i Norden, Europa och världen väljer att hantera
smittan. Under maj har flera länder, däribland
Danmark, börjat lätta på restriktioner och återöppna de nedstängda samhällena. Men vilken takt
återöppningen håller, och hur länge de olika restriktionerna kommer att vara påverkar ekonomins
möjlighet att återhämta sig. En kortare nedstängning kommer sannolikt göra att effekterna på
arbetsmarknaden blir mindre än om restriktioner
hos exempelvis restaurangnäringen fortsätter att
gälla under en längre period.
En tredje central faktor är hur våra beteenden
förändras av coronapandemin. Har människors syn
på sparande och konsumtion förändrats av krisen?
Kommer våra resvanor att ändras och ge effekt på
samhällsekonomin? Förblir konsumtionsmönstren
desamma som innan krisen kan flera företag ta
igen utebliven konsumtion när samhällena återöppnar, men om efterfrågan förändras kan flera
företag få det svårt under en längre period.
Sammantaget gör alla dessa faktorer, och fler
därtill, att det är svårt att sia om framtiden. Prognoserna för 2020 är betecknas som osäkra, och de
för 2021 kommer sannolikt att justeras flera gånger
under året.
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Statistiken talar sitt tydliga språk. Under vecka 20 gjordes 30 454 resor med Öresundståg mellan Danmark och Sverige.
Det kan jämföras med 213 300 passagerare under en normalvecka våren 2019. Siffrorna från Skånetrafiken innebär att
tågresandet över Öresund minskat med 86 procent. På samma har fordonstrafiken över Öresundsbron gått från 147 615
fordon under vecka 20 förra året till 63 764 fordon samma vecka i år, en minskning med 57 procent.
Under nedstängningen av Danmark arbetade många svenska gränspendlare hemifrån. I samband med att gränsen
stängdes beslutade dansk Politi att trafiken med Öresundståg till Danmark skulle minska från tre till ett tåg per timme
och efter en tid godkändes två tåg per timme under rusningstid. Anledningen var att polisen skulle hinna med att
kontrollera passagerarna vid gränskontrollen på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Efterhand som Danmark
återöppnats steg för steg kan nu trafiken med Öresundståg mellan länderna öka till tre tåg per timme från den 8 juni.
Även på Öresundsbron har trafiken ökat, inte minst genom en växande dansk fritidstrafik. På söndagskvällen efter Kristi
himmelfärdshelgen rapporterades om timslånga köer i rikting mot Danmark när danska gränspendlare som återvände
efter helgfirande i södra Sverige eller på Bornholm skulle passera gränskontrollen på Pepparholm. Närmare 8 000
fordon passerade då enligt Øresundsbro Konsortiet bron i riktning från Sverige till Danmark.
Danmark och Sverige är tätt sammanknuta av såväl historik som av att vara stora exporterpartners till varandra. I Öresundsregionen finns en stor arbetspendling men även många bosatta på tvärs. Likaså äger många danskar sommarstugor i
Sverige samtidigt som invånarna på Bornholm ofta tar färjan till Ystad och E65 genom Skåne på vägen till Köpenhamn.

Personerna som normalt knyter samman Öresundsregionen
18 582 personer pendlar över Öresund*
1 800 anställda i dansk vård bor i Skåne*
20 229 danskar bor i Skåne**
10 405 svenskar bor i Östdanmark***
10 386 svenska fritidshus ägs av danskar, främst i
Skåne, Halland, Småland och Blekinge.

39 583 invånare på Bornholm kan använda svenska E65 som “dansk inrikesväg” efter att ha tagit
färjan mellan Rønne och Ystad. Alternativet är en
godsfärja till Køge eller flyg till Kastrup.

Källor: Øresundsbro Konsortiet, Danmarks Statistik, SCB, Ørestat. * Enligt senast tillgänglig statistik från 2015 inklusive övriga inkomsttagare
** Personer födda i Danmark *** Personer födda Sverige som inte har någon förälder som är född i Danmark och som är dansk medborgare.
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Bostadsmarknaden växer i Skåne
Antalet bostadsaffärer har ökat markant, och byggtakten har varit hög i Skåne
under 2010-talet. Inte sedan 1960-talet har nyproduktionen varit så centrerad
kring flerbostadshus som nu. Sju av tio färdigställda bostäder finns i flerbostadshus. Samtidigt ökar andelen bostäder som ägs av privata fastighetsbolag,
vars bestånd av flerbostadshus under den senaste femårsperioden har vuxit
om allmännyttans. Den vanligaste ägaren är fortsatt bostadsrättsföreningar.
TEMA BOSTADSMARKNAD: I KORTHET
Coronakrisen skapar oro på marknaden
Under våren har utbudet på bostadsmarknaden skjutit
i höjden efter oro för kommande prisnedgångar. Hittills
har priserna främst gått ner bostadsrättsmarknaden i
Sveriges större städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.
30 procent fler sålda bostäder.
Det såldes 23 000 bostäder i Skåne under 2019. Det
är en ökning med 5 300 bostäder sedan 2009, en
ökning som motsvarar 30 procent. Antalet bostadsaffärer har vuxit i alla delar av Skåne under perioden.
Flerbostadshus driver nyproduktionen.
70 procent av de bostäder som färdigställdes under
2010-2019 var bostäder i flerbostadshus. Totalt färdigställdes 51 000 bostäder i Skåne under 2010-talet, 46 procent fler än under millenniets första tio år.
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Under 2019 minskade dock de påbörjade bostadsbyggena, även om nivåerna fortsatt är höga.
Privata fastighetsbolag nu större än allmännyttan.
87 800 bostäder i Skånes flerbostadshus ägs av privata
fastighetsbolag. Det visar siffror från 2019. Det är en
ökning med 24,3 procent sedan 2014, och innebär att
de privata fastighetsbolagen nu vuxit om allmännyttan
i Skåne. Under samma period ökade det allmännyttiga
beståndet med 0,8 procent, till 75 100 bostäder.
Prisskillnaderna på bostadsrätter växer.
Skillnaden i kvadratmeterpriser på bostadsrätter
i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, har ökat.
Samtidigt har priserna i Lundaområdet, där kvadratmeterpriset är högst, ökat mer än i Sydvästra och
Nordvästra under de senaste tio åren.
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Bostadsbyggandet domineras av flerbostadshus
Bostadsbyggandet i Skåne har varit ovanligt högt
under 2010-talet, och även om antalet påbörjade
bostadsbyggen minskade under 2019 är nivån
fortsatt hög. Totalt färdigställdes 51 000 bostäder
i Skåne under 2010–2019, 46 procent fler än under
föregående tioårsperiod. Bostadsbyggandet har
inte bara ökat under senare år, utan även ändrat
karaktär. Av de bostäder som färdigställdes under
2010-talet låg sju av tio i flerbostadshus. Inte
sedan 1960-talet har bostadsbyggandet varit så
centrerat kring flerbostadshus som nu. I jämförelse
fanns 53 procent av de färdigställda bostäderna
under 2000–2009 i flerbostadshus, medan 47 procent var småhus, såsom villor, radhus och parhus.
Samtidigt som flerbostadshusbeståndet växer
ökar också de privata fastighetsbolagens marknadsandelar. Allmännyttiga bostadsbolag äger 75
100 bostäder i flerbostadshus i Skåne, enligt siffror
från 2019. Det innebär en ökning med 0,8 procent
sedan 2014. Under samma period har antalet
bostäder i flerbostadshus som ägs av aktiebolag,
det vill säga privata fastighetsbolag, ökat med 24,3
procent till 87 800. Under den senaste femårsperioden har alltså privata fastighetsbolag samlat sett
vuxit om allmännyttan. Denna utveckling beror inte
på ett uteblivet bostadsbyggande från allmännyttans håll, utan på att flera kommuner har valt att
sälja delar av sitt bestånd under de senaste åren.
Bostadspriserna har ökat kraftigt i Skåne
under de senaste åren, men inte lika mycket som
i övriga svenska storstadsregioner. Samtidigt har
inte amorteringskrav och skärpta låneregler fått
prisutvecklingen i Skåne att stanna av på samma
sätt som i Stockholmsregionen.
Det är inte bara bostadspriserna som har ökat
under senare år, utan även försäljningsvolymerna.
Under 2019 såldes 23 000 bostäder i Skåne. 2013,
det år under 2010-talet med lägst antal försäljningar, såldes knappt 14 500 bostäder i regionen.
Störst coronaeffekt på bostadsrätter i större
städer, men även på fritidshusmarknaden
Coronakrisen fick utbudet av framför allt bostadsrätter att skjuta i höjden under mars och april. Flera
av de som tänkt sälja sina bostäder någon gång
under våren lade snabbt ut sina bostäder till försäljning, för att undvika eventuella prisnedgångar. Efter att antalet försäljningar minskade under några
veckor i mars och april har antalet försäljningar i
maj istället varit mer normalt. Prisnedgången har
hittills främst setts på bostadsrättsmarknaden,
enligt Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.
– Vi har sett en långsammare marknad, som är
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mer en köparnas marknad med mer försiktighet
och mindre aktivitet i budgivningarna. Det är
framför allt på bostadsrätter vi sett priserna gå ner,
och tydligast är nedgången i de största städerna,
Stockholm, Göteborg och Malmö. Villamarknaden
går bättre, och på de marknader där andelen villor
är hög är det fortsatt högt tryck, säger han.
Den marknad där den tydligaste coronaeffekten syns är marknaden för fritidshus, menar Erik
Holmberg.
– Det är väldigt många som vill köpa fritidshus just
nu, men ovanligt få som vill sälja. Om trenden håller i
sig, eller om den är tillfällig återstår att se, säger han.
Emil Malmer, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Ystad, tror att bostadsmarknaden reagerar
långsamt på coronakrisen.
– Det kommer att komma i takt med att varslen
ökar och folks betalningsförmåga minskar. Det
kommer att påverka priserna och försäljningstiderna
kommer att bli längre, säger han.
Privata fastighetsbolag har vuxit om allmännyttan
Privata bostadsbolag äger allt fler bostäder i flerbostadshus. Under de senaste fem åren har privata
fastighetsbolag passerat allmännyttan som den
näst vanligaste ägaren av flerbostadshus i Skåne,
då privata fastighetsbolag ägde 24,3 procent fler
bostäder i flerbostadshus 2019 än 2014. Allmännyttans flerbostadshusbestånd växte endast med
0,8 procent under samma period. Även när det
totala bostadsbeståndet räknas, inklusive specialbostäder, småhus och övriga hus, är slutsatsen
densamma, de privata fastighetsbolagen har vuxit
om allmännyttan. Detta beror dels på att privata
fastighetsbolag står bakom flera nybyggnadsprojekt, men också på att flera kommuner har valt att
sälja delar av sitt allmännyttiga bestånd till privata
fastighetsbolag. Exempelvis har Ebo, Eslövs allmän31
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Skånes bostadsmarknad växer ur flera aspekter.
Antalet bostadsaffärer har blivit fler, och under de
senaste tio åren har det byggts fler nya bostäder än
tidigare. Flerbostadshus har dominerat bostadsbyggandet i Skåne under den senaste tioårsperioden.
Privata fastighetsbolag har vuxit om allmännyttan,
och är nu den näst största ägaren av flerbostadshus i Skåne, efter bostadsrättsföreningar.

Flest nya bostäder i flerbostadshus

Färdigställda bostäder/år

Färdigställda
bostäder
per segment
2010–2019

Följsäljning
bostadsrätter

+8%
Det såldes 14 700 bostadsrätter i Skåne mellan
maj 2019 och april 2020. Åtta procent fler än under föregående tolvmånadersperiod. Samtidigt
steg kvadratmeterpriserna med sju procent.
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Skånsk bostadsmarknad
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Försäljning
villor

+2%
Det såldes 8 588 villor i Skåne mellan maj 2019
och april 2020. Två procent fler än underföregående tolvmånadersperiod. Samtidigt steg
priserna med sex procent, räknat i K/T-tal.
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70 procent av de bostäder som färdigställdes mellan
2010 och 2019 låg i flerbostadshus, medan bara 30
procent låg i småhus, såsom villor. Det färdigställdes
fler bostäder i flerbostadshus än i småhus i fem av
sju delområden under perioden.

”Vi har sett en långsammare
marknad som är mer en köparnas
marknad med lägre budgivningar.
Det är framför allt på bostadsrätter vi sett priserna gå ner, och tydligast är nedgången i de största
städerna, Stockholm, Göteborg
och Malmö.”

+24,3%
Antalet bostäder i flerbostadshus
som ägs av privata fastighetsbolag
ökade med 24,3 procent mellan
2014 och 2019. Under samma
period ökade antalet bostäder som
ägs av allmännyttiga bostadsbolag
med endast 0,8%.
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Fler hyresrätter än bostadsrätter
Hyresrätter är vanligare
än bostadsrätter i Skåne.
Beståndet av hyresrätter växte med 15 000
bostäder mellan 2014
och 2019, en ökning
med 8,4 procent. Under
samma period ökade antalet bostadsrätter med
11 000, vilket motsvarar
9,2 procent.

Bostadsrätt

lområden som redan 2014 hade den lägsta andelen
bostadsrätter, är också de delområden där antalet
bostadsrätter har haft den procentuellt sett lägsta
ökningen mellan 2014 och 2019. I Norra var antalet
bostadsrätter till och med färre 2019 än 2014.
Jämn fördelning av villor och lägenheter
Hälften av alla bostäder i Skåne låg år 2018 i
flerbostadshus, medan 44 procent av bostäderna
finns i småhus, såsom villor och radhus. 6 procent
av bostäderna är så kallade specialbostäder och
övriga hus. Till denna kategori räknas bland annat
studentbostäder och äldreboenden.
Andelen flerbostadshus är generellt högre i de
större kommunerna än i de mindre. Sydvästra,
Nordvästra och Lundaområdet är de delområden där
bostäder i flerbostadshus är vanligast. Det är även i
dessa delområden det säljs fler bostadsrätter än villor. I de fyra mindre delområdena är andelen småhus
betydligt högre, och försäljningar av villor utgör
också den största delen av bostadsmarknaden.
Andelen specialbostäder och övriga hus är markant högre i Lundaområdet än i övriga Skåne. Det är

Privata fastighetsbolag har vuxit om allmännyttan
Bostäder i flerbostadshus 2014-2019
Allmännyttiga
bostadsföretag
DELOMRÅDE

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Privata fastighetsägare ökar

nyttiga bostadsbolag, sålt flera bostäder, Helsingborgshem har sålt fastigheter i bland annat området
Dalhem, MKB, Malmös allmännyttiga fastighetsbolag, har avyttrat lägenheter till bostadsbolaget
Rosengårds Fastigheter, som MKB äger 25 procent
av, och i Landskrona sålde Landskronahem under
2016 över 1 200 bostäder till Stena Fastigheter.
Samtidigt står allmännyttan bakom flera nybyggnationsprojekt. Under 2019 färdigställde exempelvis
MKB 765 lägenheter, Lunds allmännyttiga bostadsbolag, LKF, 230 lägenheter, AB Kristianstadbyggen
över 100 bostäder och AB Trelleborgshem färdigställde närmare 140 lägenheter. I Trelleborg har
kommunen och Trelleborgshems styrelse i år beslutat
om att finansieringen av fortsatt nybyggnation av
hyreslägenheter ska ske genom att det kommunala
bostadsbolaget säljer 800 befintliga lägenheter.
Bostadsrättsföreningar är den vanligaste ägandeformen i Skånes flerbostadshus Bostadsrätter
är vanligast i större kommuner. I Malmö och Lund är
omkring hälften av bostäderna i flerbostadshus just
bostadsrätter. Skillnaderna mellan delområdena har
ökat. Norra, Mellanskåne och Nordöstra, de tre de-

Andel
2019

Svenska aktiebolag

Övriga

Totalt

Förändring
2014-2019

Bostadsrättsföreningar
Andel
2019

Förändring
2014-2019

Andel
2019

Förändring
2014-2019

Andel
2019

Förändring
2014-2019

Nordöstra

50%

+3,0%

23%

+4,5%

20%

+25,2%

8%

7,7%

Sydöstra

21%

+11,1%

34%

+9,5%

37%

+9,7%

9%

9,8%

Lundaområdet

26%

+12,4%

50%

+12,0%

13%

+8,1%

11%

8,9%

Mellanskåne

30%

-5,6%

22%

+0,5%

36%

+39,7%

13%

5,9%

Sydvästra

18%

+1,5%

47%

+7,3%

25%

+31,3%

10%

8,1%

Nordvästra

25%

-6,6%

31%

+9,3%

35%

+21,1%

9%

8,2%

Norra

17%

+4,8%

25%

-1,8%

43%

+17,0%

15%

3,0%

Skåne

23%

+0,8%

40%

+8,0%

27%

+24,3%

10%

8,0%

Övriga omfattar bostäder i flerbostadshus ägda av fysiska personer, kooperativa hyresrättsföreningar, stat, kommuner och landsting samt övriga ägare. Allmännyttan
äger drygt 16 900 bostäder i specialbostäder, småhus samt övriga hus. Privata fastighetsbolag äger 20 700 bostäder i dessa kategorier. Källa: SCB

> Privata fastighetsägare äger fler bostäder än tidigare. Mellan 2014 och 2019 har antalet bostäder i
flerbostadshus som ägs av svenska aktiebolag ökat med 24,3 procent, till 87 800. Allmännyttiga bostadsföretag ägde 75 100 bostäder i flerbostadshus 2019, en siffra som är närmast oförändrad sedan 2014. Även när
specialbostäder, småhus och övriga hus inkluderas har de privata fastighetsbolagen vuxit om allmännyttan.
> Allmännyttan störst i Nordöstra. I Nordöstra ägs hälften av alla bostäder i flerbostadshus av allmännyttiga bostadsföretag. Det är den högsta andelen av alla delområden.
Hyresrätt
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> Bostadsrätter vanligast i Malmö och Lund. I Malmö ägs 48 procent av alla bostäder i flerbostadshus av
bostadsrättsföreningar. I Lund är motsvarande siffra 53 procent. Ägandeformen är vanligast i Lomma och
Vellinge, där antalet hyresrätter är få, men mer ovanlig i övriga delar av Skåne.
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de många studentbostäderna i Lund som påverkar
utfallet, medan andelen specialbostäder och övriga
hus i delområdets två mindre kommuner, Staffanstorp och Kävlinge, är lägre än genomsnittet i Skåne.
Högre hyror i större kommuner
Hyresnivåerna i Skåne, räknat i medianhyra per
kvadratmeter och år, är högst i Skånes största
städer, Malmö och Helsingborg (1 212 och 1 198
kr/kvm). Tredje och fjärde högst hyresnivå finns i
Staffanstorp och Lomma. Femte högst hyror finns
i Lund. De lägsta medianhyrorna i Skåne finns i
Bromölla och Östra Göinge (847 och 918 kr/kvm).

ökat mer i Skånes större kommuner än i de mindre.
En möjlig förklaring till att antalet flerbostadshus ökat snabbast i alla delområden är att flerbostadshusen oftast ligger mer centralt. I höstens
upplaga av Skånsk konjunktur konstaterades att
pendlingen i Skåne ökat kraftigt under 2010-talet.
Andelen som pendlar med kollektivtrafik har ökat.
Från ett centralt placerat flerbostadshus är pendlingstiden med tåg ofta kortare till andra kommuner än från ett småhus i ett mindre centralt läge.

Kraftigt ökad nyproduktion under 00-talet
Antalet bostäder i flerbostadshus ökade procentuellt sett mer än antalet bostäder i småhus i alla
delområden 2014–2019. Inte sedan 1960-talet
har skillnaden mellan färdigställda flerbostadshus
och småhus varit lika stor som nu. Mellan 2010 och
2019 färdigställdes 51 000 bostäder i Skåne, varav
70 procent i flerbostadshus. Andelen bostäder i flerbostadshus är högre i de större kommunerna än i de
mindre, men en stor nyproduktion av flerbostadshus
är inte något storstadsfenomen. Även i flera traditionella villaorter växer flerbostadshusbeståndet.
Nyproduktionen av bostäder har ökat med 46
procent när perioden 2010–2019 jämförs med
2000–2009. Då, 2000–2009, färdigställdes 35 000
bostäder i Skåne, varav 53 procent var bostäder i
flerbostadshus och 47 procent i småhus.
Bostadsbeståndet har vuxit mest i de större delområdena, både procentuellt i faktiska tal. Detta
kan ses som ett led i de senaste årens centralisering, där befolkningen och antalet arbetsplatser

Bostadsbyggandet sjunker - från en hög nivå
År 2019 färdigställdes nära 9 000 bostäder i Skåne,
fler än något annat år under 1990- och 2000-talet.
Samtidigt sjönk antalet påbörjade bostadsbyggen
under 2019 efter att ha nått en topp 2018. Antalet
påbörjade bostäder väntas enligt branschorganisationen Byggföretagen fortsätta att sjunka även
under 2020. En utveckling som skulle ge färre
färdigställda bostäder under kommande år.
Trots att färre bostadsprojekt nu inleds är bostadsbyggandet på en fortsatt hög historisk nivå.
2019 påbörjades fortsatt fler bostäder än under
2015 och åren dessförinnan. Byggföretagens
prognos över bostadsbyggandet 2020, som publicerades innan coronapandemin, var att det totala
antalet påbörjade bostäder i Sverige under 2020
skulle vara strax under nivån 2015, men fortsatt
högre än under 2014.
I april 2020 presenterade Byggföretagen en
uppdaterad prognos, på grund av coronakrisen. I
prognosen presenteras tre scenarier där antalet
påbörjade bostäder i Sverige sjunker med 11, 32
eller 70 procent under 2020 och 2021 jämfört med
2019, beroende på hur coronapandemin utvecklas.

Högst andel villor i Mellanskåne

Flerbostadshus ökar mest

Bostadsbestånd 2019
Flerbostadshus,
andel 2019

Småhus,
andel
2019

Specialbostäder
och övriga hus,
andel 2019

Nordöstra

36%

58%

6%

Sydöstra

31%

65%

5%

Lundaområdet

45%

40%

Mellanskåne

28%

67%

Sydvästra

64%

Nordvästra

49%
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Förändring i bostadsbeståndet 2014-2019
Flerbostadshus, förändring
2014-2019

Småhus,
förändring
2014-2019

Total
förändring
2014-2019

Nordöstra

+7,3%

+5,2%

+6,2%

Sydöstra

+8,1%

+3,7%

+5,0%

15%

Lundaområdet

+9,8%

+4,9%

+8,5%

5%

Mellanskåne

+9,0%

+4,0%

+5,1%

30%

6%

Sydvästra

+9,0%

+4,3%

+8,2%

46%

5%

Nordvästra

+8,5%

+3,9%

+6,3%

DELOMRÅDE

Norra

32%

62%

6%

Norra

+3,4%

+2,7%

+2,9%

Skåne

50%

44%

6%

Skåne

+8,7%

+4,2%

+6,9%

Källa: SCB
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Total förändring innefattar flerbostadshus, småhus, specialbostäder
och övriga hus. Källa SCB
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Lägre nyproduktion under 2019

Nyproduktion i Skåne 1991-2019

Nyproduktionen minskar
> Flerbostadshus har dominerat nyproduktionen sedan 2010. När bostadsbyggandet
tog fart efter finanskrisen skedde en strukturförändring. Antalet påbörjade bostäder i
flerbostadshus steg kraftigt, medan antalet
påbörjade småhus inte ökade i samma takt. Före
finanskrisen var fördelningen jämn, men under
2010-2019 har 70 procent av de färdigställda
bostäderna i Skåne legat i flerbostadshus.
> Flest nya flerbostadshus i Sydvästra
Skåne. Sedan 2010 har det färdigställts 35
900 bostäder i flerbostadshus i Skåne. 17 300
av dessa har färdigställts i Sydvästra Skåne,
vilket motsvarar 48 procent. Under 00-talet
låg 43 procent av de påbörjade bostäderna i
flerbostadshus i Sydvästra Skåne, och under
90-talet var motsvarande siffra 33 procent.
> Antalet färdigställda bostäder väntas
minska under 2020. Då antalet påbörjade
bostäder minskade under 2019 väntas antalet
färdigställda bostäder också minska i antal under
kommande år, efter flera år av kraftig uppgång.
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Färdigställda bostäder i Skåne 1991-2019

1991

Byggkonjunkturen toppar senare i östra än i
västra Skåne
I Lundaområdet, Nordöstra, Nordvästra och Norra
var antalet påbörjade bostäder som flest 2018,
medan bostadsbyggandet fortsatt ökade i Sydöstra
och Mellanskåne under 2019. I Sydvästra nåddes
toppnoteringen redan 2017. I samtliga delområden
är dock den senaste toppnoteringen högre än motsvarande byggtopp innan den förra finanskrisen.
I de fyra största delområdena, Sydvästra,
Lundaområdet, Nordvästra och Nordöstra började antalet påbörjade bostäder att öka redan
2014, men i de mindre delområdena, Sydöstra,
Mellanskåne och Norra tog bostadsbyggandet
fart först ett par år senare. Det innebär också
att medan antalet färdigställda bostäder väntas
vända neråt redan under 2020 i flera av de större
delområdena kommer flera mindre orter istället
att se en ökad mängd nyproduktion färdigställas
under de närmaste åren. Jämfört med tidigare
konjunkturtoppar står många mindre marknader
inför en ny situation, då det nu tillkommer en
större andel nyproducerade flerbostadshus än
tidigare. Ett mer varierat bostadsbestånd ökar
valfriheten i flera delområden.

2007

Färdigställda bostäder

2007

2011

Småhus

2015

2019
Källa: SCB

Fler sålda bostadsrätter i storstadsområdena
Det såldes 14 700 bostadsrätter i Skåne under
maj 2019-april 2020, åtta procent fler än under
föregående tolvmånadersperiod. Samtidigt har
fortsatte priserna att stiga före coronakrisen, det
genomsnittliga kvadratmeterpriset på bostadsrätter ökade med sju procent under samma period.
Såväl pris- som volymökningarna har varit störst i
Nordvästra, Sydvästra och Lundaområdet, tre delområden där Helsingborg, Malmö och Lund är draglok. Eftersom det redan sedan tidigare såldes fler
bostadsrätter till ett högre pris i dessa delområden
innebär det att skillnaderna inom Skåne har ökat.
Vid första anblick ser det ut som att bostadsrättsmarknaden i Sydöstra Skåne utvecklats negativt under den senaste tolvmånadersperioden.
Statistiken för Sydöstra påverkas dock kraftigt av
en tillfällig pris- och volymtopp i Ystad, delområdets största kommun, under sensommar och
höst 2018. Då kom en stor mängd nyproducerade
bostäder ut på marknaden, vilket skapade ovanligt
höga pris- och försäljningsnivåer, något som får
den senaste tolvmånadersperioden att se negativ
ut, trots att både priser och antalet försäljningar
är högre än före den tillfälliga toppen.
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Prisökningen på bostadsrätter fortsatte
Prisutveckling bostadsrätter och villor maj 2019-april 2020
BOSTADSRÄTTER
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

VILLOR
kr/kvm1

K/T-tal1
(förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

Nordöstra Skåne

15 678 (4%)

467 (7%)

16 129

1,86 (6%)

840 (9%)

Sydöstra Skåne

16 651 (-4%)

541 (-17%)

20 138

1,84 (5%)

929 (1%)

Lundaområdet

36 083 (6%)

2 199 (13%)

30 690

1,75 (7%)

901 (6%)

Mellanskåne

15 147 (5%)

292 (5%)

17 360

1,98 (5%)

707 (2%)

Sydvästra Skåne

29 002 (7%)

7 873 (9%)

32 883

1,70 (6%)

2 270 (-3%)

Nordvästra Skåne

21 677 (6%)

3 034 (9%)

24 632

1,75 (6%)

2 438 (4%)

Norra Skåne

10 690 (-1%)

294 (5%)

12 901

1,94 (5%)

503 (6%)

Skåne

27 030 (7%)

14 700 (8%)

24 845

1,79 (6%)

8 588 (2%)

Källa: Svensk Mäklarstatistik.
1) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020. 2) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020 jämfört med genomsnittligt värde maj 2018-april 2019.
3) Avser antalet försäljningar under perioden maj 2019-april 2020. 4) Avser antalet försäljningar maj 2019-april 2020 jämfört med maj 2018-april 2019.

Det såldes 14 700 villor i Skåne mellan maj
2019 och april 2020. Två procent fler än under föregående tolvmånadersperiod. Däremot
minskade antalet villaförsäljningar i Sydvästra
Skåne under perioden. I Malmö, den största kommunen i delområdet, sjönk antalet försäljningar
med fem procent till 7 873. Förändringar i marknaden märks ofta först i storstadsregioner, så att
antalet villaförsäljningar minskat i Malmö och Sydvästra kan vara ett tecken på att de senaste årens
ökning av antalet villaaffärer börjar mattas av.
Villapriserna i Skåne mätt i K/T-tal, den koefficient som beskriver relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde, var sex procent högre
under maj 2019-april 2020 än under föregående
tolvmånadersperiod. Priserna har ökat i liknande
takt i hela Skåne.
30 procent fler bostadsaffärer på 10 år
Antalet bostadsaffärer har ökat kraftigt under de
senaste tio åren. 23 000 villor och bostadsrätter
såldes i Skåne under 2019, över 5 300 fler än under 2009. Ökningen motsvarar 30 procent. Under
2018 sågs en tillfällig svacka i försäljningsvolymen. Då såldes en procent färre bostäder i Skåne
än under 2017. Nedgången var dock tillfällig.
Under 2019 ökade istället antalet bostadsaffärer
med åtta procent jämfört med 2018.
Utvecklingen i försäljningsvolymer har varit liknande på bostadsrätts- och villamarknaden, även
om antalet sålda bostadsrätter fluktuerar något
mer än antalet sålda villor. Bostadsrättsmarknaden är större än villamarknaden i Sydvästra,
Lundaområdet och Nordvästra, men i de övriga
fyra delområdena säljs fler villor än bostadsrätter.
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Var tredje skånsk bostadsaffär görs i Malmö
Sydvästra är det delområde där flest bostäder säljs.
Under 2009–2019 har 43 procent av alla Skånes
bostadsaffärer skett i Sydvästra. Var tredje skånsk
bostadsaffär har skett i Malmö under perioden.
I Skåne som helhet var antalet bostadsförsäljningar 30 procent fler under 2019 än 2009. Hur
stor ökningen varit varierar dock kraftigt mellan
delområdena. I Norra har antalet försäljningar
ökat mest, procentuellt sett. Där såldes 330 fler
bostäder under 2019 än 2009, vilket motsvarar
en ökning med 70 procent. I Mellanskåne ökade
antalet försäljningar bara med 4 procent under
samma period. I Sydöstra, Nordöstra och Nordvästra ökade antalet försäljningar något mer än
genomsnittet i Skåne, medan Lundaområdet och
Sydvästra hade en procentuellt sett lägre ökning
av antalet försäljningar än Skåne som helhet.

Fler bostadsaffärer i Skåne

Antal bostadsaffärer i Skåne 2009-2019

Skånes prisskillnader har vuxit
Lundaområdet är det delområde där kvadratmeterpriset på bostadsrätter är högst. Skillnaden
gentemot Sydvästra, där priserna är näst högst, och
Nordvästra, där priserna är tredje högst, har ökat
under den senaste tioårsperioden. I Lundaområdet
var kvadratmeterpriserna 84 procent högre 2019
än 2009. I Sydvästra var motsvarande ökning 70
procent, och i Nordvästra 65 procent. Prisnedgången år 2018 märktes tydligast i Sydvästra, medan
Lundaområdet och Nordvästra hade en oförändrad
prisbild mellan 2017 och 2018.
Kvadratmeterpriserna på bostadsrätter i Sydöstra, Mellanskåne och Nordöstra har följts åt under
de senaste tio åren. Under 2018 upplevde Sydöstra
en pristopp, då en stor mängd nyproduktion färdigställdes i Ystad under året. Under 2019 sjönk priset

Hushållens skulder växer
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Prisskillnaden mellan Skåne och Stockholm ökar
Kvadratmeterpriset på bostadsrätter har ökat i
Skåne under de senaste tio åren, men i en långsammare takt än i Stockholm, och Västra Götalands län. År 2009 skilde det bara cirka 2 500
kronor per kvadratmeter mellan Skåne och Västra
Götaland, men skillnaden har vuxit till cirka 9 500
per kvadratmeter under 2019. Den lägre ökningstakten har dock gjort att Skåne inte haft samma
nedgång i priserna som i andra storstadsområden,
när amorteringskrav och låneregler ändrats . 2018
var kvadratmeterpriset på bostadsrätter 6 procent
lägre i Stockholms län än under 2017. I Skåne sjönk
priserna bara med 1 procent under samma period.
Procentuellt sett är det Västra Götaland som har
haft den största prisökningen av storstadsregionerna
under de senaste tio åren. Mellan 2009 och 2019
fördubblades priserna i Västra Götaland. I Stockholms
län steg priserna med 81 procent, medan de ökade
med 71 procent i Skåne. Genomsnittet i Sverige
påverkas kraftigt av utvecklingen i storstadsregionerna. I Sverige som helhet steg kvadratmeterpriset på
bostadsrätter med 84 procent under perioden.

Källa: SCB
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Dyrast bostadsrätter i Stockholm
Bostadsrättspriser kr/kvm 2009-2019
75 000
60 000
45 000
30 000
15 000
0
2009

2011

Stockholm

2013
Sverige

2015
Västra Götaland

2017

2019

Skåne

Lund har Skånes högsta priser
Bostadsrättspriser kr/kvm 2009-2019
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Källa: Svensk mäklarstatistik

tillbaka till liknande nivåer som i Nordöstra och
Mellanskåne. Totalt ökade kvadratmeterpriset med
113 procent i Nordöstra, 106 procent i Mellanskåne
och 92 procent i Sydöstra mellan 2009 och 2019.
Norra är det delområde där kvadratmeterpriserna på bostadsrätter är lägst. Procentuellt sett har
priserna dock ökat med 192 procent mellan 2009
och 2019. Prisökningen räknat i kronor är däremot
lägre än i övriga delområden.

Fakta: Rekordhög skuldkvot
Hushållens låneskulder ökar kraftigt. De stigande
bostadspriserna har ökat svenskarnas belåning,
och gjort att känsligheten ökat för oförutsedda
inkomstbortfall eller utgifter. 2018 var de svenska
hushållens skuldkvot, låneskulden i procent av
hushållets disponibla inkomst, 187 procent. För
nya låntagare var skuldsättningen närmare 300
procent enligt Finansinspektionen, som beräknar
skuldkvot efter bruttoinkomst. Paralellt med denna
utveckling har den svenska statsskulden minskat,
åtminstone före vårens omfattande stödpaket.
Källa: SCB, Finansinspektionen
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“Pågatågseffekt” kan höja bostadspriserna på mindre orter

Vilken påverkan har utbyggnaden av kollektivtrafik på bostadsmarknaden?
– Vi ser att människor i grunden är villiga att
betala för tillgänglighet till infrastruktur som ger
tillgång till en större arbetsmarknad. Investeringar i tågstationer har tydliga sådana effekter.
Men ju längre pendlingsavståndet till arbetet blir,
desto viktigare blir andra faktorer för människor.
Den här pendlingskurvan faller ganska snabbt och
skillnaden mellan 15 och 30 minuter är ganska
stor. Sedan ser kurvan olika ut i olika delar av
landet. Men tio minuters restid till Malmö ger
en ganska stor effekt på bostadspriserna till
exempel. Vi kan se i vår studie att bostäder som
ligger nära stationerna som ligger utanför Malmö,
generellt har en högre prisbild. Det är samma sak i
de orter som ligger nära Helsingborg.
Trelleborg fick en Pågatågsstation 2015 och
flera orter i Svalövs kommun kommer att få
stationer 2021. Hur påverkas bostadsmarknaden där?
– Just Trelleborg befinner sig i ett bra pendlingsavstånd till Malmö så där finns goda
förutsättningar för att det ska få effekt. Men det
kan ta tid. Jag har tittat på effekterna av bygget
av Hyllie station som byggdes för tio år sedan,

FOTO: NEWS ØRESUND

Helena Bohman, universitetslektor i Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet, som
nyligen publicerat en studie om ”Kollektivtrafikens effekter på fastighetspriser”.

men där syns prishöjningen först nu. Så det handlar
om planeringsprocessen och konjunktur också.
– Svalöv ligger längre bort och där kan det vara
avgörande till exempel hur ofta tågen går. Men i många städer har priserna gått upp ganska mycket och
då väljer folk att titta på boenden även längre bort.
Höör och Hörby ligger ungefär lika långt från
Malmö, men Höör har en pågatågstation medan
Hörby inte har det. Hur har det påverkat bostadsmarknaden?
– Vi har tittat på Höör och Hörby och vår hypotes
var att tågstationen skulle ge en större förtätning
av Höör, men det har vi inte kunnat se. Nyproduktionen i Höör har istället skett lite utanför samhället.

Till skillnad från i Sverige, där utbudet av bostäder
rusade i höjden under coronakrisens inledning, sjönk
antalet nya bostadsannonser i Danmark kraftigt under
mars och april. Vanligtvis brukar antalet bostadsannonser på boligsiden.dk, Danmarks motsvarighet till
Hemnet, öka under våren. Under vecka 11 i år inleddes
istället en markant nedgång i antalet publicerade
bostadsannonser. Under slutet av april började antalet
publicerade bostäder öka igen, och under vecka 20
publicerades 2 620 bostäder på boligsiden.dk, bara 1,5
procent färre än genomsnittet för vecka 20 2015-2019.
Antalet bostadsaffärer i Danmark var fler än vanligt
under årets första månader, men när coronakrisen slog

FOTO: NEWS ØRESUND

Coronakrisen fick Danmarks
bostadsmarknad att stanna av

till med full kraft i början av mars störtdök antalet
sålda bostäder. Sedan slutet av april har dock antalet
bostadsaffärer återigen ökat, och under hela maj har
det sålts fler bostäder än under tidigare år. Under
vecka 20 såldes 13 procent fler bostäder i Danmark
jämfört med det genomsnittliga antalet försäljningar under samma vecka 2015-2019.
Källa: Boligsiden.dk
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Skånes dyraste villor finns i Sydvästra
De högsta kvadratmeterpriserna för villor finns
i Sydvästra Skåne. Vellinge, Lomma och Malmö,
som alla ligger i Sydvästra, är de tre kommuner i
Skåne där villapriserna är högst. Lundaområdet
har Skånes näst högsta villapriser. Därefter följer
Nordvästra och Sydöstra, medan villapriserna i
Mellanskåne, Nordöstra och Norra är lägre.
Prisutveckling på villamarknaden brukar mätas i
K/T-tal, en koefficient som visar relationen mellan
köpeskilling och taxeringsvärde. K/T-talet visar
dock inte prisnivå. Anledningen till att K/T-talet
används istället för kvadratmeterpriset, är att
faktorer som ålder, läge och storlek alla påverkar
prissättningen, och att K/T-talet i högre grad
kompenserar för dessa. Prisutvecklingen i alla
delområden, mätt i K/T-tal, har följt utvecklingen
i Skåne som helhet. Efter den förra finanskrisen
dämpades priserna, medan de vände uppåt efter
2013. Under de senaste tre åren har prisökningen
fortsatt, men i lägre takt än tidigare.
Små prisskillnader på villamarknaden mellan
Skåne och Västra Götaland
Villapriserna i Skåne är lägre än i Stockholm och
Västra Götalands län. Skillnaden i kvadratmeterpris mellan Skåne och Västra Götaland är dock
mindre för villor än för bostadsrätter. Skånes
villapriser är inte heller långt ifrån riksgenomsnittet. En orsak är att medan bostadsrätter i större
utsträckning är ett storstadsfenomen är villor
ofta den dominerande bostadstypen i mindre
kommuner. I Skåne utgör försäljningar i Malmö,
Lund och Helsingborg därmed en mindre andel av
villaförsäljningarna än bostadsrättsförsäljningarna, och i exempelvis Västra Götaland drar inte
Göteborg upp genomsnittet på villamarknaden på
samma vis som på bostadsrättsmarknaden.
I mars 2018 infördes nya skärpta regler kring
amorteringar, för att minska de risker som en hög
skuldsättning hos hushållen kan leda till. Den prisavmattning som då inträffade slog hårdare mot
Stockholms län än mot Skåne. Lånetak och amorteringskrav kom i högre utsträckning att leda till
prisnedgång i Stockholm, där priserna och därmed
lånesummorna generellt är högre, än i Skåne.
I Skåne fortsatte villapriserna stiga även under
2018, om än i en betydligt lägre takt än tidigare.
Även i Västra Götaland och i Sverige som helhet
stannade villaprisutvecklingen av under 2018. Men
till skillnad från i Stockholm där priserna, mätt i
K/T-tal, sjönk, och Skåne, där priserna fortsatte att
öka, var prisläget i Västra Götaland och Sverige som
helhet oförändrade mellan 2017 och 2018.
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Skåne följer prisutvecklingen i riket
Villapriser mätt i K/T-tal 2009-2019
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
2009

2011

2013

Skåne
Västra Götaland
Källa: Svensk mäklarstatistik

2015
Sverige

2017

2019

Stockholm

Högre villapriser i Stockholm
Villapriser kr/kvm maj 2019-april 2020
Kr/kvm
Skåne

24 837

Stockholms län

44 551

Västra Götaland län

27 662

Riket

25 779

Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020.
Källa: Svensk mäklarstatistik

Annorlunda budkultur i Skåne
Det är vanligare att utgångspriset på skånska
bostäder är högt och att bud ges under
utgångspriset än i övriga Sverige. År 2019 var
slutpriserna i genomsnitt två procent högre
än utgångspriset på skånska bostadsrätter,
uppger Hemnet. I Region Stockholm var
skillnaden sju procent och i Västra Götaland
var skillnaden drygt fem procent. Den skånska
budkulturen påminner mer om den som finns
i Danmark och i övriga Europa än den kultur
som finns i övriga Sverige.

Nya flyttmönster i Skåne
De höga bostadspriserna har förändrat flyttmönstren i Skåne. Enligt en rapport från Region Skåne,
Byggföretagen och analysföretaget Evidens har
flyttfrekvensen bland unga fallit, och till skillnad
från tidigare högkonjunkturer har rörligheten
inte ökat bland 26-35-åringar under den nyligen
avslutade konjunkturtoppen. Istället flyttar
hushåll med 46-65-åringar nu mer än tidigare.
Källa: Bostadsglappet i Skåne (2020) – Region Skåne,
Byggföretagen, Evidens.
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Nordöstra Skåne
Efter ett positivt 2019 nådde konjunkturavmattningen Nordöstra Skåne
under vintern. Arbetslösheten började stiga, men även om den fortsatt
uppåt under coronakrisen är ökningstakten inte lika hög som i delområdena längs Öresundskusten. Antalet nyinskrivna arbetslösa har ökat
minst av alla delområden i Skåne. På bostadsmarknaden märks ännu
ingen tydlig coronaeffekt, utan försäljningsvolymerna är fortsatt stora.
I KORTHET:
Lägst ökning av nyinskrivna arbetslösa
Antalet nyinskrivna arbetslösa i Nordöstra Skåne var
63 procent högre under vecka 10-20 2020, jämfört
med samma period 2019. Arbetslösheten var dock
stigande redan innan coronakrisen. Totalt var arbetslösheten i delområdet 11,0 procent i april 2020, 1,2
procentenheter högre än april 2019.
Ingen coronaeffekt i konkursstatistiken
Under mars och april 2020 fick fem respektive fyra företag i Nordöstra lämna in konkursansökningar. Trots
coronakrisen är detta lägre än normalt. Under mars
2019-februari 2020 gick i genomsnitt 6,1 företag i
delområdet i konkurs per månad.
Villaförsäljningarna ökar kraftigt
Det såldes 840 villor i delområdet mellan maj 2019
och april 2020, en ökning med nio procent. Det är den

högsta ökningen av alla delområden. Villapriserna
steg med sex procent under perioden, den näst högsta
ökningen av alla delområden i Skåne.
Fler anställda i företagen under 2019, men avmattning under vintermånaderna
Närmare 1 100 fler arbetade i de privata och offentliga
företagen i Nordöstra i november 2019 än i november
2018, en ökning med 2,4 procent, mest av alla delområden. Under vintern stannade dock ökningstakten av,
enligt preliminär data från SCB:s företagsregister.
Invånarnas skulder minskar mest
Invånarnas skulder hos Kronofogden minskade med
8,1 procent mellan 2018 och 2019 i Nordöstra Skåne,
den största minskningen av alla delområden. Totalt var
skulderna hos Kronofogden 6 547 kronor per invånare i
Nordöstra under 2019, näst lägst av alla delområden.

Coronaeffekter: Lägst ökning av
nyanmälda arbetslösa
Antalet nyinskrivna arbetslösa har ökat i
Nordöstra, men ökningen är den lägsta av alla
delområden i Skåne. Konkurserna i delområdet
har dock inte ökat under våren, trots coronapandemin. En av de mest drabbade branscherna i coronakrisen, industrin, är Bromöllas och
Östra Göinges största bransch.
1 310 personer skrev in sig som arbetslösa i
Nordöstra mellan vecka 10 och vecka 20. Det är
63 procent fler än under samma period 2020.
Ökningen är stor, men lägre än i något annat
delområde, och långt under den genomsnittliga
ökningen i Skåne på 88 procent. Östra Göinge
är en av de kommuner där antalet nyinskrivna
arbetslösa ökat minst, med 46 procent. Bara i
Tomelilla har ökningen varit mindre.
– För många företag har coronakrisen varit
ytterst kännbar. Samtidigt verkar nordöstra Skåne
och Kristianstad än så länge klara sig förhållandevis lindrigt undan, säger Cecilila Isberg, näringslivsutvecklare i Kristianstads kommun.
–Hittills har varken antalet varsel eller konkurser ökat markant, och enligt Almis statistik är
det relativt sett få företag som ber om Brygglån
för att klara sig igenom den här tiden. Detta kan
säkert till vis del förklaras med att det alltid brukar
vara en viss fördröjning innan nordöstra Skåne
drabbas, men också för att vi har en branschstruktur som inte är lika konjunkturutsatt som många
andra. De tillverkande företagen är i branscher
som fortsätter puttra på, vi har en stark livsmedelssektor och byggbranschen - som också är stark
i Kristianstads kommun - rapporterar hittills ett
tapp på drygt 10 procent

63 procent fler arbetslösa
Nyinskrivna arbetslösa v. 10-20 2020
(jämfört med samma period 2019)
Kommun

Antal nyinskrivna
arbetslösa
v. 10-20, 2020

Förändring

Bromölla

147

+71%

Kristianstad

992

+66%

Östra Göinge

171

+46%

1 310

+63%

Nordöstra

Så många arbetar i de mest utsatta
branscherna i Nordöstra Skåne:

6 200
5 700
4 000
1 900
1 300

arbetar i industrin
arbetar i handeln
arbetar med företagstjänster
arbetar med transport
arbetar i hotell/restaurang

De fem branscherna ovan står för 38 procent av sysselsättningen i Nordöstra. Att branscherna kategoriseras som utsatta
bygger på statistik över permitteringar, varsel och konkurser
sedan mars i Skåne. Läs mer om de utsatta branscherna i
rapportens inledande kapitel. Uppgifter om antalet sysselsatta
per bransch är från 2018. Källa: SCB

Industrin viktig i de mindre kommunerna
Tillverkningsindustrin är den näst största
branschen i Nordöstra, och den bransch i Skåne
näst efter handeln har haft flest korttidspermitteringar. Industrin är också den bransch i Skåne
som har varslat näst flest anställda. Branschen
står för en större andel av sysselsättningen i
delområdets mindre kommuner. I Bromölla och
Östra Göinges är industrin kommunernas största
bransch. I Bromölla sysselsätter industrin 29
procent av dagbefolkningen, och i Östra Göinge
21 procent. I Kristianstad är motsvarande siffra
10 procent.
Den offentliga sektorn är stor i Kristianstad. 37
procent av de sysselsatta i Kristianstad arbetar
i den offentliga sektorn, vilket gör arbetsmarknaden i staden mindre utsatt för coronavirusets
effekter än exempelvis i Bromölla, där den privata
sektorn står för 74 procent av sysselsättningen.

Färre konkurser än vanligt
I mars 2020 gick fem företag i konkurs i Nordöstra
Skåne, I april gick fyra företag i konkurs. Konkurstakten är lägre än normalt i delområdet, trots de
utmaningar som coronakrisen medför. Under de tolv
månader som föregick krisen, mars 2019-februari
2020, gick i genomsnitt 6,3 företag i konkurs i Nordöstra varje månad.
I mars drabbades 22 anställda av konkurserna i
delområdet, och i april drabbades 8 anställda. Under
mars 2019-februari 2020 drabbades i genomsnitt
12,1 anställda per månad av konkurser.
Källa: SCB

Källa: Arbetsförmedlingen
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Kommuner:
Kristianstad,
Östra Göinge,
Bromölla

INVÅNARE

113 624 (+0,8%)
Befolkning 31 december 2019 (förändring sedan 31
december 2018). Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

VILLOR: K/T-TAL

Antal anställda
2018

Förändring
2017-2018

Vård och omsorg/
sociala tjänster (22%)

10 705

-1,6%

Tillverkning och
utvinning (12%)

6 216

0,6%

K/T-talet för områdets villor under perioden
maj 2019 till april 2020 (förändring jämfört
med föregående 12-månadersperiod).

Utbildning (12%)

6 161

2,1%

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

Handel (11%)

5 656

2,4%

Företagstjänster (8%)

4 003

1,5%

15 678 (+4%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden maj 2019 till april
2020 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

NYSTARTADE FÖRETAG

Arbetslösheten ökar snabbt
Arbetslöshet april 2020
Arbetslöshet,
andel av
arbetskraften

Förändring ett år
(procentenheter)

Bromölla

9,2%

0,2

Kristianstad

10,8%

1,3

Östra Göinge

13,1%

0,7

Nordöstra

11,0%

1,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Svensk mäklarstatistik

621 (+4%)

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*

ARBETSLÖSHET

Under 2019 startades 621 nya företag i Nordöstra.
(Förändringen jämfört med 2018)

11,0% (+1,2)

Källa: Tillväxtanalys

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Förändring i antal anställda november 2018-november 2019
ANSTÄLLDA

SYSSELSÄTTNING

2018. (Förändring jämfört med 2017).
Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala
summan delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

77,2% (+0,4)

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

20-49

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Bromölla

1 301

-49

780

64

774

-8

1 348

32

4 203

39

Kristianstad

12 476

-10

7 652

453

5 364

321

12 806

191

38 298

955

Östra Göinge

1 606

45

733

-10

802

3

922

40

4 063

78

15 383

-14

9 165

507

6 940

316

15 076

263

46 564

1 072

Antal anställda

Ort

Skåne läns landsting

4 025

Kristianstad

HK Scan Sweden AB

675

Kristianstad

Högskolan i Kristianstad

575

Kristianstad

Stora Enso Paper Aktiebolag

525

Bromölla

Furuboda Assistans AB

375

Kristianstad

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun och anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej
sammanräknad för koncern. Källa: SCB

Nordöstra

50-99

Totalt

1-19

Arbetslösheten i april 2020 (förändring i procentenheter jämfört med april 2019)
Källa: Arbetsförmedlingen

201 (+1,0%)

42

1,86 (+6%)

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Nära 1 100 fler arbetade i de privata och offentliga
företagen i Nordöstra Skåne i november 2019
jämfört med november 2018. Dessutom har antalet villaförsäljningar i delområdet skjutit i höjden
samtidigt som invånarnas skulder till Kronofogden
minskar snabbare än någon annanstans i Skåne.
Trots detta finns orosmoln. Arbetslösheten i
delområdet steg kraftigt redan före coronakrisen.

Arbetslösheten i Nordöstra var 10,8 procent
i februari 2020, 0,9 procentenheter högre än
februari 2019. Det var den största ökningen av
alla delområden, vilket är ett tydligt tecken på att
konjunkturavmattningen under vintern nådde
delområdet. I höstens upplaga av Skånsk Konjunktur var tecknen på avmattning betydligt svagare i
Nordöstra än längs Öresundskusten.
Under coronapandemin har arbetslösheten fortsatt att öka, och i april 2020 var den 11,0 procent,
1,2 procentenheter högre än i april 2019. I Bromölla
har arbetslösheten bara stigit med 0,2 procentenFOTO: NEWS ØRESUND

Nordöstra Skåne

Långsiktig utveckling: Konjunkturen mattades av i Nordöstra
under vintern

Förändring

Antal
november
2019

100+
Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

* Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre
arbetsställen. Källa: SCB

Per sektor 2018 (förändring 17-18)
Offentlig sektor
17 454
(+0,8%)
32 278
(+1,7%)

> Kraftig sysselsättningsökning i näringslivet. Antalet sysselsatta i de privata och offentliga företagen
ökade med 2,4 procent mellan november 2018 och november 2019. Ökningen är störst av alla delområden i Skåne.
Sysselsättningen i näringslivet ökade med 2,6 procent i Kristianstad, 2,0 procent i Östra Göinge och 0,9 procent i
Bromölla. Preliminära data från mars 2020 visar att sysselsättningen fortsatt ökar i Kristianstads näringsliv, men att
ökningen har stannat av. Totalt har drygt 100 jobb i näringslivet tillkommit mellan november 2019 och mars 2020.
> Stigande arbetslöshet. Arbetslösheten har ökat med 1,2 procentenheter mellan april 2019 och april 2020 i
Nordöstra Skåne. Det är i linje med ökningen i övriga delområden.

Privat sektor
Källa: SCB, avser dagbefolkning

SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

> Östra Göinge har Skånes tredje högsta arbetslöshet. Bara Malmö (14,7%) och Perstorp (13,9%) har
högre arbetslöshetssiffror än Östra Göinge (13,1%).
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heter under perioden, lägst av alla kommuner.
Samtidigt som arbetslösheten stigit har det
skapats många nya jobb i de privata och offentliga företagen i delområdet. Nära 1 100 fler arbetade i det
privata och offentliga näringslivet i november 2019
jämfört med november 2018. Preliminär statistik
från början av mars 2020 visar att sysselsättningen
i näringslivet fortsatte att öka under inledningen av
2020, om än i långsammare takt. Enligt denna statistik ökade antalet anställda i företagen med drygt 100
personer mellan november 2019 och mars 2020.
Att arbetslösheten stigit trots detta kan tyckas
anmärkningsvärt, men det finns flera förklaringar.
Under 2019 fick delområdet över 900 fler invånare,
majoriteten av dessa tillkom i Kristianstad. Dessutom
har inpendlingen till Kristianstad fortsatt att öka. År
2018 pendlade 400 fler till Kristianstad jämfört med
2017. Ökningen bestod inte av fler pendlare från Östra Göinge och Bromölla, utan från andra kommuner.
Sysselsättningsgraden i delområdet är 77,2
procent, vilket är lägre än i övriga delområden
i östra Skåne, men högre än i Lundaområdet,
Sydvästra och Nordvästra. I Östra Göinge, den
kommun i delområdet där sysselsättningsgraden
är lägst, ökade den dock kraftigt under 2018.
Skulderna har minskat betydligt
I Nordöstra Skåne har invånarna i genomsnitt
6 547 kronor i skuld hos Kronofogden. Det är

den näst lägsta skuldnivån bland alla delområden i Skåne, efter Lundaområdet. År 2018 var
motsvarande siffra 7 128 kronor per invånare,
vilket innebär att skulderna minskat med 8,1
procent. Minskningen är den största bland alla
delområden, vilket kan vara ett tecken på att konjunkturavmattningen nådde Nordöstra senare än
övriga Skåne.

Förändring i procentenhet, 2017-2018
Privat sektor

37%

63%

Kristianstad

Östra Göinge

30%

70%

Östra Göinge

74,0%

1,0

Nordöstra

35%

65%

Nordöstra

77,2%

0,4

Källa: SCB. Avser nattbefolkning mellan 20-64 år och inkluderar
ej gränspendlare.

Invånarnas ekonomi

Skulder hos Kronofogden per invånare
8 000

-8,1% i Nordöstra
-0,7% i Skåne

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-0

Bromölla

Kristianstad Östra Göinge
2018

Nordöstra
Nordöstra

FOTO: NEWS ØRESUND

Disponibel inkomst
per invånare (tkr)
2018

Förändring
2017-2018

Bromölla

194

1,9%

Bromölla

Kristianstad

205

0,9%

Kristianstad

Lönesumma dag
2018 (milj.kr)

Östra Göinge

185

0,7%

Östra Göinge

Nordöstra

201

1,0%

Nordöstra

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI
och baseras på den totala summan delat på
invånarantalet i kommunen/delområdet per 31
dec 2018.

Fler nya företag under 2019

Förändring i antal, 2018-2019
2019

Förändring

Bromölla

10

5

Kristianstad

53

-3

Östra Göinge

10

4

Nordöstra

73

6

Det startades 621 företag i Nordöstra under
2019, 25 fler än under 2018. Flest nya företag
tillkom i Kristianstad, men det var i Östra
Göinge nyföretagandet ökade mest.
Även antalet konkurser ökade något under
året. 73 företag gick i konkurs i Nordöstra
under 2019, 6 fler konkurser än under 2018. I
Kristianstad minskade konkurserna, medan det
var fler konkurser under 2019 i Östra Göinge
och Bromölla än under 2018.

Förändring avser antal konkurser. Källa: SCB
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Självförsörjningskvoten visar på kommunens skattekraft, näringslivets omfattning
samt in- och utpendlingen.

Självförsörjningskvot

10

Konkurser

Självförsörjningskvot

Källa: Kronofogden och SCB. Statistiken avser 2018 och 2019. Statistiken anger
det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, delat på
antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december det aktuella året.

491

Förändring avser antal nystartade bolag. Källa: Tillväxtanalys

Skåne
Skåne

2019

Kristianstad

21

Förändring av skulder
2018-2019

9 000

-6

25

0,3

Kristianstad

54

76

77,5%

74%

Bromölla

621

0,3

26%

Förändring

Nordöstra

Förändring

Bromölla

2019

Östra Göinge

2018
79,5%

Bromölla

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

Fortfarande låg disponibel inkomst
Den disponibla inkomsten i Nordöstra var 201 000
kronor per invånare år 2018. Det är den lägsta
disponibla inkomsten av alla delområden. Mellan
2017 och 2018 ökade den disponibla inkomsten
per invånare med en procent, vilket är den lägsta
ökningen bland alla delområden.

Förändring i antal, 2018-2019

Sysselsättningsgrad

Fördelning av sysselsatta 2018
Offentlig sektor

Arbetslösheten har minskat bland utrikesfödda
i Bromölla och Östra Göinge
I april 2020 var arbetslösheten bland utrikes födda
i delområdet 30,8 procent, högst av alla delområden i Skåne. I Bromölla och Östra Göinge var dock
arbetslösheten 4,4 och 4,5 procentenheter lägre i
gruppen i april 2020, jämfört med april 2019. Det
är en av förklaringarna till att ökningen i arbetslösheten är mindre i Bromölla och Östra Göinge
under det senaste året än i Skåne i stort. Bromölla
kommun mottog pris för Skånes bästa tillväxt
2019 av kreditupplysningsföretaget Syna.

Nystartade företag

Sysselsättning per sektor

Lönesumma natt
2018 (milj.kr)

Självförsörjningskvot

1 663

1 864

0,89

13 121

12 967

1,01

1 425

1 933

0,74

16 210

16 764

0,97

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten fås genom att dela den totala lönesumman för de som arbetar i
området (även kallat dagbefolkningen) med lönesumman för de som bor i området (även kallat nattbefolkningen) och därmed anger en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket.
Självförsörjningskvoten visar dels på skattekraftens omfattning och dels på områdets näringsliv och
in- och utpendling. Lönesummorna baseras på kontrolluppgifter för anställda och omfattar således
inte egenföretagare.

> Skulderna minskar mest av alla delområden. Invånarna i Nordöstra hade 8,1 procent lägre skulder hos
Kronofogden, räknat per invånare, 2019 än 2018. Skulderna har minskat mest i Kristianstad, där de sjunkit med 11,5
procent. Antalet skuldsatta personer har minskat i samtliga kommuner i delområdet.
> Hög självförsörjningskvot. Kristianstad är centrum för arbetsmarknaden i Skånes norra delar. Kommunen är
en av fem skånska kommuner med en självförsörjningskvot över 1,0, vilket innebär att de som arbetar i kommunen
samlat sett tjänar mer än de som bor i kommunen.
> Lägst disponibel inkomst i Skåne. Hushållens disponibla inkomst i delområdet är lägst bland alla delområden. Den disponibla inkomsten ökade med 1,0 procent mellan 2017 och 2018, den lägsta ökningen i Skåne.
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Tema: Bostad
Nordöstra Skåne

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor maj 2019-april 2020
BOSTADSRÄTTER
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

VILLOR
kr/kvm1

K/T-tal1
(förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

5 950 (14%)

27 (-7%)

11 365

1,78 (5%)

107 (-12%)

Kristianstad

16 350 (3%)

435 (9%)

18 674

1,84 (6%)

594 (11%)

Östra Göinge

9 711 (14%5)

5 (-17%)

8 920

2,02 (6%)

139 (23%)

Nordöstra

15 678 (4%)

467 (7%)

16 129

1,86 (6%)

840 (9%)

Stor efterfrågan på bostäder i Nordöstra Skåne
Bostadsmarknaden i Kristianstad har haft en
positiv utveckling under de senaste åren med
fler försäljningar, stor efterfrågan och ökad
prisnivå. Fortfarande dominerar villamarknaden, men beståndet av bostads- och hyresrätter ökar då byggtakten varit hög. Villapriserna
i området har stigit, bland annat beroende på
nybyggnation vid området vid köpcentrat C4.

Bromölla

I Bromölla och Östra Göinge finns en efterfrågan på billigare villor. Delområdet sticker
också ut med sin höga andel allmännyttiga
bostäder.
Än så länge syns inte spåren av coronakrisen
på bostadsmarknaden. Trots krisen har det
under våren sålts ungefär lika många villor och
bostadsrätter som under tidigare år.

1) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020. 2) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020 jämfört med genomsnittligt värde maj 2018-april
2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden maj 2019-april 2020. 4) Avser antalet försäljningar maj 2019-april 2020 jämfört med maj 2018-april
2019. 5) Antalet försäljningar understiger 25 per år, vilket gör att prisutvecklingen ej är tillförlitlig.

Nyproduktion av bostäder

Prisutveckling Nordöstra 10 år
Kr/kvm bostadsrätter

K/T-tal villor

20 000

Påbörjade bostäder
2019 (förändring)6

2,0

Bromölla

15 000

•

Fler villaaffärer. Antalet sålda villor var
nio procent fler under maj 2019-april 2020
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Det är den största ökningen bland alla
delområden.
Få bostadsrätter. I Nordöstra är 23 procent
av bostäderna i flerbostadshus bostadsrätter
och 77 procent hyresrätter. Det är den lägsta
andelen bostadsrätter av alla delområden.

•

Stor nyproduktion. Nyproduktionen föll
något mellan 2018 och 2019, men är fortsatt
på en hög nivå. Inte sedan början av 90-talet har bostadsbyggandet varit lika högt i
Nordöstra.

•

Ännu ingen coronaeffekt. Coronakrisens
effekter på bostadsmarknaden i Nordöstra
har ännu inte märkts av. Efterfrågan är fortsatt hög och prisnivån oförändrad.

hyrorna lägst i Skåne, och hyrorna i Kristianstad är
lägre än i flera av Skånes andra större städer.
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Coronakrisen syns ännu inte i bostadsmarknadsstatistiken i Nordöstra Skåne
Priserna på villor har fortsatt uppåt under våren,
medan priserna på bostadsrätter är oförändrade.
– Jag skulle vilja påstå att pandemin hittills inte
satt några spår alls i våra kommuner. Trycket på
bostäder är fortfarande stort. Det är något lugnare
på bostadsrätter. Utbudet är något lägre både vad
gäller villor och bostadsrätter, säger Carina Back,
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Kristianstad.
En långsiktig effekt av krisen tror hon kan bli att
personer som förlorar sina jobb inte har möjlighet att
behålla sina bostäder och kan tvingas att sälja. Men
eftersom prisnivån i Nordöstra redan är relativt låg
är inte risken lika stor som i andra delar av Skåne.

Kristianstad är delområdets draglok på bostadsmarknaden, och en stor mängd nyproduktion är
en av anledningarna till att antalet bostadsaffärer
i Nordöstra ökat under de senare åren. Mäklare
i delområdet upplever också en grön våg, där
barnfamiljer söker sig från storstäderna till mindre
orter med en lägre prisbild.
Villamarknaden dominerar bostadsmarknaden i
Nordöstra. Andelen bostadsrätter är få jämfört med
hyresrätterna, allmännyttan är stor, och hyrorna i
Nordöstra är låga. I Östra Göinge och Bromölla är
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Färdigställda bostäder
2019 (förändring)7

4 (-3)

1 (-59)

Kristianstad

510 (-49)

412 (-177)

Östra Göinge

21 (-38)

99 (+82)

535 (-90)

512 (-154)

Nordöstra

6) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder 2019
jämfört med 2018. 7) Avser förändringen av antalet färdigställda nybyggda
bostäder 2019 jämfört med 2018. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

> Trend 2019/2020 - Trots coronakrisen har det under våren sålts ungefär lika många villor i Kristianstad som
under tidigare år. Antalet sålda bostadsrätter ligger något över det normala. Kvadratmeterpriset på bostadsrätter har legat något under vinterns nivåer, men strax ovanför prisnivåerna från förra våren. I Bromölla och Östra
Göinge säljs för få bostäder varje månad för att statistiken över pris och volym ska vara tillförlitlig på kort sikt.
Under 2019 tog det enligt Hemnets statistik i genomsnitt 20 dagar från det att en villa i Kristianstad publicerats till att den sålts. Det är samma nivå som under 2018. Även säljtiden för bostadsrätter var oförändrad
mellan 2018 och 2019. Budpremien, det vill säga skillnaden mellan utgångspris och slutpris, för bostadsrätter
sjönk något under 2019, medan budpremien för villor istället steg från tre till fem procent.

FOTO: NEWS ØRESUND

•

Källa: Svensk Mäklarstatistik

– På grund av prisbilden i vårt område kan man
fortfarande ha råd att betala sin bostad och kan
klara det på en inkomst, säger Carina Back.
Boom på villamarknaden
Det såldes nio procent fler villor i Nordöstra mellan maj 2019 och april 2020 än under föregående
tolvmånadersperiod. Det är den högsta ökningen
av alla delområden, och en del av en längre trend
där antalet sålda villor i delområdet ökat väsentligt sedan 2013. Även antalet sålda bostadsrätter
ökade under perioden, men något mindre än
genomsnittet i Skåne.
Prisutvecklingen i delområdet följer samma
SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

mönster. Villapriserna mätt i K/T-tal, den koefficient som beskriver relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde, var sex procent högre
i Nordöstra under maj 2019-april 2020 jämfört
med föregående tolvmånadersperiod. Det är den
näst högsta prisökningen av alla delområden i
Skåne. Samtidigt ökade kvadratmeterpriset på
bostadsrätter med fyra procent under samma
period, jämfört med en prisökning på sju procent i
Skåne som helhet.
Under 2019 tog det i Kristianstad i genomsnitt
20 dagar från att en villa hade publicerats på
Hemnet tills att den hade sålts, vilket var samma
nivå som under 2018. Säljtiden för bostadsrätter
47
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Fler lägenheter har tillkommit
Det finns fler småhus än flerbostadshus i Nordöstra, och skillnaden är större i delområdets två
mindre kommuner än i Kristianstad. Mellan 2014
och 2019 ökade dock beståndet av flerbostadshus
mer än beståndet av småhus, procentuellt sett, i
alla tre kommuner. Antalet bostäder i flerbostadshus växte med 7,3 procent och antalet bostäder
i småhus ökade med 5,2 procent under perioden.
Den procentuella ökningen av antalet småhus
under perioden är större i Nordöstra än i något annat delområde. Antalet flerbostadshus steg dock
något långsammare än genomsnittet i Skåne.
Hög andel hyresrätter
Hälften av alla bostäder i flerbostadshus i
delområdet ägs av allmännyttiga bostadsbolag.
Det är en högre andel än i något annat delområde. Andelen bostadsrätter är få i delområdet (se
faktaruta), och de privata fastighetsbolagen äger
en mindre marknadsandel i Nordöstra än i många
andra delområden.
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Nordöstra Skåne har lägst andel bostadsrätter i Skåne
– fyra procent i Östra Göinge
I Skåne fanns 130 000 bostadsrätter år 2019,
men bara 4 400 av dessa låg i Nordöstra. I
Skåne som helhet är 40 procent av bostäderna
i flerbostadshus bostadsrätter, men i Nordöstra
är motsvarande siffra bara 23 procent. Det är
den lägsta andelen av alla delområden.
Bostadsrätter utgör också en allt mindre
del av lägenhetsbeståndet i Nordöstra. Mellan
2014 och 2019 ökade antalet bostadsrätter
i delområdet med 5,7 procent, medan antalet
hyresrätter steg med 8,4 procent.
Andelen bostadsrätter i Östra Göinge är
lägst bland alla Skånes kommuner. Det finns
bara omkring 70 bostadsrätter i Östra Göinges
flerbostadshus, vilket motsvarar 4 procent.
Carina Back, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Kristianstad, menar att de låga

villapriserna i Östra Göinge öpnnar upp möjligheter att köpa en bostad i kommunen, trots
avsaknaden av bostadsrätter.
– Östra Göinge är en av de kommuner som
har gått allra bäst senaste tiden för vår del.
Det beror delvis på att vi på Fastighetsbyrån
inte har så stor konkurrens där. Snittpriserna
är lägre och många har ekonomi för att köpa
en villa till ett lägre pris. Det är likadant i
Bromölla. Eftersom priserna inte är så höga så
får man väldigt mycket hus för pengarna. Det
kanske inte är förstavalet att flytta dit utan
istället är det bostaden som styr. Man får en
jättefin villa för de pengarna. Försäljningen
går väldigt bra i de kommunerna, vilket dels
beror på priset men kan dels bero på den ”gröna vågen”, säger hon.

Källa: SCB

Villamarknaden dominerar
Bostadsbestånd 2019 - antal bostäder
KOMMUN

Flerbostadshus,
antal 2019

Flerbostadshus,
andel 2019

Småhus,
antal
2019

Småhus,
andel
2019

Bromölla

1 468

25%

4 238

71%

Kristianstad

16 017

39%

22 397

55%

Östra Göinge

1 770

26%

4 540

68%

19 255

36%

31 175

58%

323 641

50%

281 269

43%

Nordöstra
Skåne

FOTO: NEWS ØRESUND

Stark bostadstillväxt
Det påbörjades något färre nyproducerade
bostäder i Nordöstra under 2019 än under 2017
och 2018, men bostadsbyggandet är fortsatt på
en hög nivå. Inte sedan början av 90-talet har
det byggts lika många bostäder i delområdet. En
övervägande majoritet av nyproduktionen sker i
Kristianstad, men även i Bromölla och Östra Göinge är bostadsbyggandet större än normalt.
Bostadsbyggandet är jämnare fördelat mellan
småhus och flerbostadshus än i övriga delområden, men det påbörjas något fler bostäder i
flerbostadshus än i småhus. Mellan 2009 och
2019 påbörjades drygt 1 500 bostäder i småhus
i Nordöstra, medan strax över 1 800 bostäder
påbörjades i flerbostadshus.
- Det har färdigställts intill C4, men också inne
i stan. På centralt läge kommer man att bygga ett
nytt bostadsområde. Kombinationen som byggs
här med allmännytta, bostadsrätter och bostadsrätter i äldre hus tror jag är nyttig. De centrala
nybyggda bostäderna ligger på det som kallas
Östermalm och där kommer det vara blandat med
hyresrätter och bostadsrätter, säger Carina Back,
fastighetsmäklare.

I Lund och Helsingborg ägs exempelvis omkring
en fjärdedel av alla lägenheter av allmännyttan,
en andel som är hela 48 procent i Kristianstad. I
Östra Göinge ägdes år 2019 hela 77 procent av
bostäderna i flerbostadshus av det allmännyttiga
bostadsbolaget Göingehem.
FOTO: NEWS ØRESUND

var i genomsnitt 18 dagar i Kristianstad under
2019, även det samma nivå som under 2018.
Säljtiderna i kommunen är på samma nivå som i
Skåne som helhet.
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Lägre hyresnivå än genomsnittet i Skåne
Medianhyran per kvadratmeter och år var 847
kronor i Bromölla och 918 kronor i Östra Göinge
under 2019, enligt statistik från SCB. Det är
de lägsta hyrorna i hela Skåne. Motsvarande
siffra för Skåne som helhet är 1 123 kronor. I
Kristianstad var årsmedianhyran 1 049 kronor
per kvadratmeter, vilket även det är lägre än
det skånska genomsnittet, och klart lägre än i
storstadskommunerna längs Öresundskusten.
De låga hyrorna gör att villapriserna hålls nere,
tror Carina Back, fastighetsmäklare.
- Bromölla och Östra Göinge är kommuner
som har lägre hyror. I Kristianstad kan hyran vara
12 000 kronor i månaden, vilket skulle motsvara
att en familj köper en villa för 3,5-4 miljoner.
Men har man en medianhyra på 6 500 kronor i
de mindre kommunerna så finns ingen möjlighet
att betala de pengarna för en villa, utan det
innebär lägre priser på villorna. Det handlar om
bruksorter med starka allmännyttor med låga
hyror. Det gör att priserna på villorna inte drivs
upp så högt, säger hon.

Specialbostäder och övriga hus utgör 6 procent av bostadsbeståndet i Nordöstra.
Källa: SCB

Fler hyres- än bostadsrätter
Upplåtelseform i flerbostadshus 2019
KOMMUN

Bostadsrätter,
andel 2019

Hyresrätter,
andel 2019

Bromölla

25%

75%

Kristianstad

25%

75%

Östra Göinge

4%

96%

Nordöstra

23%

77%

Skåne

40%

60%

Källa: SCB
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Privata bostadsbolag växer
Även om allmännyttan fortsatt är stor är de privata fastighetsbolagen på frammarsch i Nordöstra.
2014 ägdes drygt 3 000 bostäder i flerbostadshus
av aktiebolag, det vill säga privata fastighetsbolag. 2019 var motsvarande siffra över 3 800,
en ökning på 25 procent. Även sett till det totala
beståndet, där specialbostäder, småhus och övriga
hus inkluderas, är det de privata bolagen som växer mest. Ökningen är en del av en generell trend i
hela Skåne, men det är i Nordöstra, Sydvästra och
Mellanskåne, trenden är mest tydlig.
Fler bostadsförsäljningar i Kristianstad
Bostadsmarknaden i Nordöstra domineras av delom-

rådets största kommun, Kristianstad. De senaste åren
har antalet bostadsaffärer ökat i delområdet, och det
är Kristianstad som står för majoriteten av ökningen.
I Bromölla och Östra Göinge säljs årligen 100-150
bostäder, majoriteten av dessa är villor. I Östra Göinge finns bara cirka 70 bostadsrätter, vilket förklarar
att antalet bostadsrättsaffärer är få i kommunen.
Det finns en risk att antalet bostadsaffärer är
statistiskt underskattat i Bromölla och Östra Göinge, på grund av de låga kvadratmeterpriserna
i kommunerna. Det menar såväl Svensk Mäklarstatistik som mäklare i delområdet. Prisläget gör
att det sannolikt sker bostadsaffärer som inte
involverar mäklare, och denna typ av transaktioner inkluderas ej i det statistiska underlaget.

Försäljningarna har ökat

Fler villaaffärer i Nordöstra

Antal sålda bostäder per kommun 2009-2019

Sålda villor och bostadsrätter i Nordöstra
2009-2019
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Avser både villor och bostadsrätter. Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Stark efterfrågan i Kristianstad
I Kristianstad har antalet bostadsaffärer ökat
stadigt sedan 2013, med små variationer. Antalet
villaaffärer är fler än antalet bostadsrättsaffärer,
men båda marknaderna har vuxit under perioden.
Carina Back, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Kristianstad, har märkt av ett ökat intresse
under senare år.
– Går man tillbaka till 2018 så var det vårt
bästa år på länge. Det var en jättebra marknad.
2019 var lite mer avvaktande, men i början av
2020 ångade det på väldigt bra. Det vi hade till
salu såldes. Men i och med corona så vet vi inte
vad som händer nu, säger hon.
Det säljs markant färre bostadsrätter i Kristianstad än i Skånes tre största kommuner, mätt
utifrån befolkning, Malmö, Helsingborg och Lund.
Det säljs dock fler villor i Kristianstad än i Lund,
och skillnaden mellan Kristianstad och Helsingborg är liten. År 2019 såldes cirka 680 villor i
Helsingborg och omkring 590 villor i Kristianstad.
I Lund såldes 430 villor. Ökningen av antalet sålda villor var marginell i de tre största kommunerna mellan 2018 och 2019, medan volymökningen
fortsatt i Kristianstad trots ett avmattande
konjunkturläge.
Gröna vågen-trend
Carina Back, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Kristianstad, har märkt av ett ökat intresse
för bostäder i Nordöstra Skåne. Till visningarna
kommer inte bara personer från närområdet,
utan även barnfamiljer från övriga Skåne. Det
sker även en rörelse inom området.
– Fler kommer utifrån, från storstäder som
Malmö och Lund. Just nu har vi ganska många
40-talister som vill sälja sina villor och flytta till en
lägenhet, så det kommer inte bara köpare utifrån.
Många barnfamiljer vill också flytta ut från Kristianstad och utanför stan, säger hon.
– Vi har ett ganska nybyggt affärscenter utanför stan, C4, där det skett en hel del nyproduktion av bostadsrätter. Det har i sin tur gjort att
villapriserna i området har gått upp. Det mesta
av det nybyggda är färdigställt, och där har varit
en god efterfrågan. Priserna har generellt gått
upp i de flesta områden. Just nu är det ganska
mycket av en gröna vågen-trend, att man vill fly
stan och ut på landet. Utbyggnaden av E22 gör
att man kommer närmre Lund och Malmö så det
finns en efterfrågan. Det har varit lättsålt, säger
Carina Back.

Fler villor säljs i Kristianstad
Försäljningar i Kristianstad 2009-2019
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Hög takt i bostadsbyggandet
Nyproduktionen av bostäder har ökat i hela
Skåne under de senaste tio åren. Mest byggs
i delområdena längs Öresundskusten, men
under de sista fem åren har bostadsbyggandet
i Nordöstra utmärkt sig, jämfört med de övriga
mindre tätbefolkade delområdena.
Mellan 2010 och 2014 påbörjades 755
bostäder i Nordöstra, jämfört med 589 bostäder
i Sydöstra och 628 i Mellanskåne. Mellan 2015
och 2019 ökade dock bostadsbyggandet mer i
Nordöstra än i de andra delområdena. Under den
perioden påbörjades 2 487 bostäder i Nordöstra,
1 584 bostäder i Sydöstra och 1 133 bostäder i
Mellanskåne. Ökningen har skett i såväl nyproduktion av småhus som i flerbostadshus.
Trots att nyproduktionen varit kraftigare i
Nordöstra än i Sydöstra och Mellanskåne har
detta inte märkts i försäljningsvolymerna.
2012, det år under den senaste tioårsperioden
då antalet bostadsaffärer var som lägst, såldes
lika många bostäder i Nordöstra och Sydöstra.
År 2019 såldes omkring 1 250 bostäder i Nordöstra, men hela 1 500 i Sydöstra.
Källa: SCB
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Källa: Svensk Mäklarstatistik
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SYDÖSTRA SKÅNE
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SYDÖSTRA SKÅNE

Coronaeffekter: Arbetslösheten
ökar mindre än i övriga Skåne
Även om antalet nyinskrivna arbetslösa ökat
mindre i Sydöstra Skåne än i övriga Skåne prövas
besöksnäringen i delområdet hårt av coronakrisen. Hotell- och restaurangbranschen står för en
större del av sysselsättningen i Sydöstra än i något annat delområde, och i flera av delområdets
kommuner är industrin en viktig arbetsgivare.
Det finns därför en risk att den lokala konjunkturen i Sydöstra Skåne försämras under sommaren.
Under vecka 10-20 skrevs 64 procent fler in på Arbetsförmedlingen i Sydöstra, än under samma period
2019. Det är en kraftig ökning, men den näst lägsta
av alla delområden, och betydligt lägre än i delområdena längs Öresundskusten. Arbetslösheten i april
2020 var 0,8 procentenheter högre än i april 2019,
den lägsta ökningen av alla delområden i Skåne.

Sydöstra Skåne
Med Skånes högsta sysselsättningsgrad, en relativt låg arbetslöshet och
den högsta disponibla inkomsten per invånare av alla delområden var Sydöstra bra rustat inför coronakrisen. Pandemin har gjort att arbetslösheten
ökat i delområdet, men ökningen är lägre än i övriga Skåne. Besöksnäringen är dock stor i Sydöstra, och då utpendlingen är omfattande är delområdet beroende av andra kommuner för att bibehålla en hög sysselsättning.
I KORTHET:
Arbetslösheten ökar mindre i Sydöstra än i övriga
delområden i Skåne
64 procent fler skrevs in på Arbetsförmedlingen i
Sydöstra under vecka 10-20 2020, jämfört med samma
period 2019. Arbetslösheten var 7,5 procent i april 2020,
vilket är 0,8 procentenheter högre än i april 2019. Båda
ökningarna är lägre än i något annat delområde i Skåne.
Något fler konkurser än vanligt
I mars 2020 gick åtta företag i delområdet i konkurs,
och i april fick ytterligare fem lämna in konkursansökan. Det är en liten ökning jämfört med de tolv
månader som föregick coronakrisen, men samtidigt
var det färre anställda som drabbades av konkurserna i mars och april än tidigare.
Jobbtillväxten relativt låg före corona
Antalet jobb i de privata och offentliga företagen i

Sydöstra var 115 fler i november 2019 än november
2018. Det motsvarar en ökning med 0,4 procent.
Det är den näst lägsta ökningen av alla delområden
under perioden.
Nybyggda bostäder har ökat prisnivån
År 2018 färdigställdes många bostäder i Ystad, vilket
skapade en tillfällig pristopp. 2019 återgick priserna
till en mer normal nivå, men under 2019 ökade den påbörjade nyproduktionen av bostäder återigen kraftigt
i Ystad. Med fler färdigställda bostäder under 2020
och 2021 kan priserna återigen vända uppåt.
Sysselsättningen är högst i Skåne
Mellan 2017 och 2018 steg sysselsättningsgraden
i Sydöstra med 0,1 procentenhet till 80,3 procent.
Det är fortsatt den högsta nivån av alla delområden
i Skåne.

Besöksnäringen i Sydöstra Skåne hårt drabbad
Till sommaren brukar turisterna delvis byta fokus
från storstad till mera sommarbetonade orter
noterar Tourism in Skånes vd Pia Jönsson Rajgård.
För Ystad och Österlen har sommarturismen en
stor betydelse.
Konstrundan, som normalt sett lockar mängder
av besökare till Österlen under påsken, ställdes i
år in på grund av coronaviruset och Bornholmsfärjorna, som vanligtvis lockar köpstarka danskar
till Ystad har haft kraftiga passagerarminskningar.
Detta påverkar bland annat hotell- och restaurangbranschen, som sysselsätter över 1 500 personer i
Sydöstra Skåne, och som varit en växande bransch
under senare år. Branschen står för 5 procent av
sysselsättningen i Sydöstra, mer än i något annat
delområde.

Så många arbetar i de mest utsatta
branscherna i Sydöstra Skåne:

4 000
3 400

arbetar i industrin

2 200

arbetar med företagstjänster

1 500
1 300

arbetar i handeln

arbetar i hotell/restaurang
arbetar med transport

De fem branscherna ovan står för 38 procent av sysselsättningen i Sydöstra. Att branscherna kategoriseras som
utsatta bygger på statistik över permitteringar, varsel och
konkurser sedan mars i Skåne. Läs mer om de utsatta branscherna i rapportens inledande kapitel. Uppgifter om antalet
sysselsatta per bransch är från 2018. Källa: SCB

– Besöksnäringen har initialt drabbats hårdast;
hotell, caféer och restauranger. Centrumhandeln drabbas då de främst saknar danskarna och
hotellens gäster som spenderar pengar i regionen.
Hamnen har påverkats med minskat resande och
indragna avgångar både från Bornholm och delvis
Polen. Dagligvaruhandeln går mycket bra och den
gröna näringen har också brist på personal på
grund av begränsad tillgång till utländsk arbetskraft. Övriga branscher avvaktar när det kommer
till fortsatta satsningar, säger Angelica Erlandsson, näringslivssamordnare, Ystad kommun.
Besöksnäringen har tillsammans med industrin
och transportbranschen pekats ut av Region Skåne
som de tre branscher som coronavirusets spridning
kommer att drabba hårdast. I Tomelilla är industrin
den största branschen och i Simrishamn sysselsätter branschen näst flest. I Tomelilla arbetar 15 procent, och i Simrishamn 14 procent inom industrin.

Flest nya arbetslösa i Ystad
Nyinskrivna arbetslösa v. 10-20 2020
(jämfört med samma period 2019)
Antal nyinskrivna
arbetslösa
v. 10-20, 2020

Förändring

Simrishamn

172

+62%

Sjöbo

193

+65%

Tomelilla

133

+45%

Ystad

282

+76%

Sydöstra

780

+64%

Kommun

Fler konkurser - men färre drabbade
I mars i år fick åtta företag i Sydöstra lämna in konkursansökan, och i april gick ytterligare fem i konkurs.
Det är något fler än före coronakrisen. Under mars
2019-februari 2020 gick i genomsnitt 3,9 företag i
delområdet i konkurs varje månad.
Trots att antalet konkurser har varit något högre
än normalt har antalet anställda som drabbats av
konkurser minskat. Under mars och april har totalt
bara fem anställda drabbats av konkurser, jämfört
med drygt 10 per månad under de föregående tolv
månaderna. Det är alltså huvudsakligen småföretag
som tvingats ansöka om konkurs under coronakrisens inledande skede.
Källa: SCB

Källa: Arbetsförmedlingen
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Kommuner:
Ystad,
Simrishamn,
Tomelilla,
Sjöbo

INVÅNARE

82 558 (+0,4%)
Befolkning 31 december 2019 (förändring sedan 31 december 2018). Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

VILLOR: K/T-TAL

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Antal anställda
2018

Förändring
2017-2018

Vård och omsorg/
sociala tjänster (19%)

6 174

-2,4%

Handel (12%)

3 957

0,7%

Utbildning (11%)

3 756

2,9%

Byggverksamhet (11%)

3 527

4,9%

Tillverkning och
utvinning (10%)

3 385

2,1%

Källa: SCB. avser dagbefolkning.

NYSTARTADE FÖRETAG

545 (-1%)

K/T-talet för områdets villor under perioden
maj 2019 till april 2020 (förändring jämfört
med föregående 12-månadersperiod).

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

218 (+1,6%)

Arbetslöshet april 2020
Förändring ett år
(procentenheter)

Simrishamn

8,0%

0,5

Sjöbo

6,4%

0,8

Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden maj 2019 till april
2020 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

Tomelilla

9,2%

1,5

Källa: Svensk mäklarstatistik

Källa: Arbetsförmedlingen

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

16 651 (-4%)

7,5% (+0,8)

Källa: Tillväxtanalys

Högre arbetslöshet i Tomelilla
Arbetslöshet,
andel av
arbetskraften

ARBETSLÖSHET

Under 2019 startades 545 nya företag i delområdet.
(Förändringen jämfört med 2018)

Arbetslösheten i april 2020 (förändring i procentenheter jämfört med april 2019)

Ystad

7,2%

0,8

Sydöstra

7,5%

0,8

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*

Förändring i antal anställda november 2018-november 2019
ANSTÄLLDA

Källa: Arbetsförmedlingen

2018. (Förändring jämfört med 2017).
Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala summan delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*
Antal anställda

Ort

Skåne läns landsting

1 425

Ystad

Samhall Aktiebolag

275

Ystad

Plastal Sverige AB

275

Simrishamn

Polykemi Aktiebolag

225

Ystad

Fyra Arbetsgivare**

175

Ystad, Sjöbo

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun och anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej
sammanräknad för koncern. Källa: SCB
**Nimab entreprenad AB (Sjöbo), YSB AB (Ystad), Polismyndigheten
(Ystad), Kriminalvården (Ystad) har alla cirka 175 arbetsgivare.
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1,84 (+5%)

Sydöstra har Skånes högsta sysselsättningsgrad
och Skånes näst lägsta arbetslöshet. Arbetslösheten har ökat minst av alla delområden under
det senaste året. Dessutom är invånarnas ekonomiska förutsättningar goda, den disponibla
inkomsten per invånare är högst av alla delområden. Detta gör Sydöstra relativt sett bra rustat
för coronakrisen. Antalet nya jobb i näringslivet
har dock varit få under det senaste året.

Arbetslösheten i Sydöstra steg med 0,8 procentenheter mellan april 2019 och april 2020. Det
är den lägsta ökningen av alla delområden. Före
coronakrisen var ökningen i arbetslöshet ännu mindre. Arbetslösheten steg med 0,3 procentenheter
mellan februari 2019 och februari 2020. Bara i Sydvästra Skåne ökade arbetslösheten mindre under
perioden. Då arbetslösheten ökat mer i Mellanskåne
är Sydöstra nu det delområde i Skåne där arbetslösheten är näst lägst, efter Lundaområdet. Det finns
dock skillnader inom delområdet. I Simrishamn, Sjöbo och Ystad har arbetslösheten bara ökat svagt,
FOTO: NEWS ØRESUND

Sydöstra Skåne

Långsiktig utveckling: Arbetslösheten på låg nivå före krisen

1-19

20-49

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

50-99

Totalt

100+

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

SYSSELSÄTTNING

Simrishamn

2 926

-58

1 782

310

1 031

-294

786

116

6 525

74

80,3% (+0,1)

Sjöbo

2 219

-123

1 233

62

1 143

150

533

-137

5 128

-48

Tomelilla

1 842

21

833

-36

684

7

805

9

4 164

1

Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

Ystad

4 460

95

2 685

92

1 577

-114

3 351

15

12 073

88

11 447

-65

6 533

428

4 435

-251

5 475

3

27 890

115

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

Sydöstra

* Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre
arbetsställen. Källa: SCB

Offentlig sektor

9 660
(+2,3%)
23 228
(-0,7%)
Privat sektor
Källa: SCB, avser dagbefolkning

SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

> Färre jobb i näringslivet i början av 2020. Antalet anställda i de privata och offentliga företagen i Sydöstra
ökade med 115 personer, motsvarande 0,4 procent, mellan november 2018 och november 2019. Under de första
månaderna av 2020 minskade dock antalet anställda i näringslivet. Totalt arbetade cirka 70 färre i företagen i mars
2020 än i november 2019.
> Svagt ökande arbetslöshet. Arbetslösheten i Sydöstra steg med 0,8 procentenheter mellan april 2019 och
april 2020. Det är den minsta ökningen av alla delområden.
> Färre anställda i Sjöbos näringsliv. De privata och offentliga företagen i Sjöbo hade 48 färre anställda i
november 2019 jämfört med november 2018. Preliminära siffror från mars 2020 visar att minskningen fortsatt.
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medan den i Tomelilla steg med 1,5 procentenheter
mellan april 2019 och april 2020.
Även när arbetslösheten bryts ner i mindre
grupper ser det ljusare ut i Sydöstra än i Skåne
som helhet. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år)
och arbetslösheten bland inrikes födda steg under
perioden, men mindre än i något annat delområde.
Bland utrikes födda minskade arbetslösheten med
0,5 procentenheter mellan april 2019 och april 2020.
Få nya jobb i näringslivet
Drygt 100 fler sysselsattes i det privata och offentliga näringslivet i Sydöstra i november 2019,
jämfört med samma månad ett år tidigare. Jobbtillväxten i näringslivet, som motsvarar 0,4 procent,
var den näst lägsta av alla delområden under
perioden. Preliminära siffror visar dessutom att
antalet jobb i de privata och offentliga företagen
minskade under vintern. Det arbetade cirka 70
personer färre i delområdets företag i inledningen
av mars 2020 jämfört med november 2019.
Den genomsnittliga årliga jobbtillväxten i
näringslivet mellan november 2014 och november 2018 var 0,8 procent i Sydöstra, lägst av alla
delområden. Att arbetslösheten trots detta är
låg och sysselsättningsgraden hög beror på att

Simrishamn

146

5

Sjöbo

117

-11

Tomelilla

91

11

Ystad

191

-8

Sydöstra

545

-3

Offentlig sektor

Privat sektor

2018

2017-2018

Simrishamn

25%

75%

Simrishamn

77,7%

0,4%

Sjöbo

26%

74%

Sjöbo

81,3%

0,2%

Tomelilla

20%

80%

Tomelilla

78,8%

-0,2%

Ystad

81,9%

0,0%

Sydöstra

80,3%

0,1%

Ystad

37%

63%

Sydöstra

29%

71%

Skulder hos Kronofogden per invånare

14 000

-1,3% i Sydöstra
-0,7% i Skåne

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-0

Simrishamn

Sjöbo

Tomelilla
2018

Ystad

2019

Förändring

Simrishamn

11

2

Sjöbo

11

-5

Tomelilla

8

2

Ystad

18

2

Sydöstra

48

1

Det startades 545 nya företag i Sydöstra under
2019, vilket är tre färre än under 2018. I Sjöbo
och Ystad minskade nyföretagandet, medan det
istället startades fler företag under 2019 än
2018 i Simrishamn och Tomelilla.
Även antalet konkurser låg på en liknande
nivå under 2018 och 2019. Antalet konkurser
ökade marginellt i Ystad, Simrishamn och Tomelilla. I Sjöbo minskade dock antalet konkurser
mellan 2018 och 2019.

Skåne
Skåne

Självförsörjningskvot
Självförsörjningskvoten visar på kommunens skattekraft, näringslivets omfattning
samt in- och utpendlingen.

Källa: Kronofogden och SCB. Statistiken avser 2018 och 2019. Statistiken anger
det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, delat på
antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december det aktuella året.

Disponibel inkomst
per invånare (tkr)

Självförsörjningskvot
Lönesumma dag
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt
2018 (milj.kr)

Självförsörjningskvot

2018

Förändring
ett år

219

1,2%

Simrishamn

2 085

2 399

0,87

Sjöbo

1 792

2 849

0,63

Sjöbo

213

1,7%

Tomelilla

206

1,8%

Tomelilla

1 461

1 802

0,81

Ystad

226

1,8%

Ystad

4 229

4 762

0,89

Sydöstra

218

1,6%

Sydöstra

9 567

11 812

0,81

545 nya företag senaste året

Förändring i antal, 2018-2019

Sydöstra
Sydöstra

2019

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI
och baseras på den totala summan delat på
invånarantalet i kommunen/delområdet per 31
dec 2018.

Konkurser

Förändring av skulder
2018-2019

16 000

Simrishamn

Källa: Tillväxtanalys

Källa: SCB. Avser nattbefolkning mellan 20-64 år och inkluderar ej
gränspendlare.

Invånarnas ekonomi

FOTO: NEWS ØRESUND

Förändring

Förändring i procentenhet, 2017-2018

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

Högst sysselssättningsgrad av alla delområden
Sysselsättningsgraden i delområdet är Skånes högsta. Den var 80,3 procent år 2018, en ökning med
0,1 procentenheter jämfört med 2017. Ökningen är
lägre än genomsnittet i Skåne. I Tomelilla minskade
sysselsättningsgraden under perioden.

Förändring i antal, 2018-2019

Sysselsättningsgrad

Fördelning av sysselsatta 2018

Skuldsättningen minskar
Trots att arbetslösheten är lägre och sysselsättningen högre än i Skåne som helhet har invånarna
i delområdet Skånes största skulder hos Kronofogden. I genomsnitt hade invånarna i Sydöstra Skåne
10 560 kronor per person i skuld hos Kronofogden år 2019. Summan har dock minskat med 1,3
procent mellan 2018 och 2019, en minskning
som är större än genomsnittet. I Simrishamn och
Sjöbo minskade invånarnas skulder hos Kronofogden, medan skulderna ökade något i Ystad
och Tomelilla. I samtliga kommuner i delområdet
minskade dock antalet skuldsatta. Paradoxalt är
att skulderna hos Kronofogden är höga trots att
den disponibla inkomsten per invånare är högre i
Sydöstra än i något annat delområde.

Nystartade företag
2019

Sysselsättning per sektor

många invånare i delområdet arbetar i andra delar
av Skåne, främst i Malmö och Lund med omnejd.

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten fås genom att dela den totala lönesumman för de som arbetar i
området (även kallat dagbefolkningen) med lönesumman för de som bor i området (även kallat nattbefolkningen) och därmed anger en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket.
Självförsörjningskvoten visar dels på skattekraftens omfattning och dels på områdets näringsliv och
in- och utpendling. Lönesummorna baseras på kontrolluppgifter för anställda och omfattar således
inte egenföretagare.

> Sydöstra - ett utpendlingsområde. Självförsörjningskvoten, relationen mellan vad de som arbetar och bor i ett
område tjänar, är under 1,0 i alla kommuner i Sydöstra. Detta beror på att utpendlingen från delområdet är stor, främst
till Malmö och Lund.
> Skulderna hos Kronofogden minskar. Sydöstra är det delområde där skulderna hos Kronofogden är högst per
invånare. Skulderna i delområdet har dock minskat mer än det skånska genomsnittet mellan 2018 och 2019.
> Högst disponibel inkomst. Den disponibla inkomsten per invånare är högre i Sydöstra än i något annat delområde.

Källa: SCB
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SYDÖSTRA SKÅNE -BOSTAD

TEMA: BOSTAD SYDÖSTRA SKÅNE

Tema: Bostad
Sydöstra Skåne

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor maj 2019-april 2020

Nyproduktionstopp i Ystad 2018 följs upp av fler projekt
I Ystad färdigställdes och såldes rekordmånga bostäder 2018, vilket ledde till en efterföljande pristopp. Därefter stabiliserades marknaden något
förra året, men samtidigt sattes nya bostadsprojekt igång vilket kan leda till en fortsatt prisökning
om inte marknaden dämpas av coronakrisen.
Coronakrisens effekter syns dock ännu inte på
bostadsmarknaden i delområdet, även om en

viss prisdämpning kan anas.
I de övriga tre kommunerna har utvecklingen varit mer långsiktigt stabil och med en
dominans av sålda villor. I Tomelilla har dock
försäljningen av både villor och bostadsrätter
minskat under det senaste året. I Sydöstra
Skåne bor invånarna på fler antal kvadratmeter
än i övriga Skåne.

BOSTADSRÄTTER
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

VILLOR
kr/kvm1

K/T-tal1
(förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

Simrishamn

10 857 (1%)

101 (6%)

22 486

1,84 (6%)

294 (9%)

Sjöbo

10 601 (21%)

69 (6%)

15 500

1,94 (0%)

239 (5%)

Tomelilla

8 752 (5%)

46 (-4%)

14 883

1,92 (5%)

142 (-11%)

Ystad

20 855 (0%)

325 (-27%)

24 720

1,72 (8%)

254 (-5%)

16 651 (-4%)

541 (-17%)

20 138

1,84 (5%)

929 (1%)

Sydöstra

1) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020. 2) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020 jämfört med genomsnittligt värde maj 2018-april
2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden maj 2019-april 2020. 4) Avser antalet försäljningar maj 2019-april 2020 jämfört med maj 2018-april
2019.

Nyproduktion av bostäder

Prisutveckling Sydöstra 10 år
Kr/kvm bostadsrätter

K/T-tal villor

20 000

•

•

•

Pristopp 2018 efter ökad nyproduktion.
2018 färdigställdes en stor mängd nyproducerade bostäder i Ystad, vilket påverkat
bostadsmarknaden kraftigt. Under 2020 och
2021 väntas den färdigställda nyproduktionen återigen stiga i kommunen.
Kraftigt ökat bostadsbestånd. Antalet
småhus i Sydöstra ökade med 3,7 procent
mellan 2014 och 2019, och antalet bostäder i
flerbostadshus ökade med 8,1 procent under
perioden.
Störst boarea i Skåne. Alla kommuner i
delområdet finns bland de kommuner i Skåne
där antalet kvadratmeter per person är
störst. I Simrishamn är boarean per person 52
kvadratmeter, näst högst i Skåne.

2019 och april 2020 än under föregående tolvmånadersperiod. Under 2020 finns två faktorer
som kan påverka försäljningssiffrorna, dels hur
coronaviruset påverkar bostadsmarknaden, men
också hur nyproduktionen tas emot av marknaden.

58

2

15 000
10 000

Simrishamn

1,5

Sjöbo

5 000
0
2009

2014

2019

1
2009

Tomelilla
2014

Färdigställda
bostäder 2019 (förändring)6

34 (-26)

22 (-69)

9 (-7)

17 (-2)

37 (-12)

41 (+17)

Ystad

389 (+225)

163 (-102)

Sydöstra

469 (+180)

243 (-156)

5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder 2019
jämfört med 2018. 6) Avser förändringen av antalet färdigställda nybyggda
bostäder 2019 jämfört med 2018. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
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> Trend 2019/2020 - Såväl priser som antalet försäljningar på både villor och bostadsrätter har legat relativt
stabilt i Ystad under våren. Antalet försäljningar var något färre i april än under tidigare år, men då det handlar
om relativt små volymer går det inte att avgöra huruvida det beror på en coronaeffekt eller naturliga variationer.
I Simrishamn har priser och volymer stigit under våren efter en lägre nivå under vintern, vilket är samma utveckling som under tidigare år. Inte heller i Sjöbo går det att se en coronaeffekt. I Tomelilla säljs för få bostäder varje
månad för att pris- och volymutvecklingen ska vara tillförlitlig på kort sikt.
I Ystad minskade säljtiden för villor under 2019. Det tog i genomsnitt 25 dagar från att en villa lades ut till
försäljning till att den sålts, jämfört med 29 dagar under 2018, enligt data från Hemnet.

mer att komma, men att bostadsmarknaden reagerar
långsamt och att det kommer synas först till hösten.
– De kommer att komma om varslen fortsätter
att öka och folks betalningsförmåga minskar. En
naturlig följd blir en dämpning av bostadspriserna
och längre försäljningstider, framför allt längre
fram i höst, säger han.
– Sydöstra Skåne kommer att drabbas lindrigare
jämfört med storstäderna, lägger han till.
Pris- och volymtopp i Ystad 2018
Antalet bostadsaffärer var färre i Sydöstra mellan
maj 2019 och april 2020 än under föregående
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Påbörjade bostäder 2019
(förändring)5

2019

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Mäklare tror på en coronaeffekt till hösten
I mitten av maj hade inte coronakrisen påverkat
delområdets bostadsmarknad nämnvärt, enligt
Emil Malmer, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Ystad.
– Antalet försäljningar har inte påverkats. I april
hade vi fler avslutade affärer i Ystad, Sjöbo och
Skurup jämfört med förra året. Däremot finns en
viss aning till prisdämpning, vilket kan bero på att
både köpare och säljare har lägre förväntningar,
säger han.
Emil Malmer tror effekterna av coronakrisen kom-

Nyproduktionen i Sydöstra har tagit rejäl fart
under de senaste åren. Ett stort antal färdigställda bostäder i flerbostadshus i Ystad skapade en
pris- och volymtopp i kommunen under 2018, och
under 2020 och 2021 väntas återigen ett ökat
antal nyproducerade bostäder stå klara.
Det säljs fler villor än bostadsrätter i Sjöbo,
Simrishamn och Tomelilla, men i Ystad är bostadsrättsmarknaden störst. Bostadsrätter är en vanlig
bostadsform i Sydöstras största kommun, och det
är bara i storstadsområdena Lundaområdet och
Sydvästra som andelen bostädsrätter är större i
flerbostadshusen.
Antalet sålda bostäder var färre mellan maj

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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tolvmånadersperiod. Bostadsrättsförsäljningarna
minskade i antal under perioden, medan antalet
villaförsäljningar var en procent fler än tidigare.
Mest minskade antalet försäljningar i Ystad, vilket
har att göra med den tillfälliga pris- och volymtopp 2018, som orsakades av en stor mängd
nyproduktion (se nästa uppslag).
Försäljningstoppen under 2018 snedvrider
statistiken över prisutvecklingen i området. Medan
färre bostadsrätter sålts i Ystad, där kvadratmeterpriset på bostadsrätter är högre än i övriga
kommuner, har istället andelen bostadsrätter som
säljs i de tre andra kommunerna ökat. Det genom59

TEMA: BOSTAD SYDÖSTRA SKÅNE

TEMA: BOSTAD SYDÖSTRA SKÅNE

Nya bostadsprojekt har påbörjats
Antalet färdigställda bostäder sjönk i delområdet
mellan 2018 och 2019, men antalet påbörjade
bostäder ökade kraftigt. Inte sedan 1991 har det
påbörjats lika många bostäder i Sydöstra som under
2019. Bostadsbyggandet var under 2019 markant
större i Ystad än i delområdets övriga kommuner,
precis som under hela 2000-talet. En övervägande
majoritet av nybyggnationen är flerbostadshus.
2019 påbörjades 331 bostäder i flerbostadshus och
138 bostäder i småhus, såsom radhus och villor.
Lägenhetsbeståndet växer mer än villor
Det fanns 8,1 procent fler bostäder i flerbostadshus i Sydöstra 2019 än år 2014. Ökningen ligger
nära genomsnittet i Skåne. Även antalet småhus
i delområdet har ökat strax under genomsnittet i
Skåne. I Sydöstra ökade de med 3,7 procent mellan
2014 och 2019, jämfört med 4,2 procent i Skåne
som helhet. De största ökningarna har skett i Ystad,
där bostadsbeståndet är störst i delområdet. Antalet bostäder har ökat med 6,8 procent i Ystad under
perioden, jämfört med ökningar på mellan 2,8 och
4,7 procent i de övriga kommunerna i Sydöstra.
– Ystads tätort har förändrats lite i och med nyproduktionen. Exempelvis har vi haft tre projekt i Trädgårdsstaden, och även Sjöstaden i västra Ystad har

Villor fortfarande vanligast
Flerbostadshus, andel
2019

Småhus,
antal
2019

Småhus,
andel
2019

Simrishamn

2 788

27%

6 941

68%

Sjöbo

1 372

15%

7 102

80%

Tomelilla

1 455

23%

4 639

73%

Ystad

6 777

45%

7 641

50%

12 392

31%

26 323

65%

318 147

50%

279 815

44%

Sydöstra
Skåne

Specialbostäder och övriga hus utgör 5 procent av bostadsbeståndet i Sydöstra.
Källa: SCB
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Liten topp i försäljningen 2018
Antal sålda bostäder per kommun 2009-2019
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Villamarknaden störst i tre kommuner
Även om bostadsbyggandet är centrerat till Ystad
är antalet försäljningar mer jämnt fördelat mellan
kommunerna i Sydöstra. Ystad står för närmare
två tredjedelar av de sålda bostadsrätterna i delområdet, medan villamarknaderna i Ystad, Simrishamn och Sjöbo är jämförbara i storlek. I Tomelilla
säljs färre bostäder än i övriga kommuner.
Villamarknaden är störst i Tomelilla, Sjöbo och
Simrishamn, men i Ystad säljs fler bostadsrätter
än villor.

Många kvadratmeter per
person i Sydöstra
I Sydöstra bor invånarna störst i Skåne. I Simrishamn är bostadsarean per person 52 kvadratmeter, bara Båstad har en högre siffra. I Tomelilla är
bostadsarean 49 kvadratmeter per person, och i
Sjöbo och Ystad bor varje invånare i genomsnitt
på 48 kvadratmeter. I Skåne som helhet är genomsnittet 42 kvadratmeter per person.
Den genomsnittliga bostadsarean är stor i
Sydöstra oavsett bostadsform. Både nedbrutet
på hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter
placerar sig delområdets kommuner högt.
Att invånarna i delområdet bor stort beror
inte på att priserna är lägre än på andra håll i
Skåne. Både i statistiken för kvadratmeterpriset
på bostadsrätter och för villor är Sydöstra det
delområde där priserna är fjärde högst, efter
Sydvästra, Lundaområdet och Nordvästra.
– Det tillförs så få bostäder varje år, och de
som har tillförts de senaste åren är yteffektiva
bostäder, eftersom det är relativt dyrt att bygga.
Jag tror detta fenomen snarare styrs av vad som
har byggts under olika perioder. Exempelvis var
70-talshusen jättestora. Det har nog mer en
byggnadshistorisk förklaring, säger Emil Malmer,
fastighetsmäklare och franchisetagare på
Fastighetsbyrån i Ystad.

Österlenbanan rustas upp
Österlenbanan, tågsträckan mellan Ystad och
Simrishamn, rustades upp i en första etapp under
hösten 2019. Nästa upprustningsetapp är planerad till hösten 2021, vilken enligt Trafikverket
ska leda till en ökad tillgänglighet och en kortare
pendlingstid. Fastighetsmäklaren Emil Malmer har
sett en pågatågseffekt i Trelleborg, och utesluter
inte att ett effektivare kollektivtrafiksnät kan öka
attraktiviteten även i Sydöstra.
– All kommunikation är suverän. Bostadsmarknaden hänger ihop med arbetsmarknaden och
med ökad tillgänglighet ökar attraktionen för
bostäderna. Trelleborg är ett exempel, i och med
byggandet av Pågatågsstationen blir Trelleborg
lättillgängligt från Malmö. Denna utbyggnad kommer att vara till gagn för regionen längre österut.

Källa: SCB

Upplåtelseform i flerbostadshus 2019

Flerbostadshus, antal
2019

delområdet mellan 2014 och 2019, den näst högsta ökningen av alla delområden. Samtidigt växte
beståndet av hyresrätter med 7,4 procent. Bara i
Lundaområdet och Sydvästra, där Lund och Malmö
är draglok, ökade antalet bostadsrätter mer.
Andelen bostadsrätter är hög i Sydöstra. Bara i
storstadsområdena Lundaområdet och Sydvästra
är andelen bostadsrätter i flerbostadshus högre.

Andelen bostadsrätter ökar
Det ökade beståndet av flerbostadshus består
både av nya hyresrätter och nya bostadsrätter.
Antalet bostadsrätter ökade med 9,5 procent i

Hyresrätterna dominerar

Bostadsbestånd 2019 - antal bostäder
KOMMUN

vuxit. Det har ändrat lite och skapat flyttkedjor. Ystad,
Skurup och Sjöbo tar också del av utflyttningen från
Malmö, säger fastighetsmäklaren Emil Malmer.

Bostadsrätter,
andel 2019

Hyresrätter,
andel 2019

Simrishamn

27%

73%

Sjöbo

28%

72%

Tomelilla

28%

72%

Ystad

39%

61%

Sydöstra

34%

66%

Skåne

40%

60%

KOMMUN

FOTO: NEWS ØRESUND

snittliga kvadratmeterpriset under maj 2019-april
2020 är därmed lägre än under föregående tolvmånadersperiod, trots att priset inte har minskat i
någon av de fyra kommunerna.
Villapriserna mätt som K/T-tal, den koefficient
som beskriver relationen mellan köpeskilling och
taxeringsvärde, steg med fem procent i Sydöstra
mellan maj 2019 och april 2020 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Det är en något lägre
ökning än i Skåne totalt sett.
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Avser både villor och bostadsrätter. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Villamarknaden störst i Sydöstra
Sålda villor och bostadsrätter i Sydöstra
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Stabil prisutveckling över tid
Under 2018 färdigställdes 226 bostäder i flerbostadshus i Ystad, lika många som under de
föregående åtta åren sammanlagt. Det ledde
till att antalet sålda bostäder ökade kraftigt,
och att priserna på bostadsrätter under sensommaren och början av hösten var betydligt
högre än normalt. Sett över en längre period
har dock både pris- och volymutvecklingen i
Ystad varit stabil. Under 2019 påbörjades det,
precis som år 2017, en större mängd bostadsprojekt i Ystad.
- Just nu är det en balanserad marknad,
men om det fortsätter vara det eller inte beror
på hur mycket som kommer ut samtidigt.
Kommer det ut för många nya bostäder på
ett bräde så förändrar det marknaden, säger
Emil Malmer, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Ystad.
Källa: SCB, Svensk Mäklarstatistik

Källa: SCB
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LUNDAOMRÅDET
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LUNDAOMRÅDET

Lundaområdet

Arbetslösheten i Lundaområdet är Skånes lägsta, men redan under
vintern hade började den stiga i delområdet. Efter att coronapandemin
slagit till har arbetslösheten ökat kraftigt, om än i lägre takt än i Sydvästra och Nordvästra Skåne. Före coronakrisen var tongångarna muntra i
Lundaområdet. Antalet sålda bostäder ökar kraftigt, och invånarna har
en hög disponibel inkomst.
I KORTHET:
Antalet nyinskrivna arbetslösa ökar i samma takt som
genomsnittet i Skåne
Antalet nyinskrivna arbetslösa i Lundaområdet var 85
procent högre under vecka 10-20 2020 jämfört med
samma period 2019. Ökningen i Skåne som helhet är
88 procent. Antalet nyinskrivna arbetslösa har ökat
snabbare i Lundaområdet än i östra Skåne, men i något
lägre takt än i Nordvästra och Sydvästra.
Kraftig konkursökning i mars
I mars 2020 gick 20 företag i Lundaområdet i konkurs,
jämfört med 9 företag per månad under den föregående tolvmånadersperioden. Antalet anställda som
drabbades av konkurserna ökade kraftigt, vilket främst
beror på att företaget Lund Fashion, med över 400
anställda, tvingades i konkurs.
Staffanstorp växte före coronakrisen
Staffanstorp har haft en positiv utveckling under

senare år utifrån flera olika aspekter. Befolkningen
ökade med 2,7 procent mellan 2018 och 2019, näst
mest av alla Skånes kommuner. Samtidigt har antalet
sysselsatta i de offentliga och privata företagen stigit
procentuellt sett mest i Skåne, och antalet bostadsaffärer ökade kraftigt mellan maj 2019 och april 2020
jämfört med föregående tolvmånadersperiod.
Bostadsförsäljningarna steg kraftigt
2 199 bostadsrätter såldes i delområdet mellan maj
2019 och april 2020, en ökning med tretton procent
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Antalet
villaaffärer steg med sex procent under perioden.
Invånarnas skulder är lägst i Skåne
Lundaområdet är det delområde där skulderna hos
Kronofogden är lägst. 2019 var skulderna hos Kronofogden i delområdet 4 295 kronor per invånare, jämfört
med 7 775 kronor per invånare i Skåne som helhet.

Coronaeffekter: Få sysselsatta i
utsatta branscher
Med en stor offentlig sektor och relativt få sysselsatta i utsatta branscher har Lundaområdet
goda förutsättningar för att klara coronakrisen
bättre än flera andra delar av Skåne. Arbetslösheten, som är Skånes lägsta, har ökat under
pandemin, men något mindre än i de Sydvästra
och Nordvästra delarna av regionen.
1 978 personer i Lundaområdet skrevs in på Arbetsförmedlingen under vecka 10-20 i år. Det är en
ökning med 85 procent jämfört med samma period
2019, en ökning som ligger i linje med genomsnittet
i Skåne på 88 procent. Antalet nyinskrivna arbetslösa i Lundaområdet har ökat mer än i Skånes östra delar, men något mindre än i Sydvästra och Nordvästra.
Inom Lundaområdet är det i Staffanstorp som
antalet nyinskrivna arbetslösa ökat mest procentuellt sett, medan ökningen i Lund är något lägre.
– Generellt kan man konstatera att Lunds näringsliv med undantag för besöksnäring, restauranger och
handel hittills klarat coronakrisen hyggligt, säger Per
Persson, näringslivschef i Lunds kommun.
– Det finns en oro för om orderböckerna kommer
att fyllas upp under hösten. För startup-företagen
finns rädsla att investerare väntar, säger han.
Stabila storföretag inom mobil, it och industri
Handelsbranschen är stor i Lundaområdet där den
sysselsätter 12 500 personer, vilket motsvarar
14,3 procent av alla sysselsatta. Men de andra
branscherna som påverkats kraftigt av coronakrisen är relativt små i delområdet. I Lundaområdet
jobbar 5,6 procent inom industrin och 2,6 procent
i transportbranschen. I bägge fallen är det de
lägsta andelarna av alla delområden. 2,7 procent
av de som arbetar i Lundaområdet sysselsätts i

Staffanstorps arbetslöshet växer
Nyinskrivna arbetslösa v. 10-20 2020
(jämfört med samma period 2019)
Kommun

Antal nyinskrivna
arbetslösa
v. 10-20, 2020

Förändring

Kävlinge

317

+82%

1 421

+81%

240

+120%

1 978

+85%

Lund
Staffanstorp
Lundaområdet

Så många arbetar i de mest utsatta
branscherna i Lundaområdet:

12 500
10 700
5 100
2 400
2 200

arbetar i handeln
arbetar med företagstjänster
arbetar i industrin
arbetar i hotell/restaurang
arbetar med transport

De fem branscherna ovan står för 38 procent av sysselsättningen i Lundaområdet. Att branscherna kategoriseras som
utsatta bygger på statistik över permitteringar, varsel och
konkurser sedan mars i Skåne. Läs mer om de utsatta branscherna i rapportens inledande kapitel. Uppgifter om antalet
sysselsatta per bransch är från 2018. Källa: SCB

hotell- och restaurangbranschen, vilket är lägre än
genomsnittet i Skåne.
Lunds stora it- och mobilorienterade företag
som Axis, Qlik, Ericsson och Sony Mobile är inte
lika utsatta för coronakrisen som många andra
branscher. Även industriföretag som Tetra Pak
väntas klara coronakrisen relativt bra.
Stor offentlig sektor kan ge stabilitet
Istället är den offentliga sektorn stor i Lundaområdet. Lunds universitet är en viktig arbetsgivare,
och med de nya forskningsanläggningarna ESS och
MAX IV växer Lund österut. I Lundaområdet arbetar hela 39 procent inom den offentliga sektorn,
vilket bör innebära mer stabilitet än i de delområden där den privata sektorn sysselsätter en större
andel av befolkningen. I Lund finns dock ett stort
antal studenter, och om dessa valt att lämna Lund
när universitetet skött sin undervisning på distans
kan detta ha påverkat köpkraften i området.

Lund Fashion den största konkursen
I mars gick 20 företag i Lundaområdet i konkurs, och
i april gick ytterligare 12 företag i konkurs. Under
mars 2019-februari 2020 gick i genomsnitt 9 företag i konkurs i Lundaområdet varje månad.
I april drabbades 44 anställda i Lundaområdet
av konkurserna, men i mars var antalet drabbade
anställda hela 538 stycken. Det höga antalet påverkade i mars beror främst på att klädföretaget Lund
Fashion, med över 400 anställda, då gick i konkurs.
Dessa 400 anställda arbetade dock inte bara i Lund,
utan i butiker runt om i Skåne.
Källa: SCB, Syna

Källa: Arbetsförmedlingen
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LUNDAOMRÅDET

LUNDAOMRÅDET

Långsiktig utveckling: Arbetslöshetsökning redan före krisen
Kommuner:
Lund,
Staffanstorp,
Kävlinge

INVÅNARE

182 036 (+1,6%)

En svag tillväxt av nya arbetstillfällen i de privata
och offentliga företagen gjorde att arbetslösheten steg redan före coronakrisen. Arbetslösheten
i Lundaområdet är dock fortsatt Skånes lägsta,
precis som invånarnas skulder hos Kronofogden. I
Staffanstorp var utvecklingen före coronavirusets
utbrott positiv, med en hög jobbtillväxt, fler bostadsaffärer och en markant växande befolkning.

Befolkning 31 december 2019 (förändring sedan 31
december 2018). Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

VILLOR: K/T-TAL

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Antal anställda
2018

Förändring
2017-2018

Vård och omsorg/
sociala tjänster (20%)

17 273

3,8%

Utbildning (17%)

15 135

4,7%

Handel (14%)

12 522

3,5%

Företagstjänster (12%)

10 691

3,2%

Tillverkning och
utvinning (6%)

5 127

0,2%

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

NYSTARTADE FÖRETAG

K/T-talet för områdets villor under perioden
maj 2019 till april 2020 (förändring jämfört
med föregående 12-månadersperiod).

Arbetslösheten ökar
Arbetslöshet april 2020

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

Arbetslöshet,
andel av
arbetskraften

Förändring ett år
(procentenheter)

36 083 (+6%)

Kävlinge

5,7%

1,5

Lund

7,3%

1,1

Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden maj 2019 till april
2020 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

Staffanstorp

5,7%

1,0

Lundaområdet

6,8%

1,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Svensk mäklarstatistik

1 091 (-2%)
Under 2019 startades 1 091 nya företag i Lundaområdet.
(Förändringen jämfört med 2018)
Källa: Tillväxtanalys

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

ARBETSLÖSHET

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*

6,8% (+1,2)

Förändring i antal anställda november 2018-november 2019

Arbetslösheten i april 2020 (förändring i procentenheter jämfört med april 2019).

ANSTÄLLDA

Källa: Arbetsförmedlingen

217 (+1,8%)
2018. (Förändring jämfört med 2017).
Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala
summan delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

Antal anställda

Ort

Skåne läns landsting

10 025

Lund

Lunds universitet

6 175

Lund

Axis Communications
Aktiebolag

2 025

Lund

Tetra Pak packaging
solutions aktiebolag

1 325

Lund

Alva Laval Lund AB

1 025

Lund

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun och anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej
sammanräknad för koncern. Källa: SCB

Totalt

1-19

20-49

50-99

100+

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

164

1 950

-107

1 015

178

813

-135

7 109

100
466

SYSSELSÄTTNING

Kävlinge

3 331

73,3% (-0,2)

Lund

15 826

208

10 159

187

9 535

-140

33 994

211

69 514

Staffanstorp

2 661

193

1 707

-151

1 416

127

802

107

6 586

276

21 818

565

13 816

-71

11 966

165

35 609

183

83 209

842

Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

64

1,75 (+7%)

FOTO: NEWS ØRESUND

Lundaområdet

Lundaområdet har Skånes lägsta arbetslöshet,
både totalt sett och i flera av de grupper som
har lägre konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
Arbetslösheten i delområdet var 6,8 procent i april
2020, jämfört med 10,3 procent i Skåne totalt sett.
Ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten bland
både inrikes och utrikes födda samt arbetslösheten
bland de som saknar gymnasieutbildning är också
lägre i Lundaområdet än i något annat delområde.
Kävlinge är den kommun i delområdet där arbetslösheten har ökat mest från april 2019 till april

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

Lundaområdet

* Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre
arbetsställen. Källa: SCB

Offentlig sektor

33 873
(+4,6%)
53 558
(+2,0%)

Privat sektor
Källa: SCB, avser dagbefolkning

SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

> Skånes lägsta arbetslöshet. Arbetslösheten i Lundaområdet var 6,8 procent i april 2020. Det är en ökning
med 1,2 procentenheter jämfört med april 2019, men fortsatt den lägsta arbetslösheten av alla delområden.
> Många nya jobb i Staffanstorp. De privata och offentliga företagen i Staffanstorp hade 276 fler anställda
i november 2019 jämfört med november 2018, en ökning med 4,4 procent. Ökningen är störst av alla Skånes
kommuner.
> Fortsatt fler jobb före coronakrisen. I början av mars 2020 arbetade cirka 250 fler i Lundaområdets privata
och offentliga företag än i november 2019, visar preliminär statistik från SCB.
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LUNDAOMRÅDET

LUNDAOMRÅDET

2020, om än från en låg nivå. I samtliga grupper,
äldre, ungdomar, inrikes- och utrikes födda samt personer utan gymnasieutbildning har arbetslösheten
ökat mer i kommunen än i Lund och Staffanstorp.
En procents jobbtillväxt i företagen under 2019
Cirka 850 personer fler arbetade i de offentliga och
privata företagen i Lundaområdet i november 2019,
jämfört med november 2018. Det motsvarar en procents ökning. Ökningen är lägre än under 2017 och
2018, men högre än under åren 2014-2016.
Preliminär data från början av mars 2020 visade att antalet anställda i Lundaområdets privata
och offentliga näringsliv fortsatte att öka med
cirka 250 personer under vintermånaderna.
Hög sysselsättning i Kävlinge och Staffanstorp
Sysselsättningsgraden i Lundaområdet sjönk något
mellan 2017 och 2018. Den steg med 0,2 respektive 0,4 procentenheter i Kävlinge och Staffanstorp,
men sjönk med 0,4 procentenheter i Lund. Staffanstorp och Kävlinge har nu den andra och tredje
högsta sysselsättningsgraden i Skåne. Många av de
som bor i Staffanstorp och Kävlinge arbetar i andra
kommuner, främst i Malmö och Lund.
Lund har näst lägst sysselsättningsgrad i Skåne, efter Malmö. Att sysselsättningsgraden är låg
ska dock ses i ljuset av att bland annat studerande
inte räknas som sysselsatta i statistiken.

Sysselsättning per sektor

God privatekonomi
Lundaområdet är med god marginal det delområde där invånarna har lägst skulder hos Kronofogden. År 2019 var skulderna hos Kronofogden
4 295 kronor per invånare, jämfört med 7 775
kronor per invånare i Skåne som helhet. Skulderna
sjönk med 1,6 procent jämfört med 2018, vilket
var mer än genomsnittet i Skåne. Skuldsättningen
ökade svagt i Lund och Kävlinge kommun, men
minskade med hela 24,2 procent i Staffanstorp.
Hushållens privatekonomi har förbättrats i Lundaområdet, vilket också visas av att den disponibla
inkomsten i delområdet är näst högst av alla delområden. Den disponibla inkomsten per invånare ökade
med 1,8 procent till 217 000 kronor mellan 2017 och
2018. Ökningen är den största av alla delområden.

Offentlig sektor

Privat sektor

Kävlinge

30%

70%

Kävlinge

85,0%

0,2%

Lund

41%

59%

Lund

68,7%

-0,4%

Staffanstorp

21%

79%

Staffanstorp

84,6%

0,4%

Lundaområdet

39%

61%

Lundaområdet

73,3%

-0,2%

2018

2017-2018

Källa: SCB. Avser nattbefolkning mellan 20-64 år och inkluderar
ej gränspendlare.

Invånarnas ekonomi
Skulder hos Kronofogden per invånare

Förändring av skulder
2018-2019

9 000
8 000

-1,6% i Lundaområdet
-0,7% i Skåne

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-0

Kävlinge

Lund

Staffanstorp Lundaområdet
Lundaområdet
2018

Skåne
Skåne

Självförsörjningskvot

2019

Källa: Kronofogden och SCB. Statistiken avser 2018 och 2019. Statistiken anger
det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, delat på
antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december det aktuella året.

FOTO: NEWS ØRESUND

Förändring i antal, 2018-2019

Förändring i procentenhet, 2017-2018

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

Positiv utveckling i Staffanstorp
Utvecklingen i Staffanstorp har varit positiv under
de senaste åren i flera avseenden. Befolkningen
växte med nära 700 personer, eller 2,7 procent,
under 2019. Bara Burlöv hade en större procentuell befolkningsökning. Under november 2018-november 2019 ökade antalet anställda i de offentliga och privata företagen i Staffanstorp med 4,4
procent, mest av alla Skånes kommuner. Totalt har
antalet anställda i företagen ökat med 20 procent
mellan november 2014 och november 2019, vilket
även det är den största ökningen i Skåne.

Nystartade företag

Sysselsättningsgrad

Fördelning av sysselsatta 2018

Disponibel inkomst
per invånare (tkr)

Självförsörjningskvoten visar på kommunens skattekraft, näringslivets omfattning
samt in- och utpendlingen.

Självförsörjningskvot

2018

Förändring
ett år

Lönesumma dag
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt
2018 (milj.kr)

Självförsörjningskvot

2019

Förändring

Kävlinge

233

2,2%

Kävlinge

2 482

5 919

0,42

Kävlinge

194

-7

Lund

211

2,0%

Lund

28 771

21 543

1,34

Lund

779

6

Staffanstorp

224

0,1%

Staffanstorp

Staffanstorp

118

-25

Lundaområdet

217

1,8%

Lundaområdet

1 091

-26

Lundaområdet

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI
och baseras på den totala summan delat på
invånarantalet i kommunen/delområdet per 31
dec 2018.

Källa: Tillväxtanalys

Konkurser

Färre nya företag, men fler
konkurser under 2019

Förändring i antal, 2018-2019
2019

Förändring

Kävlinge

15

-1

Lund

67

-7

27

11

109

3

Staffanstorp
Lundaområdet

Det startades 26 färre företag i Lundaområdet
under 2019 än 2018, och antalet konkurser
ökade under samma period. Utvecklingen skiljer
sig dock åt mellan delområdets kommuner. I
Lund ökade antalet nystartade företag och
antalet konkurser sjönk, men i Staffanstorp
ökade antalet konkurser samtidigt som färre
nya företag startade. I Kävlinge sjönk både
nyföretagandet och antalet konkurser.

2 252

4 547

0,50

33 505

32 008

1,05

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten fås genom att dela den totala lönesumman för de som arbetar i
området (även kallat dagbefolkningen) med lönesumman för de som bor i området (även kallat nattbefolkningen) och därmed anger en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket.
Självförsörjningskvoten visar dels på skattekraftens omfattning och dels på områdets näringsliv och
in- och utpendling. Lönesummorna baseras på kontrolluppgifter för anställda och omfattar således
inte egenföretagare.

> Kraftigt minskade skulder i Staffanstorp. I Staffanstorp var skulderna hos Kronofogden 3 995 kronor per
invånare under 2019. Det är en minskning med 24,2 procent jämfört med 2018.
> Lund är ett lokalt arbetsmarknadscentrum. Lunds självförsörjningskvot är 1,34, vilket innebär att de som
arbetar i Lund samlat sett tjänar 34% mer än de som bor i kommunen. Lund är en stor inpendlingsstad, 2018 pendlade 39 500 personer till Lund för att arbeta, en ökning med 1 800 personer jämfört med 2017.
>Den disponibla inkomsten ökar mest i Lundaområdet. Den disponibla inkomsten per invånare ökade
med 1,8 procent mellan 2017 och 2018. Det är den högsta ökningen av alla delområden.

Källa: SCB
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SYDÖSTRA SKÅNE
-BOSTAD
LUNDAOMRÅDET
- BOSTAD

TEMA: BOSTAD LUNDAOMRÅDET

Tema: Bostad
Lundaområdet

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor maj 2019-april 2020
BOSTADSRÄTTER
kr/kvm1 (förändring)2

Antalet sålda bostadsrätter har ökat kraftigt i Lundaområdet
Bostadsrätter dominerar bostadsmarknaden
i Lundaområdet och det är på bostadsrättsmarknaden antalet försäljningar ökat mest,
både under det senaste året och sett över en
tioårsperiod. Även nyproduktionen har varit allt
mer inriktad mot flerbostadshus under senare
år. I Staffanstorp och Kävlinge är det fortsatt
villamarknaden som är störst, men även i dessa

kommuner har antalet sålda bostadsrätter ökat.
Bostadsmarknaden i Lund präglas av stadens
många studenter, medan Staffanstorp utmärker sig som en av två skånska kommuner utan
något allmännyttigt bostadsbolag.
I mars-april var det fortfarande stor efterfrågan och ett högt utbud av bostäder trots
coronakrisen, enligt mäklare i delområdet.

Antal försäljningar3
(förändring)4

VILLOR
kr/kvm1

K/T-tal1
(förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

Kävlinge

21 128 (6%)

155 (5%)

27 942

1,78 (9%)

244 (2%)

Lund

38 485 (7%)

1 896 (12%)

33 482

1,76 (6%)

445 (3%)

Staffanstorp
Lundaområdet

20978 (8%)

148 (35%)

27 990

1,69 (7%)

212 (20%)

36 083 (6%)

2 199 (13%)

30 690

1,75 (7%)

901 (6%)

1) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020. 2) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020 jämfört med genomsnittligt värde maj 2018-april
2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden maj 2019-april 2020. 4) Avser antalet försäljningar maj 2019-april 2020 jämfört med maj 2018-april
2019.

Nyproduktion av bostäder

Prisutveckling Lundaområdet 10 år
Kr/kvm bostadsrätter

K/T-tal villor

40 000

Påbörjade bostäder
2019 (förändring)5

2

30 000

•

Högst andel specialbostäder. 14 procent av
bostadsbeståndet i Lundaområdet består av
specialbostäder. Detta främst på grund av det
stora antalet studentbostäder i delområdet.
Fallande nyproduktion. Efter flera år av
stort bostadsbyggande har den påbörjade nyproduktionen minskat i antal. Ur ett historiskt
perspektiv är dock den påbörjade nyproduktionen fortsatt på en hög nivå.

•

Beståndet växer snabbt i alla kategorier.
Mellan 2014 och 2019 ökade antalet bostäder i småhus med 4,9 procent, bostäder i
flerbostadshus med 9,8 procent och specialbostäder med 15,7 procent. Lundaområdet är
det delområde där bostadsbeståndet procentuellt sett vuxit mest under perioden.

•

Kraftig ökning av antalet försäljningar
i Staffanstorp. Det såldes 35 procent fler
bostadsrätter och 20 procent fler villor i Staffanstorp under maj 2019-april 2020 jämfört
med föregående tolvmånadersperiod.

I delområdet finns Skånes dyraste bostadsrätter och bara i Sydvästra Skåne är villorna dyrare,
räknat i kvadratmeterpris. Även hyresnivåerna för
hyresrätter tillhör Skånes högsta. Trots priserna
har antalet försäljningar ökat stadigt sedan den
senaste finanskrisen.
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Kävlinge

1,5

Lund

10 000
0
2009

2014

2019

1
2009
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Staffanstorp
Lundaområdet

Färdigställda
bostäder 2019
(förändring)6

155 (-26)

62 (-7)

1 135 (-400)

1 631 (+885)

146 (-228)

512 (+397)

1 436 (-654)

2 205 (+1 275)

5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder 2019
jämfört med 2018. 6) Avser förändringen av antalet färdigställda nybyggda
bostäder 2019 jämfört med 2018. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Ännu begränsade coronaeffekter på marknaden
Likt Skånes övriga delområden, med undantag
för Sydvästra, har effekterna av coronakrisen ännu inte märkbart påverkat priserna på
bostadsmarknaden i Lundaområdet. Marknaden
var fortsatt stark i mars-april med välbesökta
visningar, enligt Alexandra Ernberg, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Lund.
– Just nu vet vi inte hur corona kommer påverka bostadsmarknaden, det är för tidigt att uttala
sig. Utbudet av bostäder är högre än vid samma

Bostadsmarknaden i Lundaområdet domineras av
bostadsrättsförsäljningar, även om antalet villaaffärer är fler än antalet bostadsrättsaffärer i både
Kävlinge och Staffanstorp. Lund är, som delområdets
största kommun, den kommun där flest bostäder säljs
och där den största delen nyproduktion byggs, men
under 2019 påbörjades rekordmånga nya bostäder i
Staffanstorp. Antalet bostadsaffärer har dessutom
ökat kraftigt i Staffanstorp under det senaste året.
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20 000

> Trend 2019/2020 - Bostadsmarknaden i Lund påverkas kraftigt av studenternas läsår, och precis som under
tidigare år har priserna under våren varit lägre än under sommarmånaderna och vid terminsstarten i januari.
Ännu har ingen större coronaeffekt gått att se, varken på villa- eller bostadsrättsmarknaden. I Staffanstorp
har villapriserna varit lägre under mars och april än under vintermånaderna, men antalet försäljningar har varit
högre än normalt. I Kävlinge är förhållandet det motsatta. Där har villapriserna ökat under våren, medan antalet
villaförsäljningar varit något lägre än under samma perioder 2018 och 2019.
Redan 2019 märktes en förändrad efterfrågan i Kävlinge. Priserna på villor steg något mer än i de övriga kommunerna i Lundaområdet och budpremien, skillnaden mellan utgångspris och slutpris, steg från en procent 2018
till fem procent 2019, enligt statistik från Hemnet.

FOTO: NEWS ØRESUND

•

Källa: Svensk Mäklarstatistik

tidpunkt förra året, varpå vi, utifrån teorin om
utbud och efterfrågan, skulle kunna dra slutsatsen att minskat intresse och större utbud leder
till en fallande marknad, säger Alexandra Ernberg
och tillägger:
– Likväl upplever vi att vi har väldigt många
kunder på visningarna just nu, varpå vi säljer
bostäder i liknande takt som förra året. Och
prisbilden ligger också en bit över utgångspriset.
Så just nu verkar det som att efterfrågan har ökat
i samband med att utbudet ökat. Men det är som
sagt för tidigt att dra några slutsatser, säger hon.
På sikt tror hon att priserna kan justeras ned i
och med det försämrade konjunkturläget.
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Fortsatt prisuppgång senaste året
Mellan maj 2019 och april 2020 såldes tretton
procent fler bostadsrätter och sex procent fler
villor än under föregående tolvmånadersperiod.
Framförallt är det i Lund och Staffanstorp som
antalet försäljningar har ökat. I både Lund och
Staffanstorp sammanfaller ökningen med att
många nyproducerade bostäder färdigställts.
Bostadspriserna i delområdet har utvecklats
i takt med övriga Skåne under det senaste året.
Mellan maj 2019 och april 2020 var kvadratmeterpriset på bostadsrätter i delområdet sex
procent högre än under föregående tolvmånadersperiod, jämfört med sju procents ökning i
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Avmattning i byggandet 2019
Den påbörjade nyproduktionen i Lundaområdet
sjönk under 2019, precis som i såväl Skåne som
Sverige i stort. Men även om konjunkturavmattningen avspeglas i bostadsproduktionen påbörjas
fortsatt många bostäder. Under 2019 påbörjades
knappt 1 450 bostäder i delområdet, vilket är
avsevärt färre än under 2018, men ungefär lika
många som under 2017 och betydligt fler än åren
dessförinnan.
Hög byggnadstakt under de senaste fem åren
Nyproduktionstakten har varit hög i Lundaområdet under hela 2000-talet, men framför allt sedan
2014 och framåt. Exempelvis har det nya området
Brunnshög vuxit fram i anslutning den nya
spårvägen till forskningsanläggningarna ESS och
MAX IV. Detta har lett till att bostadsbeståndet i
delområdet vuxit mest i Skåne, procentuellt sett.
Mellan 2014 och 2019 ökade antalet bostäder
i flerbostadshus med 9,8 procent och antalet
bostäder i småhus med 4,9 procent. Motsvarande
siffror för Skåne som helhet är 8,7 och 4,2 procent. Dessutom ökade antalet specialbostäder, dit
bland annat studentlägenheter räknas, med 15,7
procent under perioden.
Lund är den kommun i delområdet där bostadsbeståndet är störst. Det fanns år 2019 omkring
63 400 bostäder i kommunen, 8,5 procent fler än
år 2014. I Staffanstorp och Kävlinge har bostadsbeståndet ökat med 10,8 respektive 6,5 procent.
I Staffanstorp har antalet bostäder i småhus ökat
snabbare än i flerbostadshus (se faktaruta på
70

Fler studentbostäder byggs i Lund – dessutom växer en ny
stadsdel fram i Brunnshög
Lund är en utpräglad studentstad, vilket
märks tydligt även på bostadsmarknaden.
Under sommarmånaderna, framför allt under
juli och augusti, syns varje år en rejäl pristopp
på bostadsrättsmarknaden i Lund. En mindre
pristopp kan noteras i december. Dessa
perioder av högre priser hänger samman med
terminsstarterna i januari och i månadsskiftet
augusti/september, då många nya studenter
söker sig till staden.
Även i bostadsbeståndet syns Lunds
universitets påverkan på bostadsmarknaden.
I Skåne som helhet räknades sju procent av
bostäderna till kategorierna specialbostäder
och övriga hus år 2019. I Lundaområdet är
denna siffra femton procent, och i Lunds kommun hela nitton procent. Detta då studentbostäder räknas in i kategorin specialbostäder.
I Staffanstorp och Kävlinge är motsvarande
andel fyra respektive fem procent.

nästa uppslag), medan det är utbudet av flerbostadshus som ökat mest i Lund och Kävlinge.
Alexandra Ernberg, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Lund, tror att det finns utrymme för
bostadsbeståndet i Lund att växa ytterligare.
– I Lund finns fortfarande god efterfrågan,
framför allt på bostäder med smarta lösningar,
som hiss eller garage. Ska man flytta från villan
och vill ha sådant, så är det ofta nyproduktion man
måste titta efter, säger hon.

Antalet specialbostäder ökade med 15,7
procent i Lundaområdet mellan 2014 och 2019.
Bara i Sydvästra Skåne, med Malmö i centrum,
ökade denna kategori snabbare.
De nya forskningsanläggningarna ESS och
MAX IV påverkar också bostadsmarknaden i
Lund. I den nya stadsdelen Brunnshög, som
ligger i anslutning till forskningsanläggningarna, pågår flera nya bostadsprojekt, där
priserna ligger på samma nivå som i de mer
centrala delarna av staden.
I december 2020 öppnar en ny spårvagnslinje mellan forskningsanläggningarna
ESS och MAX IV och Lunds centrum. Den nya
spårvägen kommer att koppla samman forskningsanläggningarna, Ideon och det nya bostadsområdet Brunnshög med Lunds centrala
delar. Leveransen av spårvagnar har försenats
något av coronapandemin, men Skånetrafiken
tror fortsatt på trafikstart i december.

Källa: SCB

Bostadsbeståndet ökar
Bostadsbestånd 2019 - antal bostäder
Flerbostadshus,
antal 2019

Flerbostadshus,
andel 2019

Småhus,
antal
2019

Småhus,
andel
2019

Kävlinge

3 314

25%

9 160

70%

Lund

32 813

52%

18 675

29%

KOMMUN

Staffanstorp
Lundaområdet
Skåne

2 953

29%

6 878

67%

39 080

45%

34 713

40%

323 641

50%

281 269

43%

FOTO: NEWS ØRESUND

Skåne som helhet. K/T-talet för villor, som mäter
relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde, ökade med sju procent i Lundaområdet och
sex procent i Skåne som helhet under samma
period.
I Staffanstorp har det inte bara sålts fler bostäder under det senaste året än tidigare år, under
2019 gick det också snabbare från att en lägenhet
publicerades tills försäljningsdagen. Den genomsnittliga säljtiden för bostadsrätter minskade från
22 till 15 dagar mellan 2018 och 2019, och för
villor minskade säljtiden från 20 till 17,5 dagar,
enligt statistik från Hemnet.
Lundaområdet har sedan tidigare de högsta
kvadratmeterpriserna för bostadsrätter i Skåne,
och de näst högsta kvadratmeterpriserna för
villor. Prisutvecklingen har fortsatt uppåt under
det senaste året, med liknande ökningar i alla tre
kommuner i delområdet.

TEMA: BOSTAD LUNDAOMRÅDET

FOTO: NEWS ØRESUND

TEMA: BOSTAD LUNDAOMRÅDET

Höga hyresnivåer i Lund och
Staffanstorp
Hyresnivåerna i Lund och Staffanstorp tillhör
Skånes högsta. Medianhyran per kvadratmeter
och år i en hyreslägenhet var 1 194 kronor i
Staffanstorp under 2019, och 1 146 kronor
i Lund. Det gör Staffanstorp till den tredje
dyraste, och Lund den femte dyraste kommunen i Skåne att hyra en bostad i. Medianhyran per kvadratmeter och år i Skåne var 1 123
kronor under 2019. I Kävlinge var motsvarande
siffra 1 035 kronor.
I Skåne totalt sett är 60 procent av
bostäderna i flerbostadshus hyresrätter och
40 procent bostadsrätter. I Lundaområdet är
fördelningen jämn, med lika många bostäder
i vardera kategori. I Kävlinge är 75 procent av
bostäderna i flerbostadshus hyresrätter, och i
Staffanstorp är motsvarande siffra 62 procent.
I Lund utgör bostadsrätterna 54 procent av
flerbostadshusbeståndet, och är alltså fler än
hyresrätterna.

Specialbostäder och övriga hus utgör 15 procent av bostadsbeståndet i
Lundaområdet. Källa: SCB

Fler bostadsrätter i Lund
Upplåtelseform i flerbostadshus 2019
Bostadsrätter,
andel 2019

Hyresrätter,
andel 2019

Kävlinge

25%

75%

Lund

54%

46%

Staffanstorp

38%

62%

Lundaområdet

50%

50%

Skåne

40%

60%

KOMMUN

Källa: SCB

Källa: SCB
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TEMA: BOSTAD LUNDAOMRÅDET

FOTO: NEWS ØRESUND

TEMA: BOSTAD LUNDAOMRÅDET

Hyresrätter byggs inte i lika snabb takt
Vilken upplåtelseform som är vanligast för nya
bostäder i flerbostadshus skiljer sig åt mellan
delområdets kommuner. I Lund och Kävlinge har
antalet hyresrätter har ökat med 7,2 respektive
10 procent mellan 2014 och 2019, medan antalet
bostadsrätter ökat med 12,5 och 10,9 procent.
I Staffanstorp, som saknar ett allmännyttigt
bostadsbolag, har antalet hyresrätter endast ökat
med 2,3 procent under perioden, medan antalet
bostadsrätter ökat med hela 20,4 procent.

bostadsaffärer kraftigt efter finanskrisen, men
volymökningen har varit större än i Lundaområdet
under senare år.
I Lund minskade antalet bostadsaffärer från
drygt 1 800 till omkring 1 550 mellan 2010 och
2011, men därefter har de ökat successivt till
strax under 2 300 affärer 2019.

Antalet bostadsaffärer stabilt i Lund
Utvecklingen i antalet sålda bostäder har varit
stabil i Lundaområdet under den senaste tioårsperioden. I Sydvästra och Nordvästra, där Malmö och
Helsingborg står för majoriteten av försäljningarna, är variationerna större. Där sjönk antalet

Stor efterfrågan i Kävlinge och Staffanstorp
Variationerna har varit mindre i Kävlinge och Staffanstorp än i Lund, men även i dessa kommuner
har antalet bostadsaffärer varit på en hög nivå
under de senaste åren. Att intresset för bostäder
i kommunerna ökat vittnar också den minskade
säljtiden om. Tiden från att en bostad publiceras
till att den säljs minskade i både Staffanstorp och
Kävlinge mellan 2018 och 2019, samtidigt som
antalet bostadsaffärer ökade.

Stabil försäljningsutveckling

Fler sålda lägenheter

Antal sålda bostäder per kommun 2009-2019

Sålda villor och bostadsrätter i
Lundaområdet 2009-2019
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Avser både villor och bostadsrätter. Källa: Svensk Mäklarstatistik
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2019
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Bostadsrätter

2015

2017
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Villor

– Det är generationsflyttarna som ligger bakom
trenden. De som flyttade in i villor på 1970-talet
behöver flytta till lägenhet nu. Det finns ett stort
färdigställt lägenhetsområde i Kävlinge, barnfamiljer flyttar sedan in i villorna. Staffanstorp har
också många 70-talsvillor och det behöver byggas
fler lägenheter för de som flyttar från villorna,
säger Alexandra Ernberg, fastighetsmäklare på
Fastighetsbyrån i Lund.
Villamarknaden är fortsatt större än bostadsrättsmarknaden i både Staffanstorp och Kävlinge,
men procentuellt sett är det antalet bostadsrättsförsäljningar som ökat mest i kommunerna under
de senaste fem åren.
Fler populära områden i Lund
Medan antalet villaförsäljningar i Lunds kommun
är relativt konstant är det bland bostadsrätterna
den stora ökningen skett. Alexandra Ernberg
menar att flera delar av Lund ökat i popularitet
under senare år.
– I Lund ses området söder om Stadsparken,
mot Klostergården, där mycket nyproduktion färdigställts mer som centrala Lund nu. Brunnshög
säljer också väldigt bra, där har det blivit citypriser
nu. Väster är också fortsatt väldigt populärt.
Att efterfrågan på bostadsrätter är stor
avspeglas också i statistiken över nyproduktion
i kommunen. Mellan 2009 och 2019 påbörjades
knappt 9 500 bostäder i Lund. 81 procent av dessa
var bostäder i flerbostadshus och 19 procent var
bostäder i småhus. Under perioden 2014-2019
var andelen bostäder i flerbostadshus hela 88
procent. Under 2009-2013 var det istället bara
65 procent av de påbörjade bostäderna som låg i
flerbostadshus, medan 35 procent av de påbörjade
bostäderna var i småhus.
I Hemnets statistik över återpubliceringar, det
vill säga hur stor andel av bostäder återpubliceras
på sajten utan att ha blivit sålda, syns en ökning
bland bostadsrätter i Lund. Under 2018 och 2019
var återpubliceringskvoten på bostadsrätter 18
respektive 19 procent, jämfört med 14 procent
2017 och 10 procent 2016. Alexandra Ernberg
tror inte detta beror på att efterfrågan minskar,
utan på att säljare blivit djärvare.
– Jag tror att folk är mer vågliga att ta bort en
bostad om den inte säljs. De tänker att om man
väntar ett halvår så kan man få mer pengar för sin
bostad. Får man inte det man vill så tar folk bort
den, säger hon.

Ökning av sålda bostäder i Lund
Antal sålda bostäder i Lund 2009-2019
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Hög nybyggnadstakt i
Staffanstorp 2019
Över 500 bostäder färdigställdes i Staffanstorp under 2019. Bara i Malmö, Lund och
Helsingborg färdigställdes fler bostäder,
och då det totalt sett finns drygt 10 000
bostäder i Staffanstorp är nyproduktionen
anmärkningsvärt stor. Det fanns 10,8 procent
fler bostäder i Staffanstorp 2019 än 2014,
den största procentuella ökningen av bostadsbeståndet av alla Skånes 33 kommuner.
Antalet bostäder i småhus, såsom villor och
radhus, ökade med 9 procent, även det mest
i Skåne.
Staffanstorp var den kommun i Skåne efter
Burlöv som procentuelllt sett växte med flest
antal nya invånare under 2019. Alexandra
Ernberg, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Lund, tror inte att bostadsmarknaden i
Staffanstorp har mättats.
– Det finns fortfarande en stor efterfrågan
på lägenheter. Många vill flytta till Staffanstorp och det behöver byggas fler lägenheter
för de som flyttar från villorna i kommunen,
säger hon.
Staffanstorps bostadsmarknad märker även
ut sig ur andra hänseende. Kommunen är tillsammans med Lomma den enda kommun som
saknar ett allmännyttigt bostadsbolag efter att
de sista av kommunala Staffanstorpshus 1 200
lägenheter såldes år 2012.
Hyresnivåerna i Staffanstorp är höga.
Medianhyran i kommunen var 2019 den tredje
högsta bland alla Skånes kommuner, bara i
Malmö och Helsingborg var hyresnivåerna
högre. Lomma har Skånes fjärde högsta hyror.
Källa: SCB

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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MELLANSKÅNE
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MELLANSKÅNE

Med en hög andel utpendlare påverkas Mellanskåne av arbetsmarknadens
utveckling i övriga delområden under coronakrisen. Hittills har dock
antalet nyinskrivna arbetslösa ökat mindre i Mellanskåne än i Skåne som
helhet. Före coronapandemin hade delområdet en hög sysselsättning
och en låg arbetslöshet, men antalet jobb som skapades i delområdets
företag var lägre än i resten av Skåne.
I KORTHET:

Sysselsättningen påverkas av andra delområden
Varje dag pendlar 12 100 personer fler ut från än in
till Mellanskåne, enligt siffror från 2018. Hur arbetslösheten och sysselsättningen i delområdet påverkas
av coronakrisen är alltså i hög grad beroende av
utvecklingen i andra delområden.
Byggboom i Eslöv
Antalet påbörjade bostadsbyggen i Mellanskåne
ökade kraftigt under 2019. Detta beror främst på en

Antalet nyinskrivna arbetslösa ökar i Mellanskåne
under coronakrisen, men inte i samma takt som
i Skåne som helhet. Industrin, som är en viktig
arbetsgivare i delområdet, är efter besöksnäring
och delar av sällanköpsvaruhandeln en av de
branscher som är mest utsatta av pandemin. I utpendlingsområdet Mellanskåne är invånarna också
väldigt beroende av utvecklingen i övriga Skåne.
Coronakrisen har gjort att arbetslösheten i
Mellanskåne ökat, men inte i samma takt som i
storstadsregionerna vid Öresundskusten. Antalet
nyinskrivna arbetslösa var 66 procent högre i
Mellanskåne under vecka 10-20 2019, jämfört
med samma veckor 2019. I Skåne som helhet
har antalet nyinskrivna arbetslösa ökat med 88
procent under perioden.

Mellanskåne

Arbetslösheten ökar mindre än genomsnittet i
Skåne
66 procent fler skrev in sig på Arbetsförmedlingen
under vecka 10-20 2020, jämfört med samma veckor
2019. I Skåne som helhet har antalet nyinskrivna
arbetslösa ökat med 88 procent under perioden. Alla
kommuner i Mellanskåne ligger under det skånska genomsnittet, men lägst är ökningen i Höör och Hörby.

Coronaeffekter: Pendlare knyter
Mellanskåne till i övriga Skåne

ökning i Eslöv, där 347 bostäder påbörjades under
året. Det är 271 fler än under 2018. Enligt mäklare i
området beror ökningen på en längre tids stigande
priser, som nu gjort det lönsamt med bostadsprojekt
i Eslöv.
Låg jobbtillväxt före coronakrisen
I november 2019 var antalet anställda i delområdets
privata och offentliga företag 50 personer fler än i
november 2018. Det motsvarar en ökning med 0,2 procent, den minsta ökningen av alla delområden i Skåne.
Sysselsättningsgraden upp i Svalöv, men ner i Höör
Mellan 2017 och 2018 skiljde sig utvecklingen i
sysselsättningsgrad kraftigt åt mellan Mellanskånes
kommuner. I Höör sjönk sysselsättningsgraden med
0,4 procentenheter, mest av alla kommuner i Skåne. I
Svalöv steg sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter, näst mest av alla Skånes kommuner.

Delområdet påverkas av arbetsmarknaden i
övriga Skåne
Delområdets styrka är att det går att arbetspendla
till i stort sett hela Skåne. Arbetsmarknaden i Mellanskåne är därför relativt liten, eftersom många
pendlar ut ur delområdet. 2018 var det 12 100
fler som pendlade ut ur Mellanskåne för att arbeta,
än in till delområdet. Hur coronaviruset påverkar
invånarna i Mellanskåne beror alltså i stor grad på
utvecklingen i övriga Skåne.
Splittrad bild av näringslivets utveckling
– Det förefaller nästan som att de är en tudelad
bild vi ser där en grupp av företag påverkas i hög
omfattning, medan en annan grupp har påverkats
betydligt mindre, och det kan också vara inom en

Så många arbetar i de mest utsatta
branscherna i Mellanskåne:
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arbetar i industrin
arbetar i handeln
arbetar med företagstjänster
arbetar med transport
arbetar i hotell/restaurang

De fem branscherna ovan står för 34 procent av sysselsättningen i Mellanskåne. Att branscherna kategoriseras som
utsatta bygger på statistik över permitteringar, varsel och
konkurser sedan mars i Skåne. Läs mer om de utsatta branscherna i rapportens inledande kapitel. Uppgifter om antalet
sysselsatta per bransch är från 2018. Källa: SCB

och samma bransch. Det är samtidigt viktigt att
vara medveten om att detta är en situation som
snabbt kan ändras där ett och samma företag kan
möta en helt ny verklighet från dag till annan, säger
Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.
Industrin viktig i Mellanskåne
Industrin är en av de branscher, efter besöksnäring
och sällanköpsvaruhandeln, som är bland de mest
utsatta för coronavirusets effekter. Det är den
bransch i Skåne som har varslat näst flest anställda,
och tillsammans med handeln har branschen haft
flest korttidspermitteringar. Industrin sysselsätter
3 100 personer i Mellanskåne, vilket motsvarar 12
procent av sysselsättningen. I Skåne som helhet
står branschen för 9,4 procent av sysselsättningen. Branschen är störst i Eslöv och Hörby, där den
sysselsätter 15,5 respektive 13,3 procent.

66 procent fler nya arbetslösa
Nyinskrivna arbetslösa v. 10-20 2020
(jämfört med samma period 2019)
Antal nyinskrivna
arbetslösa
v. 10-20, 2020

Förändring

Eslöv

395

+69%

Hörby

165

+59%

Höör

134

+58%

Svalöv

134

+76%

Mellanskåne

828

+66%

Kommun

Svag ökning av konkurser
Antalet konkurser har ökat försiktigt i Mellanskåne under coronakrisen. I mars gick sju företag i
konkurs, och i april gick fyra företag i delområdet
i konkurs. Under mars 2019-februari 2020, de
tolv månader som föregick coronakrisen, gick i
genomsnitt 3,6 företag i konkurs i Mellanskåne
varje månad.
Även antalet anställda i bolagen som drabbas
av konkurser har ökat något under mars och april.
I mars drabbades 34 anställda av konkurser, och i
april var motsvarande siffra 14 anställda. Under
den föregående tolvmånadersperioden drabbades i
genomsnitt 8 anställda av konkurser var månad.
Källa: SCB

Källa: Arbetsförmedlingen
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MELLANSKÅNE

MELLANSKÅNE

Mellanskåne

Kommuner:
Eslöv, Svalöv,
Höör, Hörby

INVÅNARE

VILLOR: K/T-TAL

I Mellanskåne är sysselsättningsgraden hög och
arbetslösheten låg jämfört med övriga delområden. Arbetslösheten har dock stigit i Mellanskåne under det senaste året, och det skapas få
nya arbeten i de privata och offentliga företagen. Utpendlingen i delområdet är omfattande,
så hur coronakrisen kommer att drabba invånarna i Mellanskåne beror i stor utsträckning på hur
situationen utvecklas i andra delområden.

1,98 (+5%)

Högst arbetslöshet i Eslöv

80 405 (+0,6%)
Befolkning 31 december 2019 (förändring sedan 31
december 2018). Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA
Bransch (andel av
total sysselsättning)

Antal anställda
2018

Förändring
2017-2018

Vård och omsorg/
sociala tjänster (21%)

5 381

-0,6%

Utbildning (14%)

3 676

1,5%

Tillverkning och
utvinning (12%)

3 112

0,7%

Byggverksamhet (11%)

2 783

-1,0%

Handel (10%)

2 663

-1,4%

K/T-talet för områdets villor under perioden
maj 2019 till april 2020 (förändring jämfört
med föregående 12-månadersperiod).

Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden maj 2019 till april
2020 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

NYSTARTADE FÖRETAG

Källa: Svensk mäklarstatistik

460 (-1%)

Arbetslöshet,
andel av
arbetskraften

Förändring ett år
(procentenheter)

Eslöv

9,3%

1,3

Hörby

7,2%

0,8

Höör

6,1%

1,1

Svalöv

6,3%

0,7

Mellanskåne

7,7%

1,0

Källa: Arbetsförmedlingen

ARBETSLÖSHET

Under 2019 startades 460 nya företag i Mellanskåne.
(Förändringen jämfört 2018).

7,7% (+1,0)

Källa: Tillväxtanalys

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Arbetslösheten i april 2020 (förändring i procentenheter jämfört med april 2019).

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*
Förändring i antal anställda november 2018-november 2019
ANSTÄLLDA

2018. (Förändring jämfört med 2017).

79,7% (+0,2)
Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*
Antal anställda

Ort

Orkla Foods Sverige AB

325

Eslöv

Smurfit Kappa Sverige AB

225

Eslöv

Skåne läns landsting

225

Höör

Fem arbetsgivare

175

Hörby, Eslöv

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun och anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknad för koncern. Källa: SCB
**Nolato Meditech AB (Hörby), KLS Ugglarps AB (Hörby), Saint-Gobain Sekurit
Scandinavia AB (Eslöv), Skåne läns landsting (Eslöv), Nordic Sugar AB (Eslöv) har
alla cirka 175 anställda.

Per sektor 2018 (förändring 17-18)
Offentlig sektor

8 180
(+0,1%)

20-49

50-99

Totalt

100+

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Eslöv

3 949

-11

2 395

-23

1 464

239

2 092

-116

9 900

89

Hörby

1 751

-38

915

-13

519

-4

1 042

32

4 227

-23

Höör

1 878

-64

1 025

23

634

119

806

-129

4 343

-51

Svalöv

1 368

-10

562

-63

675

77

631

31

3 236

35

Mellanskåne

8 946

-123

4 897

-76

3 292

431

4 571

-182

21 706

50

SYSSELSÄTTNING

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala summan
delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

1-19
Antal
november
2019

Källa: Arbetsförmedlingen

207 (+1,5%)

Förändring

* Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre
arbetsställen. Källa: SCB

> Svag jobbtillväxt under 2019. Mellan november 2018 och november 2019 ökade antalet jobb i de privata
och offentliga företagen med 50 anställda, en ökning motsvarande 0,2 procent.
> Stigande arbetslöshet. Arbetslösheten steg med 1,0 procentenheter mellan april 2019 och april 2020.
Arbetslösheten i Mellanskåne är dock fortsatt lägre än genomsnittet i Skåne, som är 10,3 procent.

18 017
(-1,3%)
Privat sektor
Källa: SCB, avser dagbefolkning

76

Arbetslöshet april 2020

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

15 147 (+5%)

År 2018 pendlade 12 100 fler ut än in ur Mellanskåne för att arbeta. Det är en ökning med 400
personer jämfört med 2017, och den högsta siffran
av alla delområden. Hur invånarna i Mellanskåne,
och därmed även delområdets arbetslöshet och
sysselsättningsgrad, påverkas av coronaviruset är
alltså i hög utsträckning beroende av utvecklingen i
andra delområden. Eslöv, Höör och Hörby har en stor
utpendling till Malmö och Lund, medan Svalövsborna i större utsträckning pendlar till andra delar av
kommunsamarbetet Familjen Helsingborg. Självförsörjningskvoten i Mellanskåne är lägst av alla
FOTO: NEWS ØRESUND

Långsiktig utveckling: Arbetslösheten ökar, men från en låg nivå
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> Flest nya jobb på mellanstora arbetsställen. Arbetsställen med 50-99 anställda stod för hela ökningen av
antalet sysselsatta i de privata och offentliga företagen i Mellanskåne mellan november 2018 och november 2019.
På de mindre och större arbetsställena minskade antalet sysselsatta.
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Färre i arbete i Höör
Sysselsättningsgraden i Mellanskåne var 79,7
procent år 2018, näst högst av alla delområden.
Utvecklingen mellan 2017 och 2018 skiljer sig
dock kraftigt åt mellan delområdets kommuner. I
Svalöv ökade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter, näst mest i Skåne efter Landskrona.
I Höör sjönk sysselsättningsgraden med 0,4
procentenheter. Höör är en av åtta skånska kommuner där sysselsättningsgraden sjönk mellan
2017 och 2018. Av dessa var Höör, tillsammans
med Lund och Perstorp, den kommun där sysselsättningsgraden sjönk mest.

Eslöv

-18

2018

2017-2018

78,9%

0,1%

Eslöv

31%

69%

Eslöv

Hörby

28%

72%

Hörby

80,8%

0,2%

Höör

29%

71%

Höör

80,9%

-0,4%

Svalöv

38%

62%

Svalöv

79,3%

1,1%

Mellanskåne

31%

69%

Mellanskåne

79,7%

0,2%

Källa: SCB. Avser nattbefolkning mellan 20-64 år och inkluderar
ej gränspendlare.

Invånarnas ekonomi
Skulder hos Kronofogden per invånare

Förändring av skulder
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Självförsörjningskvot

2019

Självförsörjningskvoten visar på kommunens skattekraft, näringslivets omfattning
samt in- och utpendlingen.

Källa: Kronofogden och SCB. Statistiken avser 2018 och 2019. Statistiken anger
det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, delat på
antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december det aktuella året.

FOTO: NEWS ØRESUND
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Privat sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

Fler sysselsatta och högre inkomster i Svalöv
Den disponibla inkomsten per invånare ökade med
2,7 procent i Svalöv mellan 2017 och 2018. Det är
den näst högsta ökningen bland alla Skånes kommuner, efter Osby. Under samma period steg även
sysselsättningsgraden i Svalöv kraftigt. 2018 var
den 1,1 procentenheter högre än under 2017, den
näst högsta ökningen i Skåne efter Landskrona.

Förändring i antal, 2018-2019
Förändring

Förändring i procentenhet, 2017-2018

6 000

Nystartade företag
2019

Offentlig sektor

Hö
ör

Många nya jobb tillkom vintern 2020
Det skapades få nya jobb i de privata och offentliga företagen i Mellanskåne under 2019, men
istället visar preliminär statistik från SCB att det
skedde en ökning under månaderna som föregick
coronakrisen. Mellan november 2018 och november 2019 ökade antalet anställda i Mellanskånes
privata och offentliga näringsliv med 50 personer,
vilket motsvarar 0,2 procent. Den minsta ökningen

Fördelning av sysselsättning 2018

Hö
rb
y

Lägre arbetslöshet än genomsnittet
Arbetslösheten i Mellanskåne var 7,7 procent i april
2020, en procentenhet högre än april 2019. Arbetslösheten är lägre än genomsnittet i Skåne, och
ökningen är den näst lägsta av alla delområden.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättning per sektor

av alla delområden. I början av mars 2020, före
coronakrisen, var dock antalet anställda i delområdets företag 80 personer fler, en procentuell
ökning som är större än i något annat delområde.

Es
lö
v

delområden, vilket visar att delområdets invånare
har stora delar av sin inkomst i andra delar av Skåne.
Att invånarna i Mellanskåne i stor utsträckning
arbetar i andra delområden är också framträdande i statistiken över antalet sysselsatta. 26 200
personer arbetade i Mellanskåne 2018, vilket
exempelvis är 6 700 färre än i Sydöstra Skåne,
trots att delområdena har ungefär lika många
invånare. I Norra Skåne arbetar 27 000 personer,
även det fler än i Mellanskåne, trots att det bor
15 000 personer fler i Mellanskåne än i Norra.

Disponibel inkomst
per invånare (tkr)

Eslöv

Självförsörjningskvot
Lönesumma dag
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt
2018 (milj.kr)

Självförsörjningskvot

2018

Förändring
ett år

205

1,2%

Eslöv

3 570

5 327

0,67

Hörby

1 556

2 303

0,68

Hörby

83

-4

Hörby

208

1,3%

Höör

104

13

Höör

213

1,3%

Höör

1 453

2 668

0,54

96

4

Svalöv

203

2,7%

Svalöv

1 161

2 142

0,54

460

-5

Mellanskåne

207

1,5%

Mellanskåne

7 740

12 439

0,62

Svalöv
Mellanskåne

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI
och baseras på den totala summan delat på
invånarantalet i kommunen/delområdet per 31
dec 2018.

Källa: Tillväxtanalys

Konkurser

Färre konkurser och fler nya
företag i Höör

Förändring i antal, 2018-2019
2019

Förändring

Eslöv

15

2

Hörby

10

-5

Höör

6

-5

Svalöv

10

2

Mellanskåne

41

-6

Både antalet konkurser och antalet nystartade
företag minskade i Mellanskåne under 2019
jämfört med 2018. Utvecklingen skiljer sig dock
åt mellan delområdets kommuner. I Höör ökade
antalet nystartade företag under perioden, samtidigt som antalet konkurser minskade. I Eslöv
var utvecklingen den motsatta, där gick fler
företag i konkurs under 2019 än 2018, samtidigt
som nyföretagandet sjönk.

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten fås genom att dela den totala lönesumman för de som arbetar i
området (även kallat dagbefolkningen) med lönesumman för de som bor i området (även kallat nattbefolkningen) och därmed anger en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket.
Självförsörjningskvoten visar dels på skattekraftens omfattning och dels på områdets näringsliv och
in- och utpendling. Lönesummorna baseras på kontrolluppgifter för anställda och omfattar således
inte egenföretagare.

> Lägst självförsörjningskvot i Skåne. De som arbetar i Mellanskåne tjänade samlat sett 62% av vad de som bor
i delområdet tjänar. Detta beror på att stora delar av Mellanskånes befolkning sysselsätts i andra delar av Skåne. År
2018 pendlade 12 100 personer fler ut ur Mellanskåne än in till delområdet för att arbeta.
> Näst högst skulder i Hörby. Invånarna i Hörby hade 13 479 kronor per invånare i skuld hos Kronofogden år
2019. Det är den näst högsta summan av alla Skånes kommuner, men en minskning med 8,8 procent sedan 2018.
> Kraftig ökning av den disponibla inkomsten i Svalöv. Den disponibla inkomsten per invånare ökade med
2,7 procent i Svalöv mellan 2017 och 2018. Det är den näst högsta ökningen bland alla Skånes kommuner.

Källa: SCB
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MELLANSKÅNE - BOSTAD

TEMA: BOSTAD MELLANSKÅNE

Tema: Bostad
Mellanskåne

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor maj 2019-april 2020

Kraftig nyproduktion 2019 av framför allt bostadsrätter
Efter flera år av lågt bostadsbyggande ökade
antalet påbörjade nybyggnationer kraftigt i Mellanskåne år 2019. Framför allt ökade antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus, en bostadsform som tidigare varit ovanlig i delområdet.
När det gäller andelen bostäder i småhus
ligger Mellanskåne högst i Skåne. Beståndet av
bostadsrätter är lågt i alla kommuner förut-

om Eslöv. Villaförsäljningarna har dominerat
bostadsmarknaden i många år, men i takt med
att fler bostäder färdigställs kan även antalet
bostadsrättsaffärer på sikt bli fler.
Under den senaste femårsperioden har
antalet bostäder som ägs av privata fastighetsbolag ökat kraftigt, och de privata bostadsbolagen är idag större än allmännyttan.

BOSTADSRÄTTER
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

VILLOR
kr/kvm1

K/T-tal1
(förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

Eslöv

15 592 (-2%)

205 (10%)

20 408

1,92 (6%)

233 (-2%)

Hörby

14 107 (15%5)

21 (-13%)

15 700

1,96 (1%)

149 (6%)

Höör

16 297 (17%)

41 (2%)

17 299

1,91 (-1%)

165 (0%)

Svalöv

10 479 (37%)

25 (-11%)

14 530

2,14 (14%)

160 (5%)

Mellanskåne

15 147 (5%)

292 (5%)

17 360

1,98 (5%)

707 (2%)

1) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020. 2) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020 jämfört med genomsnittligt värde maj 2018-april
2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden maj 2019-april 2020. 4) Avser antalet försäljningar maj 2019-april 2020 jämfört med maj 2018-april
2019. 5) Antalet försäljningar understiger 25 per år, vilket gör att prisutvecklingen ej är tillförlitlig.

Nyproduktion av bostäder

Prisutveckling Mellanskåne 10 år
Kr/kvm bostadsrätter

K/T-tal villor

20 000

Kraftigt ökad nyproduktion. Trots att
antalet påbörjade bostäder minskar i Skåne i
stort ökade de kraftigt i Mellanskåne år 2019.
Inte sedan 1991 har bostadsbyggandet varit
på samma nivå i delområdet.

•

Högst andel småhus i Skåne. 67 procent av
bostäderna i Mellanskåne finns i småhus.

•

Privata fastighetsbolag ökar snabbast. 2019
ägde privata fastighetsbolag i Mellanskåne 40
procent fler bostäder i flerbostadshus än 2014.
Allmännyttans flerbostadshusbestånd minskade
istället med 6 procent mellan 2014 och 2019.

Bostadsbyggandet i Mellanskåne ökade kraftigt
under 2019, efter att i många år ha varit lågt.
I motsats till Skåne som helhet, där antalet bostadsrättsförsäljningar är fler än antalet villaaffärer, har villamarknaden i många år dominerat
bostadsmarknaden i Mellanskåne. Samtidigt har
utbudet av lägenheter varit lågt. Med ett ökat
byggande av framför allt lägenheter kan förutsättningarna för flyttkedjor i Mellanskåne förbättras under kommande år.
Budpremierna på bostadsrätter, det vill säga
skillnaden mellan utgångspris och slutpris, är högre i
Mellanskåne än i Skåne som helhet, vilket kan tänkas
visa på en efterfrågan på bostadsrätter i delområdet.
I december 2021 förväntas Söderåsbanan öppna för trafik, med nya pågatågsstationer i Svalöv,
Kågeröd och Billesholm. Det kan också påverka
bostadsmarknaden i delområdet under kommande
80

år, men även under det senaste året har bostadspriserna i Svalöv stigit kraftigt.

10 000
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Färdigställda
bostäder 2019 (förändring)7

Eslöv

347 (+271)

141 (+63)

Hörby

36 (+21)

20 (+12)

Höör

15 (-11)

19 (+15)

Svalöv

86 (+64)

25 (-12)

484 (+345)

205 (+78)

1,5

5 000

Coronakrisens effekter ännu oklara
Ännu har coronakrisen inte märkbart påverkat
Mellanskånes bostadsmarknad, enligt Kenneth
Pedersen, fastighetsmäklare och franchisetagare på
Fastighetsbyrån i Eslöv. Utbudet har ökat marginellt,
efterfrågan på bostadsrätter har minskat något medan efterfrågan på villor fortsatt är stark, menar han.
– Det har inte påverkat särskilt mycket men det är
nog för tidigt att säga. Det är mycket folk på visningarna och mycket bostäder som ska säljas, säger han.
På Fastighetsbyrån har visningarna gått över till
mer privata eller digitala visningar, något som kan
vara aktuellt även i framtiden, tror Kenneth Pedersen.
– Vi är mer lyhörda mot riskgrupperna och
stämmer av gentemot dem. Digitala visningar tror

Påbörjade bostäder
2019 (förändring)6

2

15 000

0
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2019

1
2009

2014

2019

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Mellanskåne

6) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder 2019
jämfört med 2018. 7) Avser förändringen av antalet färdigställda nybyggda
bostäder 2019 jämfört med 2018. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

> Trend 2019/2020 - Kvadratmeterpriset på bostadsrätter sjönk något i Eslöv under mars och april, men det
är inte en utveckling som nödvändigtvis drivs av coronakrisen. Även under 2019 var kvadratmeterpriserna lägre
under mars-april än under vintermånaderna. Antalet bostadsaffärer har legat på en normal nivå under våren, trots
coronapandemin. Inte heller i Höör, Hörby eller Svalöv finns det ännu några tydliga tecken på en coronaeffekt.
Budpremien, skillnaden mellan utgångspris och slutpris, sjönk på bostadsrättsmarknaden i Eslöv mellan 2018 och
2019, enligt statistik från Hemnet. På villamarknaden steg istället budpremien något. Även i Höör och Svalöv ökade
budpremien på villamarknaden, medan den i Hörby låg på samma nivå 2019 som 2018. Generellt är budpremierna i
Mellanskåne högre än i Skåne i övrigt, vilket betyder att slutpriserna oftare hamnar högre än utgångspriset.

FOTO: NEWS ØRESUND

•

Källa: Svensk Mäklarstatistik

jag i framtiden kommer vare intressant på de flesta
orter, säger han.
Priserna steg förra året
Villamarknaden är större än bostadsrättsmarknaden i Mellanskåne, men medan antalet sålda
bostadsrätter ökade med fem procent var antalet
sålda villor bara två procent under maj 2019-april
2020 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Villapriserna, mätt i K/T-tal, steg med fem procent, vilket är samma ökning som genomsnittet i
Skåne. Kvadratmeterpriset på bostadsrätter ökade
även det med fem procent under perioden, jämfört
med sju procent i Skåne som helhet. I Svalöv ökade
SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

både villa- och bostadsrättspriserna kraftigt under
perioden. Prisökningarna i kommunen är störst av
alla kommuner i Skåne, procentuellt sett.
Byggandet tog fart 2019
Trots att bostadsbyggandet varit mycket högt i
Sverige och i stora delar av Skåne under senare år
har det byggts få bostäder i Mellanskåne. Under
2019 nådde nyproduktionsvågen dock även
Mellanskåne. 484 bostäder påbörjades, 345 fler än
föregående år. Inte sedan 1991 har bostadsbyggandet varit på samma nivå i delområdet. 408 av
de påbörjade bostäderna ligger i flerbostadshus,
och en klar majoritet av dem byggs i Eslöv.
81
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Fler hyresrätter byggs
Hyresrätter är betydligt vanligare än bostadsrätter i delområdet. 77 procent av bostäderna i
delområdets flerbostadshus är hyresrätter, den
högsta andelen i Skåne. Antalet hyresrätter har
även ökat snabbare än antalet bostadsrätter under den senaste femårsperioden. Mellan 2014 och
2019 ökade antalet hyresrätter med 11,3 procent
i delområdet medan antalet bostadsrätter endast
ökade med 1,8 procent. I Höör och Svalöv ökade
inte antalet bostadsrätter alls under perioden.
Det finns stora skillnader i ägandet av lägenheter
mellan kommunerna. I Svalöv ägs 69 procent av
bostäderna i flerbostadshus av det allmännyttiga
bostadsbolaget SvalövsBostäder, medan bara 18
procent ägs av allmännyttan i Hörby. Där ägs istället
istället 58 procent av privata bostadsbolag.
Totalt ägdes 30 procent av bostäderna i Mellanskånes flerbostadshus av allmännyttiga bostadsbolag förra året, 22 procent var bostadsrätter och
36 procent ägdes av privata fastighetsbolag. Medan allmännyttan har ett något minskat ägande
jämfört med 2014 har istället de privata fastighetsbolagen ökat sitt ägande av flerbostadshus

Flest villor och småhus
Flerbostadshus,
andel 2019

Småhus,
antal
2019

Småhus,
andel
2019

Eslöv

5 798

38%

8 372

56%

Hörby

1 547

21%

5 384

73%

Höör

1 462

20%

5 635

76%

Svalöv

1 214

20%

4 590

75%

10 021

28%

23 981

67%

323 641

50%

281 269

43%

Skåne

Specialbostäder och övriga hus utgör 6 procent av bostadsbeståndet i
Mellanskåne. Källa: SCB
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Medan antalet bostäder i flerbostadshus har
ökat med 8,7 procent i Skåne mellan 2014
och 2019 har de ökat med 9,0 procent i
Mellanskåne, näst mest av alla delområden.
Antalet bostäder i småhus i delområdet har
ökat med 4,0 procent vilket är strax under
Skånesnittet på 4,2 procent. Totalt sätt ökade
bostadsbeståndet i Mellanskåne med 5,1
procent mellan 2014 och 2019, vilket är under
genomsnittet i Skåne, som är 6,9 procent.
Antalet färdigställda bostäder ökade i tre av
fyra kommuner i delområdet mellan 2018 och
2019, och antalet påbörjade bostäder ökade
även det i tre av fyra kommuner. Samtidigt
sjönk antalet påbörjade bostadsprojekt i Skåne
som helhet, vilket gör att Mellanskåne kan
närma sig bostadsproduktionen i de övriga
delområdena.
Källa: SCB

Upplåtelseform i flerbostadshus 2019

Flerbostadshus,
antal 2019

Mellanskåne

Bostadsproduktionen har
tagit fart

med 40%. Privata fastighetsbolag har vuxit om
allmännyttan, både i flerbostadshusbestånd, men
också i det totala bostadsbeståndet, inklusive
specialbostäder, småhus och övriga hus. Det följer
samma mönster som i Skåne som helhet.
Relativt få försäljningar i Mellanskåne
Villamarknaden är större än bostadsrättsmarknaden i alla fyra kommuner i Mellanskåne, men i Eslöv är skillnaden liten. Totalt har det årligen sålts
närmare 300 bostadsrätter i delområdet under de
senaste åren, medan villaförsäljningarna har ökat
från 467 stycken år 2014 till omkring 700 per år
under 2017-2019.
Trots att antalet bostadsförsäljningar ökat i
Mellanskåne har ökningen varit lägre än i övriga
Skåne. Exempelvis har delområdet Sydöstra ungefär lika många invånare som Mellanskåne, men
medan det säljs knappt 1 000 bostäder årligen
i Mellanskåne har det under de senaste tre åren
sålts omkring 1 500 bostäder per år i Sydöstra.
– Vi har sett en kraftigare prisökning utanför
detta området, medan det legat mer stabilt här.
Det kan bero på att det finns färre alternativ hos
oss. Nyproduktionen har varit större utanför
Mellanskåne, vilket fått igång omsättningen. I
takt med att det kommer att byggas mer här tror
jag att det sker en ökning på marknaden, säger
Kenneth Pedersen, fastighetsmäklare.
Kenneth Pedersen menar också att Eslöv och Mellanskåne blivit attraktivt för nya grupper av köpare.
– Det har ändrats något. Känslan är att spekulanterna i högre utsträckning kommer från andra kommuner, framför allt från Lund och Malmö-regionen.
Man får mer för pengarna här och det är väldigt bra
kommunikationer till Eslöv. Även de som ska studera
tittar på Eslöv som ett alternativ. Men framför allt är
barnfamiljer den stora gruppen av köpare, säger han.

Jämn försäljningsnivå i
delområdets kommuner
Antal sålda bostäder per kommun 2009-2019
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Avser både villor och bostadsrätter. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Villamarknaden fortsatt stark
i Mellanskåne
Sålda villor och bostadsrätter i Mellanskåne
2009-2019
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Få bostadsrätter

Bostadsbestånd 2019 - antal bostäder
KOMMUN

FOTO: NEWS ØRESUND

Småhusen dominerar marknaden
Mellanskåne är det delområde där andelen småhus
är högst. 67 procent av bostäderna i delområdet
finns i småhus, jämfört med 43 procent i Skåne
som helhet. I Hörby, Höör och Svalöv är andelen
småhus ännu högre, omkring 75 procent av bostäderna i kommunerna finns i småhus.
I samtliga kommuner i delområdet har dock antalet bostäder i flerbostadshus vuxit mer procentuellt
sett än antalet bostäder i småhus mellan 2014 och
2019. Totalt ökade antalet bostäder i flerbostadshus
i delområdet med nio procent under perioden, medan
antalet bostäder i småhus ökade med fyra procent.

Bostadsrätter,
andel 2019

Hyresrätter,
andel 2019

31%

69%

Hörby

8%

92%

Höör

16%

84%

Svalöv

10%

90%

Mellanskåne

23%

77%

Skåne

40%

60%

KOMMUN

Eslöv

Marknaden har mognat för byggföretagen
– Vi märker att man vill bygga här, men byggarna
har svårt att få ihop sina kalkyler. Marknaden blir
mer och mer mogen nu, och på sikt tror jag att det
kommer, sade Kenneth Pedersen, fastighetsmäklare
och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Eslöv, i
Skånsk konjunktur våren 2019.
Sedan dess har kvadratmeterpriset på bostadsrätter i kommunen stabiliserats på en högre nivå än
tidigare, och under 2019 påbörjades byggandet av
rekordmånga bostäder i kommunen. Närmare 350

bostäder, majoriteten av dessa i flerbostadshus,
började byggas under 2019, något som kan påverka
bostadsmarknaden i delområdet under kommande år.
– En del hyresrätter har byggts och det finns
fler planer på bostadsrättsprojekt. Det är mycket mer snack om att bygga idag än tidigare. Det
kommer påverka omsättningen. Problemet i Eslöv
har tidigare varit att de som bott i villor har haft få
alternativ att flytta till inom samma ort. Generellt
gör också nyproduktion att priserna på befintligt
bestånd också dras upp, säger Kenneth Pedersen.

Källa: SCB

Källa: SCB
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Sydvästra Skåne
Efter flera år av positiv utveckling har coronakrisen slagit till med full kraft.
Inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen har närmast fördubblats i Sydvästra Skåne under våren, och antalet konkurser har varit klart över det
normala. Före coronapandemin såg konjunkturavmattningen ut att bli en
mjuklandning i delområdet. Bostadsbyggandet var trots en nedgång fortsatt högt, och antalet jobb i företagen ökade, om än i lägre takt än förut.
I KORTHET:
Antalet nyinskrivna arbetslösa i Sydvästra ökar
mest i Skåne
9 033 personer skrevs in på Arbetsförmedlingen under vecka 10-20 i år. Det är 97 procent fler än under
samma period 2019, den största ökningen av alla
delområden i Skåne. Sydvästra hade redan före krisen den högsta arbetslösheten av alla delområden.
Antalet konkurser har ökat
I mars 2020 gick 69 företag i konkurs i Sydvästra, och i april var antalet 78 stycken. Under mars
2019-februari 2020, de tolv månader som föregick
coronakrisen, gick i genomsnitt 42,3 företag i konkurs varje månad.
Minskad nyproduktion 2019
Nio procent fler bostadsrätter såldes mellan maj 2019
och april 2020 än under föregående tolvmånaders-

period. En avmattad byggkonjunktur innebär dock
att det påbörjades närmare 2 000 färre nya bostäder
under 2019 än 2018, vilket kommer leda till att även
antalet färdigställa lägenheter sjunker framöver.
Skulderna ökar
Skulderna som delområdets invånare hade hos
Kronofogden steg med 3,4 procent mellan 2017 och
2018 till 9 013 kronor per invånare. Skulderna har
bara ökat i två av Skånes sju delområden, och skuldökningen i Sydvästra är den högsta av dessa.
Centraliseringen ökar
Pendlingen till Malmö har ökat, och skillnaderna i
självförsörjningskvoten har vuxit. Antalet nya jobb i de
privata och offentliga företagen steg procentuellt sett
mest i Malmö och Burlöv före coronakrisen, vilket även
det är tecken på en ökad centralisering i delområdet.

Coronaeffekter: Från konjunkturavmattning till krisläge
Coronakrisen har slagit till med full kraft, och
även om Sydvästra Skåne klarat sig bättre än
storstadsregionerna kring Stockholm och Göteborg är läget ansträngt, inte minst då arbetslösheten redan tidigare låg betydligt högre än
i övriga storstadsregioner. Inskrivningstakten
på Arbetsförmedlingen har fördubblats under
coronakrisen, och antalet konkurser har ökat
kraftigt. Eftersom inpendlingen till delområdet
är stor spelar utvecklingen i Sydvästra en viktig
roll för arbetstagare från hela Skåne.

Så många arbetar i de utsatta
branscherna i Sydvästra Skåne:

35 800 arbetar med företagstjänster
32 100 arbetar i handeln
16 000 arbetar i industrin
12 500 arbetar med transport
8 400 arbetar i hotell/restaurang
De fem branscherna ovan står för 45 procent av sysselsättningen i Sydvästra Skåne. Att branscherna kategoriseras som
utsatta bygger på statistik över permitteringar, varsel och
konkurser sedan mars i Skåne. Läs mer om de utsatta branscherna i rapportens inledande kapitel. Uppgifter om antalet
sysselsatta per bransch är från 2018. Källa: SCB

Över 9 000 personer i Sydvästra Skåne skrevs in
som arbetslösa under vecka 10-20 i år. Det är närmast en fördubbling jämfört med samma period
föregående år, och den högsta ökningstakten av
alla delområden i Skåne. Vellinge är den kommun
i hela Skåne där inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen ökat mest, men även i Skurup och
Svedala har antalet nyinskrivna arbetslösa under
vecka 10-20 varit mer än dubbelt så många som
under samma period 2019.

sysselsätter flest i varje bransch, men procentuellt
sett sysselsätter industrin en stor andel av de som
arbetar i Svedala, Trelleborg, Burlöv och Skurup.
I Svedala är den största branschen transportindustrin, som genom Malmö Airports uteblivna
resenärer ser ut att få ett tufft 2020.

Utvecklingen i Sydvästra viktig för hela Skåne
Sydvästra är det delområde i Skåne där flest
personer arbetar, då Sydvästra dels har den största
befolkningen, men också den största inpendlingen
av alla delområden. År 2018 arbetade 235 000 av
Skånes 608 000 sysselsatta i delområdet, och över
100 000 av dessa arbetar i någon av de fem branscher som drabbats hårdast av krisen (se faktaruta).
Malmö är, på grund av sin storlek, den stad som

Med sitt stora utbud av restauranger och butiker
har Malmö drabbats hårt av coronakrisen. Från
övriga näringslivet är signalerna ännu inte lika
oroväckande säger Sebastian Drott, enhetschef vid
näringslivskontoret i Malmö. Han ser dock att krisen
är på väg att sprida sig.
– I nästa fas drabbas antagligen industrin. Det
finns en oro för materialleveranser. Men med tanke
på Malmös näringslivsstruktur är vi lite skonade här.

Hög inskrivningstakt i Vellinge
Nyinskrivna arbetslösa v. 10-20 2020
(jämfört med samma period 2019)
Antal nyinskrivna
arbetslösa
v. 10-20 2020

Förändring

Burlöv

349

+92%

Lomma

190

+88%

Malmö

7 118

+93%

Skurup

197

+146%

Svedala

238

+120%

Trelleborg

578

+86%

Vellinge

363

+190%

9 033

+97%

Sydvästra

Fler konkurser under coronakrisen
Såväl antalet konkurser som antalet anställda som
drabbas av konkurserna har ökat kraftigt i Sydvästra
under coronakrisen. I Sydvästra var det 69 företag
i mars och 78 företag i april som gick i konkurs, fler
än under månaderna före krisen. Mellan mars 2019
och februari 2020 gick i genomsnitt 42,3 företag i
konkurs varje månad.
I mars drabbades 330 anställda av konkurserna i
delområdet, och i april var motsvarande siffra 228
anställda. Under de tolv månader som föregick
krisen, mars 2019-februari 2020 drabbades i genomsnitt 134 anställda av konkurser i delområdet.

Källa: SCB

Källa: Arbetsförmedlingen
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Kommuner:
Malmö, Lomma,
Trelleborg, Svedala,
Skurup, Vellinge,
Burlöv.

INVÅNARE

508 298 (+1,4%)
Befolkning 31 december 2019 (förändring sedan 31
december 2018). Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

VILLOR: K/T-TAL

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Antal anställda
2018

Förändring
2017-2018

Företagstjänster (15%)

35 766

3,2%

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (15%)

34 113

-1,0%

Handel (14%)

32 107

0,3%

Utbildning (11%)

25 635

-1,2%

Byggverksamhet (7%)

16 532

5,8%

1,70 (+6%)
K/T-talet för områdets villor under perioden
maj 2019 till april 2020 (förändring jämfört
med föregående 12-månadersperiod).

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

29 002 (+7%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden maj 2019 till april
2020 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

NYSTARTADE FÖRETAG

Källa: Svensk mäklarstatistik

3 833 (-3%)

ARBETSLÖSHET

Under 2019 startades 3 833 företag i Sydvästra.
(Förändringen jämfört med 2018)

12,3% (+1,2)

Källa: Tillväxtanalys

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Arbetslösheten i april 2020 (förändring i procentenheter jämfört med april 2019).
Källa: Arbetsförmedlingen

210 (+1,6%)

SYSSELSÄTTNING

2018. (Förändring jämfört med 2017)
Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala
summan delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

71,6% (+0,4)
Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*
Antal anställda

Ort

Skåne läns landsting

9 825

Malmö

Polismyndigheten

1 775

Malmö

Malmö universitet

1 725

Malmö

Postnord Sverige AB

1 225

Malmö

Skåne läns landsting

1 125

Trelleborg

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun och anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej
sammanräknad för koncern. Källa: SCB

Huvudkontors- och försäkringsstad
Under de första 20 åren med Öresundsbron har
ett 70-tal företag flyttat huvudkontor eller specialistkontor till Malmö enligt Øresundsinstituttets
sammanställning. Det har gett Malmös näringsliv
en ny och starkare profil. Största inflyttaren är tre
koncerner med Ingvar Kamprad som den gemensamma nämnaren - Ingka, Inter IKEA och Ikano.
Sedan de tre koncernerna 2015 etablerat sig i
Malmö med den globala mötesplatsen Hubhult och
i två kontorsfastigheter i Hyllie samt i en vid Anna
Lindhs plats har den lokala personalstyrkan växt
till drygt 4 200 anställda. Det finns expansionsplaner för IKEA-sfären i Malmö men samtidigt är
detaljhandeln kraftigt påverkad av coronakrisen.
En annan nisch som växt i Malmö och som primärt inte påverkas av coronakrisen är försäkringsbranschen. Sedan 2006 har försäkringsbolag som
Moderna, Trygg Hansa, Gjensidige och Länsförsäkringar skapat mer än 350 arbetsplatser i Malmö.
Företag som kan utvecklas under krisen
Sebastian Drott nämner bageriet Pågen som ett
exempel på Malmöföretag som klarat krisen bra.

65 185
(+1,8%)
169 983
(+1,5%)

Privat sektor
Källa: SCB, avser dagbefolkning

Hög arbetslöshet redan före coronakrisen
Sydvästra hade redan innan coronapandemin den
högsta arbetslösheten i Skåne. Högst är arbetslösheten i Malmö, men även i Burlöv är arbetslöshetssiffrorna höga.
– Just nu är läget ansträngt, efter en bra utveckling under det sista halvåret med fler företag
som flyttat hit och störst tillväxt i Sverige gällande befolkningen, 4,1 procent. Nu handlar det om
att stödja alla små företag i kommunen som har
tvingats permittera personal, säger Anna Nilsson,
näringslivssamordnare i Burlövs kommun.

Långsiktiga effekter: Stabil avmattningstakt före krisen
Arbetslösheten har vuxit kraftigt i Sydvästra under våren. I februari var Sydvästra det
delområde där arbetslösheten hade ökat minst
sedan konjunkturavmattningen inleddes, men
därefter har antalet arbetslösa, framför allt
i Malmö, skjutit i höjden. Innan coronakrisen
sköljde över arbetsmarknaden hade konjunkturläget i delområdet mattats av, men utvecklingen såg fortsatt positiv ut. Även om antalet
nya jobb i näringslivet ökade i långsammare
takt än tidigare hade exempelvis de offentliga
och privata företagen 3 750 fler anställda i
november 2019 än i november 2018.

Arbetslösheten har ökat
under våren

Arbetslöshet april 2020

Arbetslöshet, andel
av arbetskraften

Per sektor 2018 (förändring 17-18)
Offentlig sektor

Byggplåtföretaget Areco i Malmö väljer till och
med att expandera mitt under coronakrisen.
”Vi har en stark kassa och kommer att vara
mycket offensiva”, säger ägaren Peter Areskog till
Dagens Industri i mitten av maj.

FOTO: NEWS ØRESUND

Sydvästra Skåne

Malmös omvandling från industristad till kunskapsstad har skapat en bredare palett med
företag i fler branscher än tidigare.
– Det är en styrka att Malmö idag har ett så
diversifierat näringsliv, säger Sebastian Drott.
När det gäller de krisdrabbade detaljhandelsföretagen i Malmö lyfter han fram Region Skånes satsning på att utbilda inom digitalisering och e-handel.
– Det är ett gyllene tillfälle för företagen att
kompetensutvecklas och förnya sig, säger han.

Förändring ett år
(procentenheter)

Burlöv

11,8%

1,7

Lomma

4,1%

0,7

Malmö

14,7%

1,3

Skurup

8,4%

1,3

Svedala

5,8%

0,6

Trelleborg

8,6%

1,1

Vellinge

5,0%

1,1

12,3%

1,2

Sydvästra
Källa: Arbetsförmedlingen
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Färre nya jobb
Det skapades färre nya jobb i de privata och
offentliga företagen i Sydvästra under 2019 än
under tidigare år. Mellan november 2018 och
november 2019 ökade antalet anställda i delområdets näringsliv med omkring 3 750 personer,
vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent.
Under samma period ett år tidigare var ökningen
3,0 procent, och åren dessförrinnan steg antalet
anställda med 2,1 respektive 2,8 procent.
Preliminära tal från början av mars 2020, före
coronakrisen, visar att avmattningen fortsatte

4 000
2 000

82%

Lomma

36%

Malmö

27%

Skurup
Svedala

under vintern. Mellan november 2019 och början
av mars 2020 ökade antalet jobb med omkring 750
stycken i Sydvästras privata och offentliga företag.
Jobbskapandet i delområdet skedde i både
små, medelstora och stora företag. Sydvästra är
tillsammans med Nordvästra de enda delområdena där antalet anställda i näringslivet ökade i
alla storleksklasser mellan november 2018 och
november 2019.
Sydvästras företag stod för 48 procent av alla
nya jobb i Skånes privata och offentliga företag
mellan november 2018 och november 2019. 41
procent av de nya jobben skapades i Malmö. Både
Malmös och Sydvästras andel av jobbskapandet var
något lägre under perioden än under tidigare år.

2018

Förändring

Burlöv

73,0%

0,0%

64%

Lomma

85,1%

-0,2%

73%

Malmö

67,8%

0,5%

33%

67%

Skurup

80,4%

0,6%

31%

69%

Svedala

84,5%

-0,1%

79,2%

0,6%

Trelleborg

37%

63%

Vellinge

17%

83%

Vellinge

82,1%

0,0%

72%

Sydvästra

71,6%

0,4%

Sydvästra
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28%
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Självförsörjningskvot

Källa: Kronofogden och SCB. Statistiken avser 2018 och 2019. Statistiken anger
det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, delat på
antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december det aktuella året.

Trelleborg

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

a

-0

Förändring i procentenhet, 2017-2018

18%

+3,4% i Sydvästra
-0,7% i Skåne

12 000

6 000

Fördelning av sysselsatta 2018

Burlöv

14 000

8 000

Sysselsättningsgrad

Privat sektor

Förändring av skulder
2018-2019

Skulder hos Kronofogden per invånare
10 000

Sysselsättning per sektor
Offentlig sektor

Invånarnas ekonomi

Bu
rlö
v

Mellan april 2019 och april 2020 har arbetslösheten i Sydvästra ökat från 11,1 till 12,3 procent.
Det är den högsta arbetslösheten av alla delområden i Skåne. I Malmö är arbetslösheten hela 14,7
procent, mest av alla kommuner i Skåne. En viktig
förklaring till det är coronapandemin. Även om arbetslösheten var hög redan före coronakrisen har
ökningstakten accelererat under mars och april.
I februari 2020, före coronakrisen var arbetslösheten i delområdet 11,4 procent, vilket är 0,2
procentenheter högre än i februari 2019. Då var
ökningen lägre än i något annat delområde i Skåne. Den svagt ökande arbetslösheten sågs då som
ett tecken på att även om konjunkturläget försvagats rörde det sig om en avmattning snarare än
om en lågkonjunktur.
Arbetslösheten i Sydvästra är hög i flera olika avseenden. Ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten
bland både inrikes och utrikes födda samt arbetslösheten bland personer utan gymnasieutbildning
är i samtliga fall högre än genomsnittet i Skåne.

FOTO: NEWS ØRESUND
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Disponibel inkomst
per invånare (tkr)

Självförsörjningskvoten visar på kommunens skattekraft, näringslivets omfattning
samt in- och utpendlingen.

Självförsörjningskvot

2018

Förändring
ett år

Burlöv

188

2,7%

Lomma

270

0,3%

Lomma
Malmö

Burlöv

Lönesumma dag
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt
2018 (milj.kr)

Självförsörjningskvot

3 108

2 658

1,17

2 018

5 549

0,36

69 759

51 424

1,36

Malmö

197

1,9%

Skurup

212

2,7%

Skurup

1 337

2 447

0,55

Svedala

215

0,3%

Svedala

2 534

3 761

0,67

Trelleborg

209

0,9%

Trelleborg

4 427

6 958

0,64

Vellinge

296

1,6%

Vellinge

Sydvästra

210

1,6%

Sydvästra

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI
och baseras på den totala summan delat på
invånarantalet i kommunen/delområdet per 31
dec 2018.

2 784

7 196

0,39

85 966

79 992

1,07

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten fås genom att dela den totala lönesumman för de som arbetar i
området (även kallat dagbefolkningen) med lönesumman för de som bor i området (även kallat nattbefolkningen) och därmed anger en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket.
Självförsörjningskvoten visar dels på skattekraftens omfattning och dels på områdets näringsliv och
in- och utpendling. Lönesummorna baseras på kontrolluppgifter för anställda och omfattar således
inte egenföretagare.

> Stora skillnader i disponibel inkomst. Vellinge och Lomma har de högsta disponibla inkomsterna per invånare av
alla Skånes kommuner. I Svedala och Skurup är den disponibla inkomsten per invånare något högre än genomsnittet i
Skåne. I Malmö och Burlöv är de disponibla inkomsterna betydligt lägre. I Burlöv, som har den femte lägsta disponibla
inkomsten i Skåne, ökade dock den disponibla inkomsten kraftigt under 2018.
> Skulderna ökar mest i Sydvästra. I genomsnitt hade invånarna i Sydvästra 9 013 kronor i skuld hos Kronofogden under 2019, en ökning med 3,4 procent sedan 2018. Det är den största ökningen av alla delområden.
> Högst självförsörjningskvot i Skåne. Självförsörjningskvoten i Sydvästra är 1,07, vilket innebär att de som
arbetar i Sydvästra tjänar 7 procent mer än de som bor i delområdet. Högst är självförsörjningskvoten i Malmö.
Detta beror på att Sydvästra i allmänhet och Malmö i synnerhet har en stor inpendling från andra kommuner.

Källa: SCB. Avser nattbefolkning mellan 20-64 år och inkluderar
ej gränspendlare.
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Skulderna ökade i Malmö och Trelleborg
Sydvästra Skåne är ett av två delområden där
invånarnas skulder hos Kronofogden ökade under
2019. I genomsnitt hade varje invånare i delområdet 9 013 kronor i skuld hos Kronofogden 2019,
en ökning med 3,4 procent jämfört med 2018.
Hur stora skulder invånarna har hos Kronofogden skiljer sig kraftigt åt mellan de olika kommunerna i Sydvästra. I Lomma är skulderna lägst,
1 095 kronor per invånare. I Trelleborg och Malmö är invånarnas skulder hos Kronofogden högst,
11 599 respektive 10 164 kronor per invånare.
Skillnaderna inom delområdet har ökat. I Lomma
minskade skulderna hos Kronofogden med 21,2
procent mellan 2018 och 2019, medan skulderna ökade med 10,9 procent i Trelleborg och
4,1 procent i Malmö. Även i Skurup och Svedala
minskade skulderna, medan de steg i Burlöv, och
Vellinge.

Nystartade
företag

Fler pendlar från kranskommunerna
Centraliseringen har ökat i delområdet under de senaste åren. Bortsett från i Burlöv och Skurup, ökade
antalet personer som pendlade ut markant mer
än antalet personer som pendlade in till de mindre
kommunerna i Sydvästra Skåne mellan 2017 och
2018. Samtidigt ökade antalet inpendlare till Malmö med 1 300 personer under samma period.
Utvecklingen syns också i självförsörjningskvoten, som visar relationen mellan vad dag- och
nattbefolkningen i en kommun tjänar. I Lomma,
Svedala och Trelleborg sjönk självförjningskvoten
mellan 2017 och 2018, medan Malmös självförsörjningskvot ökade något.
Antalet anställda i det privata och offentliga näringslivet steg procentuellt sett mest i Malmö och
Burlöv mellan november 2018 och november 2019,
vilket även det visar på en ökad centralisering.

Konkurser

Förändring i antal,
2018-2019

Färre nystartade företag
under 2019

Förändring i antal,
2018-2019

2019

Förändring

2019

Förändring

Burlöv

118

14

Burlöv

10

-1

Lomma

160

-5

Lomma

18

4

Malmö

2 804

-94

Malmö

399

-2

Skurup

108

-6

Skurup

9

-2

Svedala

121

6

Svedala

12

-2

Trelleborg

248

-4

Trelleborg

25

-14

Vellinge

274

-20

Vellinge

34

9

3 833

-109

507

-8

Sydvästra

Källa: Tillväxtanalys

Sydvästra

Det startades 3 833 företag i
Sydvästra under 2019, vilket är 109
färre än under 2018. Det motsvarar en
minskning med tre procent. Sydvästra
är fortsatt det delområde där flest
nya företag startas, men nedgången
är större än i något annat delområde,
både i antal och procentuellt.
Även antalet konkurser minskade
mellan 2018 och 2019. Framför
allt minskade antalet konkurser i
Trelleborg.
Nettoföretagandet i Vellinge sjönk
under 2019, då fler företag gick i
konkurs än under 2018, samtidigt som
antalet nystartade företag var färre.
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Den disponibla inkomsten ökade under 2018
Den disponibla inkomsten var 210 000 kronor per
invånare i Sydvästra under 2018, en ökning med
1,6 procent sedan 2017. Den disponibla inkomsten
var 2018 på samma nivå som genomsnittet i Skåne,
efter att tidigare legat något lägre. Mest ökade den
disponibla inkomsten i Burlöv och Skurup, med 2,7
procent. I Skåne är det bara i Osby kommun som den
disponibla inkomsten ökade mer, procentuellt sett.
Vellinge och Lomma är fortsatt de kommuner i
Skåne där den disponibla inkomsten är högst.

Utjämnad sysselsättningsgrad
Före coronakrisen minskade skillnaderna i
sysselsättning mellan kommunerna i Sydvästra.
Sysselsättningsgraden i delområdet var 0,4
procentenheter högre 2018 än 2017, den näst
högsta ökningen av alla delområden. I Svedala
och Lomma, där sysselsättningsgraden är högst,
minskade den något, medan den ökade med 0,5
procentenheter i Malmö, där sysselsättningsgraden är lägst.

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*
Förändring i antal anställda november 2018-november 2019
ANSTÄLLDA

Burlöv

1-19

20-49

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

2 567

-108

2 023

50-99
Förändring

Antal
november
2019

431

Totalt

100+
Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

1 530

144

2 805

-119

8 925

348

Lomma

2 612

11

1 352

48

629

-93

951

12

5 544

-22

Malmö

50 101

538

32 353

755

25 267

94

67 318

1 829

175 039

3 216

Skurup

1 785

62

880

33

613

-51

544

-8

3 822

36

Svedala

2 393

21

1 399

61

802

-115

1 850

133

6 444

100

Trelleborg

4 849

150

3 029

-129

1 923

57

3 083

-38

12 884

40

4 136

-151

1 539

-113

1 574

184

489

117

7 738

37

68 443

523

42 575

1 086

32 338

220

77 040

1 926

220 396

3 755

Vellinge
Sydvästra

* Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbetsställen. Källa: SCB

> Företag i alla storleksklasser växte under 2019. Såväl små, medelstora som stora arbetsställen i Sydvästra hade fler anställda i november 2018 än i november 2019. Delområdet är tillsammans med Nordvästra det
enda där antalet anställda i alla storleksklasser ökade under perioden.
> Fler anställda i företagen, men ökningstakten har avstannat. Mellan november 2018 och november
2019 ökade antalet anställda i delområdets privata och offentliga företag med 3 750 personer, en ökning
som motsvarar 1,7 procent. Mellan november 2017 och november 2018 var ökningen 3,0 procent, och under
de två föregående åren ökade antalet anställda med 2,1 respektive 2,8 procent.

Källa: SCB

> 4,1 procent fler jobb i Burlövs näringsliv. Antalet anställda i de privata och offentliga företagen i Burlöv ökade
med närmare 350 personer mellan november 2018 och november 2019. Det motsvarar en ökning med 4,1 procent.
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Tema: Bostad
Sydvästra Skåne

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor maj 2019-april 2020

Kraftig bostadstillväxt och fler affärer under det senaste året
I Sydvästra Skåne har takten i bostadsbyggandet
varit hög under de senaste fem åren, men den
påbörjade nyproduktionen minskade under
2019. I Malmö har många nybyggda bostäder tillkommit och Malmös roll som regionens draglok
har vuxit. Under 2010-talet har Malmö stått för
35 procent av all påbörjad nyproduktion i Skåne.
Trenden i hela Skåne är att bostadsbeståndet

som ägs av privata fastighetsbolag ökar, och i
Sydvästra har de ökat sitt ägande i flerbostadshus med 31 procent på fem år.
Antalet villaförsäljningar dominerar marknaden
i fem kommuner i Sydvästra, men har minskat
något under det senaste året.
Coronakrisens effekter har framför allt
synts på Malmös bostadsrättsmarknad.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

BOSTADSRÄTTER
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

VILLOR
kr/kvm1

K/T-tal1
(förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

Burlöv

19 271 (10%)

138 (25%)

29 977

1,76 (9%)

100 (-11%)

Lomma

37 990 (12%)

243 (13%)

40 635

1,80 (7%)

195 (14%)

Malmö

29590 (7%)

6 820 (8%)

36 257

1,63 (6%)

943 (-5%)

Skurup

14 629 (6%)

34 (-6%)

19 345

1,87 (10%)

173 (5%)

Svedala

20 767 (12%)

112 (87%)

26 110

1,63 (3%)

157 (5%)

Trelleborg

16 981 (9%)

363 (3%)

25 258

1,77 (3%)

388 (-2%)

Vellinge

34 662 (6%)

163 (9%)

39 130

1,72 (7%)

314 (-9%)

29 002 (7%)

7 873 (9%)

32 883

1,70 (6%)

2 270 (-3%)

Sydvästra

1) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020. 2) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020 jämfört med genomsnittligt värde maj 2018-april
2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden maj 2019-april 2020. 4) Avser antalet försäljningar maj 2019-april 2020 jämfört med maj 2018-april
2019.

•

•

•

Bostadsbyggandet minskar. 2019 påbörjades närmare 2 000 färre nybyggda bostäder i
Sydvästra än 2018. Även antalet färdigställda bostäder väntas därmed minska under
kommande år.
Fler sålda bostadsrätter, men färre villor.
Det såldes nio procent fler bostadsrätter i delområdet under maj 2019-april 2020 jämfört
med föregående tolvmånadersperiod. Antalet
sålda villor minskade dock med tre procent.
Privata fastighetsbolag växer mest. De
privata fastighetsbolagen ägde 31 procent
fler bostäder i flerbostadshus 2019 än 2014.
Samtidigt var det allmännyttiga flerbostadshusbeståndet närmast oförändrat.
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K/T-tal villor

40 000

Två procent lägre pris på bostadsrätter i april
Utbudet av bostäder till försäljning nådde en hög
nivå i Malmö under mars-april, som en konsekvens
av coronapandemin.
– Utbudet har gått upp onormalt högt. Å
andra sidan börjar det nu gå ner. På villasidan har
utbudet varit något lägre än normalt, säger Daniel
Saveman, franchisetagare och fastighetsmäklare
på Fastighetsbyrån i Malmö, i mitten av maj.
Under april 2020 sjönk kvadratmeterpriset
på bostadsrätter med cirka två procent i Malmö,

Under de senaste åren har byggtakten varit hög
i Sydvästra. 21 000 bostäder har färdigställts i
delområdet under 2010-talet, och bara under de
senaste fem åren har antalet bostäder i flerbostadshus ökat med 9,0 procent och antalet småhus vuxit med 4,3 procent. Under 2019 minskade
dock antalet påbörjade bostadsprojekt kraftigt,
vilket också väntas innebära att de färdigställda
bostäderna kommer att minska i antal under kommande år. Trots att antalet påbörjade bostäder
minskat är nivån fortsatt hög.
Byggtakten har gjort att antalet flerbostadshus
har ökat, men trots detta ägde allmännyttan bara
400 lägenheter fler 2019 än 2014, en ökning som
motsvarar en procent. Istället har antalet bostäder

Nyproduktion av bostäder

Prisutveckling Sydvästra 10 år

som ägs av privata fastighetsbolag ökat med hela
31 procent under perioden. Ökningen beror både
på att nya bostäder byggs av både allmännyttan
och privata bolag, men också på att allmännyttan
i Sydvästra, liksom i Skåne i stort, sålt delar av sitt
bestånd till privata bolag.

enligt Svensk mäklarstatistik, jämfört med cirka en
procent i Göteborg och Stockholm. Det motsvarar
en prissänkning på cirka 600 kronor i genomsnitt
per kvadratmeter. Priserna på villor var under april
oförändrade. I Malmö har efterfrågan på bostadsrätter minskat något den senaste månaden.
– Sammanfattningsvis har det ändå hänt
förvånansvärt lite och Malmös marknad står sig
mycket stabilt. Det krävs många procents nedgång för att det ska kännas som att det skakar,
säger Daniel Saveman.
Den långsiktiga effekten av coronakrisen oroar,
men är fortfarande svår att överblicka. Enligt Daniel Saveman beror det på hur djup krisen blir och
vilka bostadsmarknadsstimulanser som kommer
att bli aktuella.
– Det kommer att ta lite längre tid att sälja,
det kan vi garantera. Priserna kommer sannolikt
inte att gå upp, utan de kommer att ligga kvar
eller gå ner något. Men i Malmö har vi varit förskonade från större prisvariationer. Historiskt har
det inneburit 200 000-300 000 kronor mindre i
pris vid prisfall, säger han.
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Påbörjade bostäder 2019
(förändring)5

Färdigställda
bostäder 2019 (förändring)6

234 (+234)

Burlöv

229 (-144)

Lomma

19 (-66)

61 (-107)

Malmö

2 062 (-1 522)

3 013 (+86)
90 (+66)

Skurup

12 (-75)

Svedala

33 (+26)

16 (-91)

Trelleborg

79 (-144)

241 (+144)

Vellinge
Sydvästra

17 (-36)

29 (-148)

2 451 (-1 961)

3 684 (+184)

5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder 2019
jämfört med 2018. 6) Avser förändringen av antalet färdigställda nybyggda
bostäder 2019 jämfört med 2018. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

> Trend 2019/2020 - Kvadratmeterpriset på
bostadsrätter sjönk i Malmö under mars och
april. Samtidigt minskade antalet bostadsrättsaffärer. Det såldes 1 199 bostadsrätter
i Malmö under mars och april 2020, jämfört
med 1 255 under samma månader 2019. På
villamarknaden, som traditionellt sett är mer
stabil, har förändringarna varit mindre.
I Trelleborg, den näst största kommunen i delområdet, har bostadsrättsmarknaden varit mer
stabil. Såväl antalet försäljningar som kvadratmeterpris var högre under mars och april 2020
jämfört med samma månader 2019.
I Vellinge och Lomma har utvecklingen
hittills varit stabil under våren.
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Fortsatt efterfrågan på nyproducerat
Antalet färdigställda bostäder i Sydvästra Skåne
fortsatte att vara rekordhögt under 2019, men det
påbörjades markant färre nya bostadsprojekt än
under tidigare år. Den avmattade byggkonjunkturen
syns i hela Sverige, men antalet påbörjade bostadsbyggen i Sydvästra är fortsatt fler än det exempelvis
var 2014, och åren dessförrinnan. Flera byggprognoser talade redan före coronakrisen om att byggandet
väntades fortsätta minska under 2020, och i takt
med att den ekonomiska påverkan av coronapandemin förvärrats under våren har byggprognoserna
justerats ner än mer. Hittills har dock inget efterfrågefall märkts i Malmö, enligt fastighetsmäklaren
Daniel Saveman.
– Vi har lika många budgeterade nyproduktioner under 2020 som under 2019. Vi har sålt på
bra, vissa projekt har sålt slut hur fort som helst.
Vi märker ingen skillnad, säger han.
Ökad nyproduktion i hela Sydvästra Skåne
De senaste årens höga byggtakt gör att bostadsbeståndet ökat i Sydvästra. Antalet bostäder i
flerbostadshus var 9,0 procent fler i delområdet
2019 jämfört med 2014. Under samma period
ökade antalet bostäder i småhus med 4,3 procent.
94

I samtliga sju kommuner i delområdet ökade antalet bostäder i flerbostadshus procentuellt sett mer
än antalet bostäder i småhus under perioden.
Bostadsbeståndet har ökat kraftigt i flera kommuner i delområdet under den senaste femårsperioden. I Svedala ökade antalet bostäder med 9,2
procent mellan 2014 och 2019, näst mest av alla
kommuner i Skåne. Antalet bostäder i flerbostadshus ökade med hela 16,2 procent i kommunen.
Lomma är dock den kommun i Sydvästra där
antalet bostäder i flerbostadshus ökade mest mellan
2014 och 2019, med hela 20,3 procent. I Skåne är det
bara i Båstad som den procentuella ökningen har varit
större. Att nyproduktionen varit omfattande i Lomma
kan delvis förklaras med att kvadratmeterpriset för

Villabeståndet större i fem
kommuner
Bostadsbestånd 2019 - antal bostäder
Flerbostadshus,
antal 2019

Flerbostadshus,
andel 2019

Småhus,
antal
2019

Småhus,
andel
2019

Burlöv

4 353

55%

3 214

41%

Lomma

3 146

31%

6 282

63%

Malmö

130 297

78%

27 289

16%

Skurup

1 312

19%

5 312

76%

Svedala

2 362

27%

5 996

69%

Trelleborg

8 790

42%

11 239

54%

KOMMUN

bostadsrätter är det näst högsta av alla Skånes kommuner, och att hyrorna för hyresrätter även de ligger
högt med skånska mått mätt (se faktaruta nedan),
vilket gör nyproduktion ekonomiskt lönsam.
Skurup är den kommun i Sydvästra där bostadsbeståndet är lägst. Skurup är också den kommun i
Sydvästra där beståndet växte minst mellan 2014
och 2019, med 5,4 procent. Ökningen är dock
fortsatt högre än i flera andra delar av Skåne.
Hyresrätter växer mer än bostadsrätter
Det finns stora skillnader inom Sydvästra Skåne
när det gäller upplåtelseform i flerbostadshus. I
Lomma och Vellinge är bostadsrätter vanligare än
hyresrätter, och i Malmö är fördelningen jämn. I
Skurup är däremot bostadsrätt en väldigt ovanlig
bostadsform. I sex av sju kommuner har antalet
hyresrätter ökat snabbare än antalet bostadsrätter
mellan 2014 och 2019. I Svedala ökade dock antalet bostadsrätter med 31 procent, medan antalet
hyresrätter steg med 7 procent under perioden.

Lägst hyror i Burlöv
– högst i Malmö

Malmös andel av den totala
bostadsmarknaden växer
Malmö är Skånes största stad och dominerar
bostadsmarknadsstatistiken i flera avseende.
En fjärdedel av alla Skånes bostäder finns i
Malmö, en tredjedel av bostadsförsäljningarna i Skåne sker i kommunen, och av Skånes
127 000 bostadsrätter ligger 49 procent i
Malmö. Utvecklingen på bostadsmarknaden
i Malmö färgar alltså bilden av utvecklingen i
hela regionen.
Malmös roll som regionens draglok har
stärkts under senare år. Under 90-talet
påbörjades 18 procent av alla nya bostäder
i Skåne i Malmö. Under 00-talet hade
motsvarande siffra vuxit till 25 procent, och
under 10-talet har 35 procent av all påbörjad
nyproduktion i Skåne byggts i just Malmö.
Det finns stora skillnader även inom
Malmö. Under 2019 uppfördes cirka 80
procent av de nya bostäderna i stadens
västra eller centrala delar, enligt Malmö
stads lägesrapport om bostadsförsörjningen. Enligt samma rapport uppfördes 43
procent av de nya bostäderna mindre än en
kilometer från en järnvägsstation.

Bostadsrätter,
andel 2019

Hyresrätter,
andel 2019

Burlöv

27%

73%

Lomma

84%

16%

Malmö

48%

52%

Skurup

12%

88%

Svedala

42%

58%

Burlöv är den kommun i Sydvästra Skåne
där medianhyran per kvadratmeter och år
är lägst. Medianhyran per kvadratmeter är
1 000 kronor, jämfört med 1 123 kronor i
Skåne som helhet.
Malmö är den kommun i Skåne där medianhyrorna är högst, 1 212 kronor per kvadratmeter och år. Bland de mindre kommunerna
i delområdet sticker Lomma ut som en
kommun med höga hyror, 1 151 kronor per
kvadratmeter. Bara i Malmö, Helsingborg och
Staffanstorp är hyrorna högre.
Att just Lomma och Staffanstorp tillhör de
kommuner i Skåne där hyran är högst kan ha
flera tänkbara förklaringar. En av förklaringarna är att det i dessa två kommuner saknas ett
allmännyttigt bostadsbolag. Istället äger privata bostadsbolag hela hyresrättsbeståndet.
I Burlöv, där hyrorna är låga, äger allmännyttan hela 56 procent av bostäderna i flerbostadshus. 27 procent är bostadsrätter, och
bara 14 procent ägs av privata aktiebolag.

Trelleborg

37%

63%

Källa: SCB

Vellinge

2 420

16%

11 606

78%

Sydvästra

152 680

64%

70 938

30%

Skåne

323 641

50%

281 269

43%

Specialbostäder och övriga hus utgör 6 procent av bostadsbeståndet i
Sydvästra. Källa: SCB

Få bostadsrätter i Skurup
Upplåtelseform i flerbostadshus 2019
KOMMUN

Vellinge

59%

41%

Sydvästra

48%

52%

Skåne

40%

60%

FOTO: NEWS ØRESUND

Högre priser under det senaste året
Det säljs fler bostadsrätter än villor i delområdet,
och antalet bostadsrättsaffärer har ökat kraftigt.
Mellan maj 2019 och april 2020 såldes nio procent
fler bostadsrätter i Sydvästra Skåne jämfört med
under föregående tolvmånadersperiod. Malmö
har, som delområdets största stad, störst effekt
på totalsiffran, men antalet bostadsrättsaffärer
steg även i flera av delområdets andra kommuner.
Bara i Skurup var antalet sålda bostadsrätter färre
under perioden än tidigare.
Även priserna steg mellan maj 2019 och april
2020, efter ett avstannande prisläge under 2018.
Kvadratmeterpriset på bostadsrätter ökade med
sju procent under perioden, den högsta ökningen
av alla delområden. Kvadratmeterpriset steg i alla
kommuner i delområdet, men mest i Svedala och
Lomma. Kvadratmeterpriset i Lomma är högt, och
prisläget i kommunen närmar sig nu det i Lund,
där bostadsrättspriserna är högst i Skåne.
Antalet villaförsäljningar var däremot tre procent
färre mellan maj 2019 och april 2020 jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Priserna mätt i K/T-tal,
den koefficient som beskriver relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde, steg med sex procent.
Det är en lika stor ökning som i Skåne som helhet.

TEMA: BOSTAD SYDVÄSTRA SKÅNE

Källa: Svensk Mäklarstatistik, SCB, Malmö Stad

Källa: SCB
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TEMA: BOSTAD SYDVÄSTRA SKÅNE
Större fluktuation på bostadsrättsmarknaden
I Malmö har antalet sålda villor legat på en mer
stabil nivå, medan bostadsrättsförsäljningarna
har fluktuerat under de senaste tio åren. Efter
finanskrisen föll antalet försäljningar, men sedan
2014 har både priserna och antalet försäljningar
stigit till en ny, högre nivå. Den nedgång som
syntes i Stockholm och Göteborg i både pris och
antal försäljningar under 2018 blev inte lika stor i
Malmö som i de andra storstäderna.
Antalet bostadsaffärer har ökat i hela Malmö,
men fastighetsmäklaren Daniel Saveman upplever
en brist på stora, centrala lägenheter.
– Det är populärt med stora lägenheter
eftersom det finns ett begränsat utbud av dem.
Gamla Väster och Davidshall är fortsatt populära
områden. Dockan och Västra Hamnen var länge
superpopulärt, men där har det byggts mycket nu
och efterfrågan har mötts. Jag ser i nuläget inget
nytt område som är ”up-and-coming”. Malmö är
också relativt litet jämfört med andra störstäder
vilket gör det svårare att etablera nya stadsdelar,
säger han.

Säljtiden kortast i Sydväst
Säljtiden, det vill säga det genomsnittliga antalet
dagar från att en bostad publiceras till att den säljs,
är lägre i de flesta kommuner i delområdet än i
Skåne som helhet. Den genomsnittliga säljtiden för
bostadsrätter i Skåne var 17 dagar 2019. I Svedala,
Lomma, Malmö och Trelleborg var säljtiden kortare
än Skånesnittet, och i Vellinge, Burlöv och Skurup var
säljtiden på samma nivå, eller något högre.
Den genomsnittliga säljtiden för villor i Skåne var
21 dagar 2019. I Burlöv var den bara 13 dagar, och i
Lomma, Svedala och Malmö 15 dagar under samma
år. Den hårda konkurrensen på bostadsmarknaden i
området kan få bostadsköpare att bredda sina köpområden, menar Daniel Saveman, fastighetsmäklare
och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Malmö.
– Det finns få hus till försäljning på vissa orter.
Barnfamiljer som letar hus utanför stan, men som
får vänta länge på ett hus i till exempel Lomma,
utökar sökområdet till närliggande områden såsom Åkarp, Hjärup och på Näset, säger han.

Fler lägenheter än villor säljs
Sålda villor och bostadsrätter i
Sydvästra Skåne 2009-2019

Villamarknaden större i flera kommuner
Det såldes omkring 10 000 bostäder i Sydvästra under 2019, varav runt 7 750 i Malmö. Bostadsrätter
dominerar bostadsmarknaden i Malmö, men i flera
andra kommuner är villamarknaden större. I Vellinge,
Skurup och Svedala säljs fler villor än bostadsrätter,
och i Trelleborg och Burlöv är antalet villaaffärer årligen ungefär lika många som bostadsrättsaffärerna.
I Lomma var villamarknaden tidigare större än
bostadsrättsmarknaden, men sedan 2016 har det
varje år sålts fler bostadsrätter än villor.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Tre jämnstora marknader

Ökning av affärer i Trelleborg

Antal sålda bostäder per kommun 2009-2019

Antal sålda bostäder per kommun 2009-2019

Balanserad marknad
Budpremien på bostadsrätter, relationen mellan
utgångspris och slutpris, var fem procent under
2016 och 2017. Det innebär att priset efter budgivning i genomsnitt var fem procent högre än det
efterfrågade utgångspriset under perioden. Under
2018 och 2019 har dock budpremien fallit till noll,
respektive två procent. Utvecklingen beror enligt
fastighetsmäklaren Daniel Saveman, inte på en
lägre köpkraft utan på en mer balanserad marknad.
– Vi har haft en period med stigande priser och
det tar ett tag att hitta de nya nivåer där säljare
och köpare kan mötas, säger han.
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Privata fastighetsbolag växer
Under den senaste femårsperioden har antalet
bostäder i flerbostadshus som ägs av allmännyttiga bostadsbolag varit närmast oförändrat i
Sydvästra Skåne. Istället är det de privata fastighetsbolagen, som sedan tidigare redan äger fler
bostäder än allmännyttan både i flerbostadshus
och totalt sett, som ökar mest. Privata aktiebolag
ägde 31 procent fler bostäder i flerbostadshus i
delområdet 2019 jämfört med 2014. Det innebär
en ökning med över 9 000 bostäder. Under samma
tid har antalet bostäder i flerbostadshus som ägs
av allmännyttiga bostadsbolag ökat med cirka
400 stycken, och antalet bostadsrätter vuxit med
omkring 4 900.
Trenden är densamma i hela Skåne, och även
om Malmö på grund av sin storlek dominerar
statistiken i Sydvästra är mönstret med ett ökat
ägande i privata fastighetsbolag inget som är
unikt för Malmö. I samtliga sju kommuner har de
privata fastighetsbolagens flerbostadshusbestånd ökat mer än allmännyttans, procentuellt
sett. Detta främst på grund av avyttringar, eftersom allmännyttan på flera håll fortsatt bygger
nya bostäder.
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Pågatågseffekt i Trelleborg
– priserna steg kraftigt efter
invigningen av tåglinjen
Den 12 december 2015 invigdes den nya
pågatågslinjen mellan Trelleborg och Malmö.
Det innebar väsentligt minskade pendlingstider mellan städerna, och en ökad tillgänglighet i Trelleborg.
2015 ökade antalet bostadsaffärer i Trelleborg kraftigt, från 469 stycken under 2014 till
638 bostadsaffärer 2015. En ökning med 36
procent. Samma år steg antalet bostadsaffärer
kraftigt i hela Skåne, totalt med 24 procent,
så det finns flera förklaringar till Trelleborgs
ökning än en Pågatågseffekt. Ökningen hänger
dock inte samman med en ökad nyproduktion,
då denna var låg i Trelleborg vid samma tid.
2015 steg kvadratmeterspriset på bostadsrätter med 10 procent i Trelleborg jämfört med
föregående år. Under 2016 och 2017 fortsatte
de kraftiga prisökningarna, med 20 respektive 17 procent. Även priserna på villor ökade
kraftigt under perioden. K/T-talet för villor
ökade med 10 procent 2015, 9 procent 2014
och 8 procent 2017.
Också i Skåne som helhet steg bostadspriserna kraftigt under 2015-2017. Procentuellt
sett steg dock bostadspriserna något mer i
Trelleborg, både för villor och bostadsrätter.
Trelleborgs bostadsrätter hade också en procentuellt sett snabbare prisökning än Malmös.
Källa: Svensk Mäklarstatistik, SCB.

2019

Vellinge

Avser både villor och bostadsrätter. Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Nordvästra Skåne

Coronakrisen har skakat om Nordvästra Skåne. Arbetslösheten ökar snabbast
i Skåne, inskrivningstakten är hög, och de branscher som påverkas mest av
coronapandemin är större i Nordvästra än i övriga Skåne. Redan före krisen var
avmattningen tydlig, med färre nya jobb i företagen än tidigare. Men allt pekar
inte nedåt, sysselsättningsgraden är högre än genomsnittet i Skåne, antalet
bostadsförsäljningar ökar och invånarnas skulder hos Kronfogden minskar.

Arbetslösheten ökar snabbast i Nordvästra
Arbetslösheten i Nordvästra var 1,6 procentenheter
högre i april 2020 jämfört med april 2019, den största
ökningen av alla delområden i Skåne. Under coronakrisen har antalet nyinskrivna arbetslösa dessutom ökat
kraftigt. 5 154 personer skrevs in på Arbetsförmedlingen under vecka 10-20 2020, en ökning med 92
procent jämfört med samma veckor 2019.
Svagare jobbtillväxt redan under 2019
Mellan november 2018 och november 2019 ökade
antalet jobb i de privata och offentliga företagen

Nordvästra Skåne har drabbats hårt av
coronakrisen. Arbetslösheten har stigit mest
av alla delområden under det senaste året,
antalet nyinskrivna arbetslösa har ökat mer
än genomsnittet i Skåne och fler fler företag
tvingas ansöka om konkurs. Både industrin och
transportbranschen, två av de branscher som
påverkats mest under coronapandemin, står
för en större andel av sysselsättningen i Nordvästra än i något annat delområde i Skåne
Inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen i Nordvästra är hög. Bara i Sydvästra Skåne har antalet
nyinskrivna arbetslösa ökat mer under coronakrisen. Totalt skrev 5 154 personer i Nordvästra in sig
som arbetslösa under vecka 10-20 i år. Det är 92
procent fler än under samma veckor 2019. I Båstad,
Höganäs och Örkelljunga har inskrivningstakten
varit mer än 150 procent högre än under förra året.
Arbetslösheten i Nordvästra var stigande redan
innan coronapandemin, men läget har förvärrats
avsevärt under de senaste månaderna. Arbetslösheten i delområdet var 10,2 procent i april 2020,
1,6 procentenheter högre än i april 2019, men den
fortsatt lägre i Nordvästra och Helsingborg än i
Sydvästra och framför allt Malmö. Ökningen med
1,6 procentenheter är dock största ökningen av
alla delområden, och de fem kommuner i Skåne som

Så många arbetar i de mest utsatta
branscherna i Nordvästra Skåne:

21 700

arbetar i handeln

20 000

arbetar i industrin

16 300
9 500
5 000

arbetar med företagstjänster
arbetar med transport
arbetar i hotell/restaurang

De fem branscherna ovan står för 49 procent av sysselsättningen i Nordvästra Skåne. Att branscherna kategoriseras som
utsatta bygger på statistik över permitteringar, varsel och
konkurser sedan mars i Skåne. Läs mer om de utsatta branscherna i rapportens inledande kapitel. Uppgifter om antalet
sysselsatta per bransch är från 2018. Källa: SCB

haft högst ökningstakt, Bjuv, Perstorp, Åstorp, Helsingborg och Klippan ligger alla i Nordvästra Skåne.
Hälften sysselsätts i utsatta branscher
72 500 personer i Nordvästra är sysselsatta i de
branscher som påverkats mest av coronakrisen. Det
motsvarar 49 procent av alla sysselsatta i delområdet, en högre andel än i något annat delområde
i Skåne. Transportbranschen stod 2018 för 6,3
procent av sysselsättningen och industrin för 13,4
procent, även det de högsta andelarna av alla delområden. Ytterligare en förklaring till att Nordväs-

Många nyinskrivna arbetslösa

I KORTHET:
Hälften arbetar i särskilt utsatta branscher
Handeln, hotell/restaurang, industrin, transportbranschen och företagstjänster, fem av de branscher
som prövas hårdast av coronakrisen, står för 49
procent av sysselsättningen i Nordvästra, mer än i
något annat delområde i Skåne.

Coronaeffekter: Arbetslösheten
ökar mest i Nordvästra Skåne

med 1,3 procent. Det är ett tecken på att konjunkturen mattats av något jämfört med tidigare år. Under
den föregående tolvmånadersperioden steg antalet
jobb i företagen med 1,9 procent och året dessförrinnan med 2,7 procent.
Sysselsättningsgraden ökade före krisen
Sysselsättningsgraden i delområdet ökade med 0,6
procentenheter, till 76,1 procent, mellan 2017 och
2018. Ökningen är den högsta bland alla delområden.
Ökat antal bostadsförsäljningar
Nio procent fler bostadsrätter såldes i Nordvästra
Skåne mellan maj 2019 och april 2020 jämfört med
föregående tolvmånadersperiod. Även antalet
sålda villor ökade, och var fyra procent högre under
perioden än tidigare. Däremot minskade nyproduktionen mellan 2018 och 2019, både räknat i antalet
påbörjade och antalet färdigställda bostäder.

Nyinskrivna arbetslösa v. 10-20 2020
(jämfört med samma period 2019)
Antal nyinskrivna
arbetslösa
v. 10-20 2020

Förändring

Bjuv

230

+68%

Båstad

172

+169%

2 574

+93%

Höganäs

270

+162%

Klippan

232

+80%

Landskrona

707

+72%

Perstorp

108

+57%

Åstorp

240

+58%

Ängelholm

484

+111%

Örkelljunga

137

+154%

Nordvästra

5 154

+92%

Helsingborg

Antalet konkurser ökar
66 företag i Nordvästra Skåne, 34 i mars och 32 i
april, har ansökt om konkurs under coronakrisens
första månader. Det är omkring en tredjedel fler än
vanligt. Under mars 2019-februari 2020, de tolv
månader som föregick krisen, gick i genomsnitt 24,7
företag i konkurs var månad. Omkring hälften av
konkurserna i delområdet har skett i Helsingborg,
vilket är ungefär samma fördelning som före krisen.
Under mars drabbades 167 anställda av konkurser i delområdet, vilket är betydligt högre än vanligt. Under mars 2019-februari 2020 drabbades i
genomsnitt 50 anställda varje månad av konkurser.
I april var antalet drabbade av konkurser lägre än
vanligt, trots det ökade konkursantalet. Bara 34
anställda drabbades då av konkurserna i Nordvästra Skåne. I april var det alltså främst småföretag
som tvingades ansöka om konkurs.
Källa: SCB

Källa: Arbetsförmedlingen
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Kommuner:
Helsingborg,
Landskrona,
Ängelholm, Båstad,
Höganäs, Klippan,
Örkelljunga, Bjuv,
Åstorp, Perstorp

INVÅNARE

343 553 (+1,2%)
Befolkning 31 december 2019 (förändring sedan 31
december 2018). Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

VILLOR: K/T-TAL

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Antal anställda
2018

Förändring
2017-2018

Vård och omsorg/
sociala tjänster (15%)

23 080

-0,7%

Handel (15%)

21 667

1,4%

Tillverkning och
utvinning (13%)

19 991

0,4%

Företagstjänster (11%)

16 288

1,8%

Utbildning (10%)

15 305

1,9%

NYSTARTADE FÖRETAG

21 677 (+6%)

ARBETSLÖSHET

Under 2019 startades 2 257 nya företag i Nordvästra.
(Förändringen jämfört 2018)

10,2% (+1,6)

Källa: Tillväxtanalys

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Arbetslösheten i april 2020 (förändring i procentenheter jämfört med april 2019).
Källa: Arbetsförmedlingen

211 (+1,3%)

Flygplatsen i Ängelholm nedstängd
Flera stora transportföretag prövas just nu hårt
av det minskade resandet. Inga flygplan har lyft
från Ängelholm-Helsingborg Airport sedan den 6
april, och flygplatsens framtid är nu oviss. Samtidigt seglar ForSeas färjor mellan Helsingborg och
Helsingör efter en anpassad tidtabell under coronapandemin. Antalet passagerare har minskat
då endast arbetspendlare, danska medborgare,
personer bosatta i Danmark, varutransporter och
personer med särskilda skäl släppts in i Danmark
under våren.
– Färjorna till Danmark är påverkade men inte
Helsingborgs hamn i någon större utsträckning.
Den första initiala krisreaktionen har lagt sig,
många har börjat ta del av krispaketen, säger
Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i
Helsingborgs stad.
– Man hämtar andan och det finns ett behov
av att kunna se framåt, bedöma scenarier och
förbereda sig för att ”starta om”. Vi hör fler
diskussioner om hur det kommer att se ut
post-corona och hur man ska förbereda sig för
det och ställa om.

Efter flera år av högkonjunktur var avmattningstendenserna tydliga i Nordvästra under
hösten 2019 och vintern 2020. Jobbskapandet i
delområdets företag gick inte i samma höga takt
som tidigare, och arbetslösheten började stiga.
Centraliseringen i Nordvästra är inte lika stark
som i Sydvästra Skåne. Helsingborg har tillsammans med både Landskrona och Ängelholm
skapat fler jobb i delområdet under senare år.
Coronapandemin har förändrat situationen
i Nordvästra, och arbetslösheten ökar nu snabbare än i något annat delområde i Skåne.

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala
summan delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*
Antal anställda
4 325
2 375
1 625

Ort

Arbetslöshet april 2020
Arbetslöshet, andel
av arbetskraften
Bjuv

10,4%

2,4

Båstad

7,2%

1,5

Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

Helsingborg

11,5%

1,9

Höganäs

6,1%

1,0

Offentlig sektor

Helsingborg
Båstad

37 149
(+0,7%)

Båstad

Skåne läns landsting

1 375

Ängelholm

ICA Sverige AB

1 225

Helsingborg

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun och anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej
sammanräknad för koncern. Källa: SCB

Förändring ett år
(procentenheter)

76,1% (+0,6)
Per sektor 2018 (förändring 17-18)

111 978
(+1,2%)

Arbetslösheten i Nordvästra var 10,2 procent i april
2020, vilket är 1,6 procentenheter högre än i april
2019. Ökningen är större än i alla andra delområden
i Skåne. Bjuv, Perstorp, Åstorp, Helsingborg och Klippan är de fem kommuner i hela Skåne där arbetslösheten har stigit med flest procentenheter under det
senaste året. Den stigande arbetslösheten i dessa
kommuner spär på olikheterna i Nordvästra, då flera
av kommunerna redan sedan tidigare har haft en
hög arbetslöshet. Totalt sett är arbetslösheten i

Arbetslösheten ökar mest i Skåne

SYSSELSÄTTNING

2018. (Förändring jämfört med 2017).

PEAB Anläggning AB

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

Källa: Svensk mäklarstatistik

2 257 (+2%)

PEAB Sverige AB

K/T-talet för områdets villor under perioden
maj 2019 till april 2020 (förändring jämfört
med föregående 12-månadersperiod).

Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden maj 2019 till april
2020 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

Källa: SCB., avser dagbefolkning.

Skåne läns landsting

1,75 (+6%)

Långsiktiga effekter: Konjunkturen mattades av före krisen

FOTO: NEWS ØRESUND

Nordvästra Skåne

tra drabbats hårt är att den privata sektorn står för
75 procent av sysselsättningen i delområdet, mer
än i något annat delområde i Skåne.

Klippan

8,5%

1,7

Landskrona

12,1%

0,9

Perstorp

13,9%

2,1

Åstorp

11,3%

2,1

Ängelholm

6,6%

1,2

Örkelljunga

8,1%

0,8

Nordvästra

10,2%

1,6

Källa: Arbetsförmedlingen

Privat sektor
Källa: SCB, avser dagbefolkning
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Låg jobbtillväxt under vintern
De senaste månadernas utveckling kan tyckas dyster, men Nordvästra kommer från en period av god
tillväxt där det dock synts allt fler tecken på avmattning under 2019. Mellan 2017 och 2018 steg sysselsättningsgraden i delområdet med 0,6 procentenheter till 76,1 procent. Det är den största ökningen av
alla delområden. Mest ökade sysselsättningsgraden
i Landskrona, med 1,5 procentenheter. Det är den
största ökningen av alla Skånes kommuner.
Mellan november 2018 och november 2019
skapades 1 800 nya jobb i delområdets privata och

Förändring av skulder
2018-2019

12 000

-4,7% i Nordvästra
-0,7% i Skåne

8 000
6 000
4 000
2 000
-0

2018

Självförsörjningskvot

2019

Självförsörjningskvoten visar på kommunens skattekraft, näringslivets omfattning
samt in- och utpendlingen.

Källa: Kronofogden och SCB. Statistiken avser 2018 och 2019. Statistiken anger
det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, delat på
antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december det aktuella året.

offentliga företag, vilket motsvarar en ökning med
1,3 procent. Siffran är lägre än under tidigare år, vilket indikerar en avmattning. Preliminära siffror från
SCB:s företagsregister i början av mars 2020, före
coronakrisen, visade att avmattningen fortsatte
under vintermånaderna. Det skapades endast 150
jobb i de privata och offentliga företagen i delområdet mellan november 2019 och mars 2020.
Centraliseringen inte lika tydlig i Nordvästra
Den centraliseringstrend mot Malmö som syns
i Sydvästra Skåne återfinns inte på samma sätt
mot Helsingborg i Nordvästra. I Helsingborg
skapades närmare 1 000 nya jobb i de offentliga

Sysselsättningsgrad

Fördelning av sysselsatta 2018

Förändring i procentenhet, 2017-2018

Offentlig sektor

Privat sektor

Bjuv

34%

66%

Bjuv

Båstad

23%

77%

Helsingborg

23%

77%

Höganäs

18%

Klippan

2018

Förändring

74,7%

-0,3%

Båstad

79,6%

0,3%

Helsingborg

74,5%

0,4%

82%

Höganäs

81,1%

-0,1%

31%

69%

Klippan

76,5%

0,7%

Landskrona

28%

72%

Landskrona

72,7%

1,5%

Perstorp

25%

75%

Perstorp

70,3%

-0,4%

Åstorp

27%

73%

Åstorp

75,9%

1,0%

Ängelholm

27%

73%

Ängelholm

83,0%

0,6%

Örkelljunga

30%

70%

Örkelljunga

77,3%

1,0%

Nordvästra

25%

75%

Nordvästra

76,1%

0,6%
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Skulder hos Kronofogden per invånare
14 000

10 000

Sysselsättning per sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.
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Arbetslösheten ökade under vintern
Den ökade arbetslösheten beror inte enbart på
coronapandemin. Antalet arbetslösa i delområdet
ökade redan under vintermånaderna. I februari
2020 var arbetslösheten i Nordvästra 9,6 procent,
0,5 procentenheter högre än i februari 2019.
Arbetslösheten i delområdet är, trots ökningen
under våren, på samma nivå som genomsnittet i
Skåne. Arbetslösheten är högre än i Lundaområdet och flera av de mer glesbefolkade delområdena, men lägre än i Sydvästra och Nordöstra Skåne.

FOTO: NEWS ØRESUND

Nordvästra på samma nivå som i Skåne som helhet,
där den var 10,3 procent i april 2020.
Arbetslösheten bland unga (18-24 år), inrikes
födda och utrikes födda har stigit mer i Nordvästra
än i något annat delområde, och i gruppen som
saknar gymnasieutbildning är det bara i Norra
Skåne som arbetslösheten har ökat mer.

Disponibel inkomst
per invånare (tkr)

Självförsörjningskvot
Lönesumma dag
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt
2018 (milj.kr)

Självförsörjningskvot

2018

Förändring
ett år

Bjuv

185

0,2%

Bjuv

1 511

2 166

0,70

Båstad

262

2,0%

Båstad

2 109

2 180

0,97

Helsingborg

212

0,8%

Helsingborg

26 259

24 174

1,09

Höganäs

239

1,3%

Höganäs

2 841

4 318

0,66

Klippan

195

1,1%

Klippan

1 855

2 461

0,75

Landskrona

192

1,9%

Landskrona

5 876

6 545

0,90

Perstorp

182

1,5%

Perstorp

1 340

954

1,40

Åstorp

184

1,0%

Åstorp

2 098

2 240

0,94

Ängelholm

229

2,4%

Ängelholm

6 007

7 024

0,86

Örkelljunga

198

1,9%

Örkelljunga

1 154

1 402

0,82

Nordvästra

211

1,3%

Nordvästra

51 049

53 463

0,95

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI
och baseras på den totala summan delat på
invånarantalet i kommunen/delområdet per 31
dec 2018.

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten fås genom att dela den totala lönesumman för de som arbetar i
området (även kallat dagbefolkningen) med lönesumman för de som bor i området (även kallat nattbefolkningen) och därmed anger en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket.
Självförsörjningskvoten visar dels på skattekraftens omfattning och dels på områdets näringsliv och
in- och utpendling. Lönesummorna baseras på kontrolluppgifter för anställda och omfattar således
inte egenföretagare.

> Skulderna minskar i Nordvästra. Skulderna invånarna i Nordvästra har hos Kronofogden var 4,7 procent
lägre 2019 än 2018. Skulderna minskar mer än genomsnittet i Skåne, och skuldnivån är något under Skånesnittet.
> Växande skillnader i disponibel inkomst. Båstad och Ängelholm, två kommuner där den disponibla inkomsten
per invånare redan var bland de högsta i delområdet, var också de kommuner där den disponibla inkomsten per
invånare ökade mest mellan 2017 och 2018.
> Hög självförsörjningskvot i Helsingborg och Perstorp. Helsingborg och Perstorp är två av Skånes sex
inpendlingskommuner, det vill säga kommuner med fler in- än utpendlare. Det reflekteras av kommunernas
självförsörjningskvoter. I Perstorp är självförsörjningskvoten 1,40, vilket innebär att de samlade inkomsterna
hos de som arbetar i kommunen är 40 procent högre än de samlade inkomsterna för de som bor i Perstorp.

Källa: SCB. Avser nattbefolkning mellan 20-64 år och
inkluderar ej gränspendlare.
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Skuldsättningen under Skånesnittet
Invånarnas skulder hos Kronfogden minskade
med 4,7 procent i Nordvästra mellan 2018 och
2019. Bara i Nordöstra Skåne minskade skulderna mer. I genomsnitt hade invånarna i Nordvästra
Skåne 7 390 kronor i skuld hos Kronofogden år
2019, jämfört med 7 775 kronor per invånare
i Skåne som helhet. I samtliga 10 kommuner i
delområdet minskade dessutom antalet personer
med skulder hos Kronofogden under perioden.
Båstad är den kommun där skulderna minskade
mest mellan 2018 och 2019. De föll med hela 46,5
procent till 6 750 kronor per invånare. Mönstret

Nystartade
företag

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*
Förändring i antal anställda november 2018-november 2019
ANSTÄLLDA

Konkurser

Förändring i antal,
2018-2019
Förändring

Bjuv

72

-21

Båstad

129

Förändring

Bjuv

6

-2

38

Båstad

19

13

1 000

-24

Helsingborg

163

23

Höganäs

191

-2

Höganäs

20

4

Klippan

117

3

Klippan

12

-4

Landskrona

287

17

Landskrona

39

6

Perstorp

48

11

Perstorp

4

-1

Åstorp

76

-25

Åstorp

9

2

Ängelholm

285

45

Ängelholm

24

3

Örkelljunga

52

0

Örkelljunga

4

-5

Nordvästra

2 257

42

Nordvästra

300

39

Källa: Tillväxtanalys
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20-49

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Bjuv

1 428

12

738

-44

930

Båstad

2 713

62

1 119

37

825

Helsingborg

21 681

-71

12 720

61

12 344

Höganäs

3 453

26

1 081

9

Klippan

1 969

27

1 550

31

Landskrona

4 925

56

3 340

Åstorp

2019

Helsingborg

1-19

Perstorp

Förändring i antal,
2018-2019

2019

FOTO: NEWS ØRESUND

i Båstad är därmed återigen detsamma som i
Ängelholm och Höganäs, de kommuner i delområdet där skulderna hos Kronofogden är lägst
och den disponibla inkomsten högst. I Båstad har
invånarna de tredje högsta disponibla inkomsterna
i Skåne, efter Vellinge och Lomma.

och privata företagen mellan november 2018 och
november 2019. Det motsvarar en ökning med 1,4
procent. Samtidigt var tillväxten god i Landskrona
och Ängelholm, där antalet jobb i de privata och
offentliga företagen steg med 1,4 respektive 1,2
procent under perioden, cirka 220 nya jobb vardera i de båda kommunerna.
Antalet nystartade företag minskade i Helsingborg under 2019 jämfört med 2018. Tack vare ett
kraftigt ökat nyföretagande i Ängelholm, Båstad,
Perstorp och Landskrona startades dock fler nya
företag i Nordvästra under 2019 än under 2018.
Skillnaderna i själförsörjningskvot i Nordvästra
Skåne, det vill säga skillnaden mellan vad de som
bor och arbetar i en kommun tjänar, är inte heller
lika stora som i Sydvästra.

Färre nya företag och fler
konkurser i Helsingborg
Det startades 1 000 nya företag i
Helsingborg under 2019, 24 färre än
under 2018. Dessutom ökade antalet konkurser i Helsingborg från 140
till 163 under samma period. Även i
Bjuv och Åstorp sjönk nyföretagandet under perioden.
Trots det minskade nyföretagandet i Helsingborg ökade dock
nyföretagandet i Nordvästra i stort.
Detta då Ängelholm, Båstad, Landskrona och Perstorp hade betydligt
fler nystartade företag under 2019
än under 2018.

50-99

Totalt

100+
Antal
november
2019

Förändring

62

1 238

-27

6 134

839

25 246

1 568

155

790

-101

201

2 892

Antal
november
2019

Förändring

140

4 334

170

47

10 791

119

137

71 991

966

1 344

69

7 446

259

1 413

-153

5 722

-196

-157

5 464

123

16 621

223

Förändring

739

0

652

9

406

-53

1 124

19

2 921

-25

1 914

91

1 194

49

603

-340

1 857

310

5 568

110
216

Ängelholm

6 217

134

3 422

-247

3 068

144

4 803

185

17 510

Örkelljunga

1 293

9

573

-39

789

-75

1 146

83

3 801

-22

Nordvästra

46 332

346

26 389

67

24 215

447

49 769

960

146 705

1 820

* Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbetsställen. Källa: SCB

>1,3 procent fler jobb i näringslivet. Antalet sysselsatta i de privata och offentliga företagen i Nordvästra
ökade med 1 820 personer mellan november 2018 och november 2019. Det motsvarar en ökning med 1,3 procent.
> Svagare jobbökning före krisen. Data från SCB:s företagsregister visar att antalet jobb i de privata och offentliga
företagen var 150 fler i början av mars 2020 än i november 2019. Ökningstakten är långsammare än under 2019.
> Fler jobb i alla storleksklasser. Nordvästra är tillsammans med Sydvästra de enda delområden där antalet
anställda i de privata och offentliga företagen ökade på arbetsställen i alla storleksklasser mellan november 2018
och november 2019.

Källa: SCB
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NORDVÄSTRA SKÅNE - BOSTAD

TEMA: BOSTAD NORDVÄSTRA SKÅNE

Tema: Bostad
Nordvästra Skåne

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor maj 2019-april 2020

Minskat bostadsbyggande, men fler bostadsaffärer

•

•

•

Bostadsbyggandet minskar. Både antalet
påbörjade och antalet färdigställda bostäder
föll markant i Nordvästra under 2019, men
ligger på en fortsatt hög nivå.
Färre bostadsrätter i Helsingborg än i
Malmö och Lund. Andelen bostadsrätter i Helsingborgs flerbostadshus är lägre än i Malmö
och Lund. Under den senaste femårsperioden
har dessutom skillnaden ökat då det byggs en
högre andel hyresrätter och en lägre andel bostadsrätter i Helsingborg än i Malmö och Lund.
Privata fastighetsbolag växer. Allmännyttan
i Nordvästra ägde drygt 19 700 bostäder i flerbostadshus år 2019, sju procent färre än 2014.
Samtidigt ägde privata fastighetsbolag 28 200
bostäder 2019, 21 procent fler än 2014.

Bostadsmarknaden i Nordvästra växer. Under det
senaste året är det framför allt antalet bostadsrättsförsäljningar som har ökat, men sedan 2013
har både antalet sålda villor och bostadsrätter vuxit
kraftigt. Under de senaste åren har även bostadsbeståndet i delområdet ökat, men under 2019 föll bostadsbyggandet, både räknat i antal påbörjade och
antalet färdigställda bostäder. Trots nedgången är
byggandet fortsatt på en hög nivå, historiskt sett.
Även om bostadsbeståndet i framför allt flerbostadshus vuxit under senare år ägde allmännyttan
i Nordvästra färre bostäder 2019 än 2014. Istället
har de privata fastighetsbolagen blivit större
under den senaste femårsperioden. Anledningen
till detta är inte att allt bostadsbyggande sker i
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vata fastighetsbolagen som genom uppköp och
nya byggprojekt vuxit kraftigt under senare år.
Coronakrisen har ännu inte fått något genomslag i statistiken i delområdet, och prisutvecklingen är hittills fortsatt stabil. Under det senaste
året har antalet bostadsaffärer ökat kraftigt, och
under den senaste tioårsperioden har antalet
försäljningar ökat i alla kommuner i delområdet.

privat regi, utan att flera kommuner har valt att
sälja delar av sitt allmännyttiga bestånd. I Landskrona har exempelvis Landskronahem minskat sitt
flerbostadshusbostadsbestånd med omkring 40
procent mellan 2014 och 2019.
Totalt sett finns ungefär lika många bostäder
i småhus som i flerbostadshus i Nordvästra, men
fördelningen skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna. I Landskrona och Helsingborg är bostäder i
flerbostadshus i majoritet, medan övriga kommuner i delområdet har en övervikt av småhus.

Ännu syns ingen coronaeffekt i prisbilden
Även om Helsingborg är en stor stad med skånska
mått mätt, så har coronakrisen hittills inte påverkat
bostadspriserna på samma sätt som i Malmö, Göteborg och Stockholm. Mellan februari och april har priserna på bostadsrätter i Helsingborg gått upp med
1,3 procent, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik.
– I maj har det heller inte varit några markanta
skillnader. Jag ser ingen större förändring framgent, om det inte händer något dramatiskt, säger
Johan Borgström, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Helsingborg.
Utbudet är ungefär på samma nivå som tidigare,
medan det är lite färre spekulanter på visningarna.
– De som är riktigt intresserade kommer. Jag tror
också fler sållar inför visningarna och tar reda på
mer information innan de går på en visning, säger
Johan Borgström.
Inte heller i delområdets mindre kommuner har
coronakrisen hittills haft stora effekter.
– Vi upplever att intresset för bostäder i Båstads
kommun fortsatt är bra, både för fritids- och permaSKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

BOSTADSRÄTTER
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

VILLOR
kr/kvm1

K/T-tal1
(förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

7 423 (2%)

67 (-9%)

14 707

1,91 (6%)

162 (1%)

Bjuv
Båstad

30 866 (-1%)

92 (80%)

31 065

1,60 (3%)

209 (15%)

Helsingborg

23 972 (5%)

2 006 (10%)

30 819

1,71 (4%)

694 (3%)

Höganäs

20 606 (2%)

86 (-7%)

30 475

1,73 (8%)

307 (5%)

Klippan

7 359 (14%)

110 (4%)

12 755

1,88 (9%)

164 (6%)

Landskrona

19 910 (6%)

303 (2%)

23 603

1,73 (7%)

236 (-11%)

Perstorp

5 067 (10%)

61 (36%)

10 352

2,09 (13%)

52 (-5%)

Åstorp

9 548 (1%)

56 (30%)

15 623

1,85 (8%)

151 (34%)

Ängelholm

21 804 (7%)

213 (-2%)

25 524

1,71 (6%)

333 (-1%)

Örkelljunga

5 973 (3%)

40 (11%)

10 586

1,84 (6%)

130 (15%)

Nordvästra

21 677 (6%)

3 034 (9%)

24 632

1,75 (6%)

2 438 (4%)

1) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020. 2) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020 jämfört med genomsnittligt värde maj 2018-april
2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden maj 2019-april 2020. 4) Avser antalet försäljningar maj 2019-april 2020 jämfört med maj 2018-april
2019.

Nyproduktion av bostäder

Prisutveckling Nordvästra 10 år
Kr/kvm bostadsrätter

K/T-tal villor

40 000

Påbörjade bostäder 2019
(förändring)5

2

Färdigställda
bostäder 2019 (förändring)6

30 000
20 000

Bjuv

1,5

0 (-23)

25 (+23)

141 (-92)

141 (-85)

Helsingborg

788 (-556)

1 206 (-380)

Höganäs

389 (+161)

188 (+54)

Klippan

70 (+54)

15 (-32)

Landskrona

51 (-112)

167 (-125)

Perstorp

12 (+10)

2 (+1)

Åstorp

12 (-20)

13 (-6)

Ängelholm

177 (-289)

208 (+35)

Örkelljunga

58 (+35)

7 (-43)

Nordvästra

1 698 (-832)

1 972 (-558)

Båstad

10 000
0
2009

2014

2019

1
2009

2014

Källa: Svensk Mäklarstatistik

> Trend 2019/2020 - Det syns ännu ingen
tydlig coronaeffekt i statistiken över Helsingborgs
bostadsmarknad. Prisnivån på både villor och
bostadsrätter har varit stabil under våren, och antalet bostadsförsäljningar har varit på en liknande
nivå som under samma period 2019.
I Ängelholm har något före bostäder sålts.
Det såldes 48 villor under mars och april 2020,
jämfört med 65 villor under samma månader
2019. Prisutvecklingen har hittills varit stabil. På
bostadsrättsmarknaden syntes en kraftig pris- och
försäljningstopp i kommunen under vintern, men
under våren har priserna återvänt till samma nivå
som under sensommaren 2019. Det såldes 67
bostadsrätter i kommunen under mars och april,
jämfört med 49 under föregående år.
I Landskrona har priserna på bostadsrättsmarknaden fluktuerat under de senaste åren, vilket gör
det svårt att avgöra vilken effekt coronapandemin
hittills har haft. På villamarknaden har priserna
dock fortsatt stiga under våren.
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5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder 2019
jämfört med 2018. 6) Avser förändringen av antalet färdigställda nybyggda
bostäder 2019 jämfört med 2018. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
FOTO: NEWS ØRESUND

Bostadsbyggandet sjönk i Nordvästra Skåne
under 2019, men nivåerna är fortsatt höga.
Under de senaste åren har nyproduktionen varit
omfattande i delområdet, och det är framför allt
antalet flerbostadshus som har vuxit. Trots att
beståndet av flerbostadshus har ökat under de
senaste fem åren har antalet bostäder som ägs
av allmännyttan minskat. Istället är det de pri-

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Stort bostadsbyggande i Höganäs
Både antalet påbörjade och antalet färdigställda
bostäder var färre i Nordvästra under 2019 än
under 2018. Antalet nya bostadsprojekt minskade i
Skåne totalt sett, men nedgången sker från en hög
nivå. Det påbörjade bostadsbyggandet 2019 var
förvisso lägre än under byggtoppen 2016-2018,
men högre än under 2015 och åren dessförinnan.
Det har påbörjats närmare 1 000 nya bostäder i
Höganäs mellan 2016 och 2019. Under samma period har det bara färdigställts drygt 500 bostäder.
Under kommande år kommer alltså en stor mängd
nyproduktion att nå Höganäs bostadsmarknad.
Majoriteten av dessa bostäder är i flerbostadshus.
Även i Ängelholm kommer mer nyproduktion att
färdigställas under kommande år.
Procentuellt sett har bostadsbestånden i
Båstad och Helsingborg vuxit mest under 20142019, med nio respektive åtta procent. Totalt sett
har bostadsbeståndet i Nordvästra ökat med sex
procent under perioden.
Jämn fördelning av villor och lägenheter
Det finns ungefär lika många flerbostadshus som
småhus i Nordvästra. Den totala fördelningen är
jämnare än i något annat delområde, men det finns
stora skillnader mellan kommunerna. Flerbostadshusen är vanligare i Landskrona och Helsingborg,
medan antalet småhus är fler än antalet bostäder i
flerbostadshus i de övriga åtta kommunerna.
Procentuellt sett har beståndet av bostäder i
108

Fler villor i åtta av kommunerna
Bostadsbestånd 2019 - antal bostäder
Flerbostadshus, antal
2019

Flerbostadshus,
andel 2019

Småhus,
antal
2019

Småhus,
andel
2019

Bjuv

1 705

26%

4 591

71%

Båstad

1 763

22%

5 722

72%

Helsingborg

45 218

64%

22 237

31%

Höganäs

3 252

27%

8 169

68%

Klippan

2 737

33%

5 211

62%

Landskrona

12 572

60%

7 402

35%

Perstorp

1 508

42%

1 907

54%

Åstorp

2 199

33%

4 198

63%

Ängelholm

7 777

39%

11 696

58%

Örkelljunga

1 289

26%

3 436

69%

KOMMUN

Nordvästra
Skåne

80 020

49%

74 569

46%

323 641

50%

281 269

43%

Hyresrätter vanligare i Helsingborg än i Malmö
och Lund
Bostadsrätter är en vanligare upplåtelseform i
flerbostadshusen i Skånes större kommuner än i
de mindre. Fördelningen i Helsingborg skiljer sig
dock från den i Malmö och Lund. I Lund är 54 procent av bostäderna i flerbostadshus bostadsrätter,
och i Malmö är 48 procent bostadsrätter. I Helsingborg är bara 36 procent bostadsrätter, medan 64
procent av bostäderna i flerbostadshus utgörs av
hyresrätter. Totalt sett i Skåne är 40 procent av
bostäderna i flerbostadshus bostadsrätter.
Mellan 2014 och 2019 har antalet hyresrätter
dessutom ökat mer, procentuellt sett, i Helsingborg
än i Malmö och Lund. I Helsingborg fanns 11,4
procent fler hyresrätter 2019 än 2014. Motsvarande siffror för Lund är 7,2 procent och i Malmö
8,8 procent. Antalet bostadsrätter ökade med 12,5
procent i Lund och 8,8 procent i Malmö, men bara
med 8,3 procent i Helsingborg under samma period.

Specialbostäder och övriga hus utgör 5 procent av bostadsbeståndet i
Nordvästra. Källa: SCB

Få bostadsrätter i Nordvästra
Upplåtelseform i flerbostadshus 2019
Bostadsrätter,
andel 2019

Hyresrätter,
andel 2019

Bjuv

28%

72%

Båstad

23%

76%

Helsingborg

36%

64%

Höganäs

23%

76%

Klippan

33%

67%

Landskrona

24%

76%

Perstorp

30%

70%

Åstorp

20%

80%

Ängelholm

23%

77%

Örkelljunga

16%

84%

Nordvästra

31%

69%

Skåne

40%

60%

KOMMUN

Stor skillnad i hyresnivå
inom delområdet

Stora försäljningar i
Landskrona

Det är stor skillnad på hyresnivåerna i delområdet. Medianhyran per kvadratmeter och
år i Skåne som helhet är 1 123 kronor. Flera
kommuner i Nordvästra har dock lägre hyresnivåer än så. I Örkelljunga, Perstorp, Klippan
och Åstorp är medianhyran per kvadratmeter
mellan 942 och 990 kronor.
Hyrorna i Helsingborg är istället de näst
högsta i hela Skåne, efter Malmö. I Nordvästras största kommun är medianhyran
1 198 kronor per kvadratmeter.
I Ängelholm är medianhyran 1 067 kronor
per kvadratmeter och år, och i Landskrona
är motsvarande siffra 1 100 kronor. Även i
Båstad, Bjuv och Höganäs är hyresnivåerna
strax under genomsnittet i Skåne.

I Landskrona minskade allmännyttans
flerbostadshusbestånd kraftigt mellan 2014
och 2019. Enligt en sammanställning gjord
av Sydsvenskan har fastigheter till ett värde
av en dryg miljard sålts under de senare åren.
2019 ägdes 2 200 bostäder av allmännyttan
i Landskrona. Det är 1 400 färre än 2014, en
minskning som motsvarar 39 procent. Samtidigt ökade antalet bostäder i flerbostadshus
som ägs av privata aktiebolag i kommunen
med 1 600 stycken, en ökning motsvarande 34
procent. Även när specialbostäder, småhus och
övriga hus medräknas är bilden densamma.
Privata fastighetsbolag i Skåne ägde 24,3
procent fler bostäder i flerbostadshus 2019 än
2014. Samtidigt ökade bara antalet bostäder i
flerbostadshus som ägs av allmännyttiga bostadsbolag med 0,8 procent under samma period.
Både privata fastighetsbolag och allmännyttiga bostadsbolag har stått bakom flera
bostadsbyggnadsprojekt i Skåne under de
senaste åren, men en av anledningarna till att
allmännyttan inte ägde fler bostäder 2019 än
2014 är att flera allmännyttiga bostadsbolag har sålt av delar av sitt bostadsinnehav,
såsom i Landskrona.

Källa: SCB

Källa: SCB, Sydsvenskan

Anledningen till att antalet hyres- och bostadsrätter i Höganäs
endast summeras till 99% är att det finns cirka 40 äganderätter i
kommunen. Källa: SCB
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Fler försäljningar i Helsingborg
Antalet bostadsrättsförsäljningar i Nordvästra var
nio procent fler i maj 2019–april 2020 än under föregående tolvmånadersperiod. I Helsingborg, delområdets största stad, såldes närmare 190 fler bostadsrätter, en ökning med tio procent. Totalt i Skåne steg
antalet bostadsrättsförsäljningar med åtta procent.
Även antalet villaförsäljningar i Nordvästra ökade under perioden, också de mer än genomsnittet
i Skåne. Fyra procent fler villor såldes i Nordvästra
mellan maj 2019 och april 2020, jämfört med en
ökning på två procent i Skåne som helhet.
Priserna i delområdet steg i samma takt som
i Skåne totalt sett. Prisökningarna var störst i Klippan och Perstorp, där de dock ökar från en lägre
nivå än i övriga delområdet. Försäljningsvolymerna har ökat mest i Åstorp, Båstad och Örkelljunga.

flerbostadshus ökat mer än antalet småhus i alla
kommuner i delområdet 2014-2019, förutom i
Landskrona och Ängelholm. Antalet bostäder i
flerbostadshus i delområdet har ökat med 8,5
procent under perioden, medan antalet bostäder
i småhus har ökat med 3,9 procent. Procentuellt
sett har antalet bostäder i flerbostadshus ökat
mest i Båstad, Höganäs och Helsingborg.

FOTO: NEWS ØRESUND

nentbostäder. Dock är utbudet här lägre 2020 än
2019, säger Susanne Hansen, fastighetsmäklare
och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Båstad.
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Privata fastighetsbolag ökar mest
Antalet bostäder i flerbostadshus som ägs av
allmännyttiga bostadsbolag minskade med sju
procent i delområdet mellan 2014 och 2019.
Samtidigt ökade antalet hyresrätter som ägs av
privata aktiebolag med 21 procent. Utvecklingen
syns allra tydligast i Landskrona, där det allmännyttiga bostadsbolaget Landskronahem har
sålt närmare 40 procent av sina bostäder under
perioden (se faktaruta). Även i Bjuv och Helsingborg var allmännyttans flerbostadshusbestånd
mindre 2019 än under 2014, medan de privata
fastighetsbolagen har vuxit markant. Procentuellt
sett har de privata fastighetsbolagen vuxit mest
i Båstad, där de har gått från att äga knappt 300
bostäder i flerbostadshus 2014 till närmare 430
bostäder 2019, en ökning med 45 procent.
Totalt ägdes 25 procent av bostäderna i flerbostadshus i Nordvästra av allmännyttiga bostadsbolag 2019. 31 procent av bostäderna i flerbostadshus var bostadsrätter, medan 35 procent
ägdes av privata fastighetsbolag.
Villamarknaden nu större i Nordvästra Skåne än
i Sydvästra Skåne
Det säljs fler bostadsrätter än villor i Nordvästra,
men Nordvästra är samtidigt det delområde i
Skåne där antalet villaförsäljningar är flest. Mellan
2009 och 2013 såldes det fler villor i Sydvästra än
i Nordvästra, men sedan 2014 är villamarknaden
större i Nordvästra.
Det säljs fler bostadsrätter än villor i Helsingborg och Landskrona, men i övriga kommuner är
det villaförsäljningen som dominerar.
Johan Borgström, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Helsingborg, upplever att olika typer

under den senaste femårsperioden. Säljtiden för
bostadsrätter är på ungefär samma nivå som genomsnittet i Skåne i alla kommuner utom Höganäs
och Båstad, men flera av delområdets kommuner
har en längre säljtid för villor än genomsnittet
i Skåne. 2019 tog det i Skåne i genomsnitt 21
dagar från att en villa publicerats till att den
sålts. I Örkelljunga var motsvarande siffra 28,5, i
Ängelholm 29, i Höganäs 32 och i Båstad tog det i
genomsnitt hela 54 dagar från att en villa publicerats till att den hade sålts.

av kunder söker sig till olika delar av Helsingborg.
– När det kommer till bostadsrätter är norra
Helsingborg, runt centrum, Slottshöjden och
Tågaborg populärt. För småbarnsfamiljer är det
Ramlösa, Eskilsminne och Sofieberg som är populära områden, säger han.
Växande antal bostadsaffärer
Sedan 2013 har antalet bostadsaffärer ökat i
samtliga kommuner i delområdet. Både villamarknaden och bostadsrättsmarknaden har vuxit
stadigt, med små variationer från år till år.
I Ängelholm minskade antalet bostadsaffärer
2018, men sett över en längre period går utvecklingen mot en växande marknad.

Antalet bostadsaffärer ökar
Sålda villor och bostadsrätter i
Nordvästra Skåne 2009-2019
3 500
3 000

Ingen tillströmning av danska kunder
Trots att den svenska kronan har försvagats
kraftigt gentemot den danska under senare år
mäklaren Johan Borgström inte märkt av ett ökat
intresse från danska kunder.
– Nej, självklart finns det danskar som köper
bostäder i området, men jag skulle inte säga att de
har blivit fler än tidigare, säger han.
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

Marknaden växer i alla kommuner i Nordvästra Skåne
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Avser både villor och bostadsrätter. Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Mindre studenteffekt i Helsingborg än i Lund
I Helsingborg har antalet villaförsäljningar legat
på en jämn nivå under den senaste tioårsperioden,
medan variationerna på bostadsrättsmarknaden
har varit betydligt större.
Medan Lunds bostadsmarknad påverkas kraftigt av stadens studenter upplever inte fastighetsmäklaren Johan Borgström att studenterna på
Campus Helsingborg har någon större påverkan
på bostadsmarknaden i Helsingborg.
– Möjligtvis påverkas marknaden för mindre
lägenheter med låga avgifter av att studenter vill
köpa vid terminsstart, men annars är det ingen
köparkategori som påverkar marknaden i någon
större utsträckning, säger han.

Säljtiden har minskat i Nordvästra
Säljtiden, det vill säga det genomsnittliga antalet
dagar mellan att en bostad publiceras och att
den säljs, har sjunkit i kommunerna i Nordvästra

2009

Försäljningarna ökar i Helsingborg
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

I Båstad bor man störst i Skåne
– men säljtiderna är långa
Båstad är den kommun i hela Skåne där invånarna bor störst. I Båstad är den genomsnittliga
bostadsarean per person 53 kvadratmeter, jämfört med 42 kvadratmeter för Skåne som helhet.
Allra störst bor Båstads villaägare, men även i
hyres- och bostadsrätter är den genomsnittliga
boendearean större än i Skåne som helhet.
I Landskrona, Helsingborg, Åstorp och Bjuv
bor man istället mindre än i de flesta andra
skånska kommuner. Den genomsnittliga
bostadsarean per person är 40 kvadratmeter
i Landskrona och 41 kvadratmeter i Helsingborg. Generellt bor man på mindre yta i landets
storstadskommuner än i de mindre kommunerna. I Åstorp och Bjuv bor man i genomsnitt
på 42 respektive 43 kvadratmeter per person,
vilket är mindre än i många kommuner i jämförbar storlek.
Bostadsmarknaden i Båstad märker inte
bara ut sig genom att invånarna bor större
än i någon annan skånsk kommun. Säljtiden i
kommunen, det vill säga det genomsnittliga
antalet dagar mellan att en bostad publiceras
och säljs, är högre i Båstad än i Skånes övriga
kommuner. Båstad har de högsta säljtiderna i
Skåne för både villor och bostadsrätter.
– Utbudet i Båstad har varit stort under
högsäsongen de senaste åren – även under
2019. Detta kan vara en bidragande faktor till
att säljtiden skiljer sig från övriga Skåne, säger
Susanne Hansen, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Båstad.
Källa: SCB, Hemnet

Ängelholm

Avser både villor och bostadsrätter. Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Norra Skåne

Konjunkturavmattningen kom senare till Norra än till övriga delområden.
Långt in på hösten låg arbetslösheten fortsatt på en lägre nivå än tidigare
år, men under vintern märktes en ökning även i Norra. Under coronakrisen
har arbetslösheten stigit kraftigt, och industrin, en av de mest drabbade
branscherna, är stor i delområdet. Sysselsättningen i delområdet är hög,
men jämfört med övriga Skåne skapades få jobb i näringslivet före krisen.
I KORTHET:
Ökande arbetslöshet under coronakrisen
Antalet nyinskrivna arbetslösa har varit 81 procent
högre under vecka 10-20 i år i Norra, jämfört
med samma period 2019. Ökningen är större än i
Nordöstra, Sydöstra och MellanSkåne, men något
lägre än i delområdena längs Öresundskusten.
Ingen konkursökning under coronapandemin
I mars 2020 gick fyra företag i delområdet i konkurs,
och i april gick tre företag i konkurs. Det är på
samma nivå som under de tolv månader som föregick
coronakrisen, mars 2019-februari 2020. Då gick i
genomsnitt 3,8 företag per månad i konkurs.
Antalet färdigställda bostadsprojekt väntas öka
under kommande år
2019 färdigställdes 154 bostäder i delområdet.
Ungefär hälften var småhus och hälften bostäder i
flerbostadshus. Under kommande år väntas antalet

färdigställda flerbostadshus öka, då flera bostadsprojekt som startade under 2017-2019 färdigställs.
Majoriteten av dessa byggs i Hässleholm.
Befolkningen minskar i Norra Skåne
Befolkningen minskade med 0,1 procent under
2019, vilket gick emot utvecklingen i Skåne.
Norra Skåne var det enda delområde i regionen
där befolkningen minskade. Totalt ökade Skånes
befolkning med 1,1 procent under samma period.
Privata och offentliga företag växte före krisen
Det arbetade 0,8 procent fler i de privata och
offentliga företagen i delområdet i november 2019
jämfört med samma månad 2018. Majoriteten av
ökningen skedde i Hässleholm. Ökningen är lägre
än genomsnittet i Skåne, men bör ses i ljuset av
att antalet jobb i företagen minskade under den
föregående tolvmånadersperioden.

Coronaeffekter: Antalet nyinskrivna arbetslösa ökar snabbt
Under coronakrisen har antalet nyinskrivna
arbetslösa ökat snabbt i Norra Skåne. Ökningstakten är förvisso inte på samma nivå som i
storstadsområdena, men högre än i övriga
mindre delområden. Även om hotell- och
restaurangbranschen står för en liten del av
sysselsättningen i delområdet är exponeringen
i stor flera andra utsatta branscher.
Antalet personer som skriver in sig på Arbetsförmedlingen i Norra har ökat kraftigt under
coronakrisen. 775 personer skrevs in under vecka
10-20 2020, en ökning med 81 procent jämfört
med samma period 2019. Ökningen är något lägre
än i delområdena längs Öresundskusten, men
högre än i Nordöstra, Sydöstra och Mellanskåne.
Under maj har dock skillnaderna minskat, då ökningstakten i Norra inte längre är densamma som i
coronakrisens inledande skede.
– Situationen kan beskrivas som tudelad.
Besöksnäring, sällanköpshandel, transportnäring
och delar av industrin har stora utmaningar. Andra
delar går bättre än samma tid föregående år.
Arbetslösheten har ökat men kommunen ligger
fortsatt under Skåne som helhet, säger Stefan
Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.
I Osby jobbar var femte inom tillverkning
Coronapandemin riskerar att få ekonomiska konsekvenser i delområdet. Tillverkningsindustrin är en
av de branscher som prövas hårdast i coronakrisen,
och branschen står för 12,4 procent av sysselsättningen i Norra Skåne, jämfört med 9,4 procent i
Skåne som helhet. I Osby arbetar hela 19,8 procent
i branschen, medan den är något mindre i Hässle-

Fler nyinskrivna arbetslösa i Osby
Nyinskrivna arbetslösa v. 10-20 2020
(jämfört med samma period 2019)
Antal nyinskrivna
arbetslösa
v. 10-20 2020

Förändring

625

+75%

Osby

150

+111%

Norra

775

+81%

Kommun
Hässleholm

Källa: Arbetsförmedlingen
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Så många arbetar i de mest utsatta
branscherna i Norra Skåne:
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arbetar med företagstjänster
arbetar med transport
arbetar i hotell/restaurang

De fem branscherna ovan står för 41 procent av sysselsättningen i Norra Skåne. Att branscherna kategoriseras som
utsatta bygger på statistik över permitteringar, varsel och
konkurser sedan mars i Skåne. Läs mer om de utsatta branscherna i rapportens inledande kapitel. Uppgifter om antalet
sysselsatta per bransch är från 2018. Källa: SCB

holm där den sysselsätter 10,8 procent.
– Vi upplever att det går brant nedåt just nu
för de flesta företagen i kommunen. De senaste
veckorna har inneburit en kraftig inbromsning, från
att en handfull av våra tio största företag planerade för utbyggnad för några månader sedan. Några
har också hunnit genomföra den, sade Carl-Johan
Löwenberg, tillväxtstrateg på Osby kommun i april.
SJ kan ge transportbranschen draghjälp
Transportbranschen är en av branscherna som
pekas ut som särskilt utsatt av Region Skåne.
Branschen är större i Hässleholm än i Osby, men i
Hässleholm kan den få draghjälp av det nybildade
bolaget SJ Öresund. SJ tar i december 2020 över
driften av Öresundstågen, och väntas under året
anställa cirka 100 personer i Hässleholm i det nybildade dotterbolaget. Nu under sommaren börjar
dessutom uppstarten av den nya underhållsdepån.

Ingen konkursökning under våren
Trots rådande coronakris har antalet konkurser i Norra Skåne varit oförändrade, jämfört med tiden innan
krisen. I mars gick fyra företag i delområdet i konkurs,
och i april lämnade ytterligare fyra företag in konkursansökan. Under de tolv månader som föregick
krisen, mars 2019-februari 2020, gick i genomsnitt
3,8 företag i konkurs varje månad.
Antalet anställda som drabbas av konkurser har
varit lägre under mars-april 2020 jämfört med tiden
före krisen.
Källa: SCB
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Kommuner:
Hässleholm,
Osby.

INVÅNARE

65 353 (-0,1%)
Befolkning 31 december 2019 (förändring sedan 31
december 2018). Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

VILLOR: K/T-TAL

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Antal anställda
2018

Förändring
2017-2018

Vård och omsorg/
sociala tjänster (20%)

5 503

-0,5%

Handel (15%)

3 976

0,4%

Tillverkning och
utvinning (12%)

3 343

-4,9%

Utbildning (12%)

3 253

-0,5%

Byggverksamhet (9%)

2 543

6,7%

K/T-talet för områdets villor under perioden
maj 2019 till april 2020 (förändring jämfört
med föregående 12-månadersperiod).

NYSTARTADE FÖRETAG

Stigande arbetslöshet
Arbetslöshet april 2020

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

10 690 (-1%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden maj 2019 till april
2020 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

Källa: SCB., avser dagbefolkning.

Arbetslöshet,
andel av
arbetskraften

Förändring ett år
(procentenheter)

10,0%

1,3

Hässleholm
Osby

9,0%

1,0

Norra

9,8%

1,2

Källa: Arbetsförmedlingen
Källa: Svensk mäklarstatistik

367 (+/-0%)

ARBETSLÖSHET

Under 2019 startades 367 nya företag i Norra Skåne.
(Förändringen jämfört med 2018)

9,8% (+1,2)

Källa: Tillväxtanalys

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Arbetslösheten i april 2020 (förändring i procentenheter jämfört med april 2019).

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*
Förändring i antal anställda november 2018-november 2019
ANSTÄLLDA

Källa: Arbetsförmedlingen

204 (+1,8%)

SYSSELSÄTTNING

2018. (Förändring jämfört med 2017).

1-19

20-49

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

50-99
Förändring

Antal
november
2019

Totalt

100+
Förändring

Antal
november
2019

Förändring

Antal
november
2019

Förändring

154

78,3% (+0,2)

Hässleholm

6 887

-21

4 025

316

2 332

-218

5 549

77

18 793

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala
summan delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

Osby

1 686

-13

989

-16

569

11

968

37

4 212

19

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

Norra

8 573

-34

5 014

300

2 901

-207

6 517

114

23 005

173

Antal anställda

Ort

Skåne läns landsting

1 325

Hässleholm

Bergendahl Food AB

775

Hässleholm

Ballingslöv Aktiebolag

475

Hässleholm

Backer AB

225

Hässleholm

Fyra arbetsgivare**

175

Osby, Hässleholm

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun och anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej
sammanräknad för koncern. Källa: SCB
** Lekolar AB (Osby), Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag (Hässleholm),
Samhall Aktiebolag (Hässleholm), Finja Prefab AB (Hässleholm) har alla cirka
175 anställda.
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1,94 (+5%)

Arbetslösheten fortsatte minska i Norra Skåne
under hela 2019, men under vintermånaderna började arbetslöshetstalen att stiga. Efter
ett svagare 2018 ökade antalet anställda i de
privata och offentliga företagen under 2019.
Sysselsättningsgraden i delområdet är hög,
men den disponibla inkomsten är låg. Norra
var dessutom ett av de två delområden där
invånarnas skulder hos Kronofogden ökade
under 2019.

Medan flera andra delområden visade stigande
arbetslöshetssiffror redan i höstens upplaga av
rapporten Skånsk konjunktur, så var arbetslösheten lägre i Norra Skåne under hösten 2019
jämfört med samma period 2018. I Hässleholm
började arbetslösheten vända uppåt under månaderna före coronakrisen, medan Osby tillsammans
med Örkelljunga var de enda skånska kommunerna
där arbetslösheten i februari 2020 var lägre än i
februari 2019.
Sedan coronakrisen inleddes har dock arbetslösheten vuxit även i Norra. I april var arbetslösheten i
delområdet 9,8 procent, 1,2 procentenheter högre
FOTO: NEWS ØRESUND

Norra Skåne

Långsiktig utveckling: Arbetslösheten vände uppåt före krisen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

* Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbetsställen. Källa: SCB

Offentlig sektor

9 255
(+2,2%)

> Arbetslösheten lägre än genomsnittet i Skåne. Arbetslösheten i Norra var 9,8 procent i april 2020, en ökning
med 1,2 procentenheter sedan april 2019. Arbetslösheten är fortsatt lägre än genomsnittet i Skåne, 10,3 procent.
> Fler anställda i näringslivet före krisen. De privata och offentliga företagen hade 0,8 procent fler anställda i november 2019 än i november 2018. Under 2020 anställer SJ Öresund cirka 100 personer i den nya
underhållsdepån för Öresundståg.

17 751
(-0,2%)
Privat sektor
Källa: SCB, avser dagbefolkning.
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> Fortsatt ökning under vintern. I början av mars 2020, före coronakrisen, hade de privata och offentliga
företagen i delområdet 60 fler anställda än i november 2019, enligt preliminär statistik från SCB:s företagsregister.
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än i april 2019. Arbetslösheten i Norra är fortsatt
under genomsnittet i Skåne, som är 10,3 procent.
Högre sysselsättningsgrad
Andelen sysselsatta ökade innan krisen. Sysselsättningsgraden steg med 0,2 procentenheter mellan
2017 och 2018. Det är något mindre än i Skåne
som helhet, där den steg med 0,3 procentenheter.
Med en sysselsättningsgrad på 78,3 procent ligger
dock Norra Skåne fortsatt över det totala genomsnittet för Skåne som är 74,6 procent.
Antalet anställda i näringslivet ökade
I november 2019 hade de privata och offentliga
företagen i delområdet 173 fler anställda jämfört
med november 2018, en ökning som motsvarar 0,8
procent. Uppgången var mindre än genomsnittet i
Skåne, men det berodde inte på att konjunkturavmattningen var större i Norra Skåne än i övriga
delområden. Tillväxttakten var starkare än året
före. Mellan november 2017 och 2018 minskade
antalet anställda i företagen med 0,8 procent.
Att antalet nya jobb i delområdets näringsliv
varit lägre än genomsnittet i Skåne under de
senaste åren kan delvis hänga samman med att
befolkningsutvecklingen inte har följt samma
mönster som i Skåne som helhet. Befolkningen i
Norra minskade mellan 2018 och 2019, medan

övriga delområden hade en befolkningsökning.
Under det första halvåret 2020 kommer öppnandet av Statens Institutionsstyrelses nya ungdomshem och en ny depå för underhåll av tåg innebära
omkring 250 nya arbetstillfällen i Hässleholm,
uppger kommunens tillväxtchef Stefan Larsson.
Mer pengar i plånboken
Den disponibla inkomsten i Norra Skåne är näst lägst
av alla delområden, efter Nordöstra. Mellan 2017
och 2018 steg dock den disponibla inkomsten med
1,8 procent i delområdet, den högsta procentuella
ökningen i hela Skåne. Hässleholmsborna har en högre disponibel inkomst än Osbyborna, men skillnaden
minskade under 2018, då den disponibla inkomsten
ökade mer i Osby än i Hässleholm. Ökningen i Osby
är den högsta av alla Skånes kommuner.
Invånarnas skulder hos Kronofogden ökade med
två procent under 2019, jämfört med 2018. Norra
Skåne är tillsammans med Sydvästra det enda delområde där skulderna hos Kronofogden steg under
året, men skulderna per invånare är fortsatt lägre
än i Skåne som helhet. 2019 hade varje invånare i
genomsnitt 6 755 kronor i skuld hos Kronofogden.
I hela Skåne var motsvarande siffra 7 775 kronor.
Skulderna är högre i Osby än i Hässleholm, men
i båda kommunerna minskade det totala antalet
skuldsatta personer under perioden.

Förändring i antal, 2018-2019
2019

Förändring

Hässleholm

310

6

Osby

57

-5

Norra

367

Källa: Tillväxtanalys

Förändring i antal, 2018-2019

Hässleholm

2019

Förändring

32

-5

Osby

5

0

Norra

37

-5

Förändring i procentenhet, 2017-2018

Offentlig sektor

Privat sektor

Hässleholm

35%

65%

Osby

32%

68%

Norra

34%

66%

2018

2017-2018

Hässleholm

77,9%

0,2%

Osby

79,8%

0,3%

Norra

78,3%

0,2%

Källa: SCB. Avser nattbefolkning mellan 20-64 år och inkluderar
ej gränspendlare.

Invånarnas ekonomi
Skulder hos Kronofogden per invånare
9 000

Förändring av skulder
2018-2019

8 000
7 000

+2,0% i Norra
-0,7% i Skåne

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-0

Hässleholm

Osby
2018

Norra
Norra

Skåne
Skåne

Självförsörjningskvot

2019

Självförsörjningskvoten visar på kommunens skattekraft, näringslivets omfattning
samt in- och utpendlingen.

Källa: Kronofogden och SCB. Statistiken avser 2018 och 2019. Statistiken anger
det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, delat på
antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december det aktuella året.

Disponibel inkomst
per invånare (tkr)

Självförsörjningskvot
Lönesumma dag
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt
2018 (milj.kr)

Självförsörjningskvot

2018

Förändring
ett år

Hässleholm

205

1,4%

Hässleholm

7 043

7 609

0,93

Osby

200

3,4%

Osby

1 372

1 911

0,72

Norra

204

1,8%

Norra

8 415

9 519

0,88

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten fås genom att dela den totala lönesumman för de som arbetar i
området (även kallat dagbefolkningen) med lönesumman för de som bor i området (även kallat nattbefolkningen) och därmed anger en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket.
Självförsörjningskvoten visar dels på skattekraftens omfattning och dels på områdets näringsliv och
in- och utpendling. Lönesummorna baseras på kontrolluppgifter för anställda och omfattar således
inte egenföretagare.

Fler nya företag och färre konkurser
i Hässleholm

> Högst inkomstökning i Skåne. Den disponibla inkomsten i Norra Skåne ökade med 1,8 procent mellan 2017 och
2018. Det är den högsta ökningen av alla delområden. I Osby ökade den disponibla inkomsten med 3,4 procent, vilket
är den största ökningen bland alla 33 kommuner i Skåne.

Det startades 310 nya företag i Hässleholm under
2019, sex fler än under 2018. Samtidigt minskade
antalet konkurser från 37 till 32 under samma
period. I Osby sjönk nyföretagandet något, medan
fem företag gick i konkurs under 2019, lika många
som under 2018.

> Ett av två delområden där skulderna ökar hos Kronofogden. Skulderna hos Kronofogden ökade med två
procent mellan 2018 och 2019. Norra Skåne och Sydvästra Skåne var de enda delområden där skulderna hos
Kronofogden ökade under perioden.

Källa: SCB
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Fördelning av sysselsatta 2018

Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI
och baseras på den totala summan delat på
invånarantalet i kommunen/delområdet per 31
dec 2018.

1

Konkurser

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

FOTO: NEWS ØRESUND

Nystartade företag

Sysselsättning per sektor
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> Norra Skåne är ett utpendlingsområde. Självförsörjningskvoten är under 1,0, vilket innebär att de som arbetar
i delområdet samlat sett tjänar mindre än de som bor i där. Detta beror på att utpendlingen, framför allt från Osby,
till andra kommuner är stor. Den kommun flest pendlar till från Osby är Älmhult, där Ikea är en stor arbetsgivare.
SKÅNSK KONJUNKTUR • Juni 2020

117

NORRA SKÅNE - BOSTAD

NORRA SKÅNE - BOSTAD

Tema: Bostad
Norra Skåne

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor maj 2019-april 2020

Hög nyproduktion och fler bostadsaffärer i Norra Skåne
Efter att nybyggnationen i Norra Skåne länge
legat på en låg nivå har den tagit fart och 2018
påbörjades det högsta antalet bostäder på
nästan 30 år. Under kommande år väntas fler
lägenheter färdigställas vilket kan ha en effekt
på bostadsmarknaden på sikt.
Villamarknaden dominerar i Norra och flera
köpare, framför allt barnfamiljer, lockas av de

låga priserna. På hyresmarknaden har Norra
bland de lägsta hyrorna i Skåne.
I Osby har antalet bostadsaffärer ökat vilket
sannolikt beror på stigande priser och att fler
anlitar en fastighetsmäklare vid försäljning.
Coronakrisens har ännu inte påverkat prisbilden på bostadsmarknaden, utan istället har
priserna stigit under våren i Hässleholm.

BOSTADSRÄTTER
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3
(förändring)4

VILLOR
kr/kvm1

K/T-tal1
(förändring)2

Hässleholm

11 123 (0%)

259 (3%)

13 547

1,93 (4%)

402 (0%)

Osby

7 485 (6%)

35 (30%)

10 331

1,97 (9%)

101 (40%)

Norra

10 690 (-1%)

294 (5%)

12 901

1,94 (5%)

503 (6%)

Nyproduktion av bostäder

Prisutveckling Norra 10 år
Kr/kvm bostadsrätter

K/T-tal villor
2

15 000

Hässleholm

10 000

Inga spår av coronakrisen än. I mars och
april var priserna på bostadsmarknaden fortfarande opåverkade av krisen.

•

Fler affärer görs med mäklare. De stigande
priserna i Osby gör att fler bostadsaffärer
involverar mäklare än tidigare, och därmed
inkluderas i statistiken.

•

Lägst bostadspriser i Skåne. Kvadratmeterpriserna, både för bostadsrätter och villor,
är lägre i Norra än i något annat delområde.

Coronakrisens effekter kan dröja
Coronakrisens effekter på bostadsmarknaden var i
mars och april ännu inte märkbara i Norra Skåne.
– Hittills har jag inte märkt att det påverkat
något. Jag tror i så fall att det är oron som skapas
som gör folk försiktigare. Jag tror inte det kommer
att innebära något större prisfall, men kanske kan
vi inte förvänta oss en prisuppgång under 2020
utan i bästa fall ligga kvar på samma nivå, säger
Johan Nilsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Hässleholm.
Enligt Svensk Mäklarstatistiks tremånadersstatistik hade priserna i februari-april ökat i Hässle-

Såväl bostadspriser som hyresnivåer är låga i Norra, men kvadratmeterpriserna har precis som i övriga Skåne stigit under de senaste åren. Detta har
bland annat gjort att fler bostadsaffärer nu sköts
av mäklare, och därmed inkluderas i statistiken.
Bostadsbyggandet har varit lågt i delområdet,
och mellan 2014 och 2019 ökade bostadsbeståndet långsammare än i något annat delområde.
Under 2017-2019 var dock antalet påbörjade
bostadsprojekt fler än tidigare, och mäklare i
delområdet upplever att det finns en efterfrågan
på nyproduktion. Försäljningsvolymerna har ökat
under den senaste tioårsperioden, och en större
mängd nyproduktion kan få marknaden att växa
ytterligare.
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Källa: Svensk Mäklarstatistik

holms kommun, både för villor och bostadsrätter.
Sättet att visa bostäder på har förändrats marginellt, enligt Johan Nilsson.
– I vår region jobbar vi inte med öppna visningar,
utan det är bara bokade visningar. Vi har tagit fram
verktyg för digitala visningar, men här i mitt område
tror jag det är få som skulle skriva på ett kontrakt
utan att ha sett bostaden fysiskt först, säger han.
Villamarknaden växer
Mellan maj 2019 och april 2020 var antalet sålda
bostadsrätter i Norra fem procent fler, och antalet
sålda villor sex procent fler, än under föregående
tolvmånadersperiod. Volymökningen för villor är
högre i delområdet än i Skåne som helhet, medan
antalet sålda bostadsrätter ökat något långsammare än i övriga Skåne.
Antalet sålda bostäder har ökat mest i Osby, vilket kan hänga samman med att fler bostadsaffä-
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Påbörjade bostäder 2019
(förändring)6

Färdigställda
bostäder 2019 (förändring)7

181 (-63)

141 (+29)

Osby

13 (-12)

13 (+3)

Norra

194 (-75)

154 (+32)

6) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder 2019
jämfört med 2018. 7) Avser förändringen av antalet färdigställda nybyggda
bostäder 2019 jämfört med 2018. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

> Trend 2019/2020 - Bostadspriserna i Hässleholm har varit stigande under våren, både på villa- och bostadsrättsmarknaden. I Osby är antalet bostadsaffärer för få för att ge en tillförlitlig statistik månad för månad.
Säljtiden, det vill säga tiden mellan att en bostad publiceras och att den säljs, var oförändrad i Hässleholm
under 2019 jämfört med 2018. I Osby tog det i genomsnitt 33 dagar att sälja en villa under 2019, jämfört med
29 dagar under 2018, enligt statistik från Hemnet.

FOTO: NEWS ØRESUND

•

Antalet bostadsprojekt ökar. Efter flera år
av lågt bostadsbyggande har nyproduktionen
ökat under de senaste åren. Detta kan påverka bostadsmarknaden i området på sikt.

Antal försäljningar3
(förändring)4

1) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020. 2) Avser genomsnittligt värde maj 2019-april 2020 jämfört med genomsnittligt värde maj 2018-april
2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden maj 2019-april 2020. 4) Avser antalet försäljningar maj 2019-april 2020 jämfört med maj 2018-april
2019.

20 000

•

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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rer sköts med hälp av mäklare, och därmed fångas
upp i statistiken (se nästa uppslag).
Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på
bostadsrätter var något lägre i delområdet under
maj 2019-april 2020 jämfört med föregående
tolvmånadersperiod. Detta beror dock på inte
på att priserna har legat stilla, utan på att fler
bostadsrätter än tidigare har sålts i Osby, där kvadratmeterpriserna är lägre än i Hässleholm, vilket
påverkar det genomsnittliga värdet.
Fler bostäder färdigställs
Antalet påbörjade bostadsbyggen i Norra sjönk
mellan 2018 och 2019, men är historiskt sett fortsatt på en hög nivå i Norra. År 2018 påbörjades
269 bostäder, det högsta antalet nybyggnationer
sedan 1991.
2019 färdigställdes 154 bostäder i delområdet.
Ungefär hälften var småhus och hälften bostäder i
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Hyresrätterna ökar mest
Bostadsbeståndet i Norra har vuxit långsamt under de senaste åren. Mellan 2014 och 2019 ökade
antalet bostäder i småhus med 2,7 procent och
antalet bostäder i flerbostadshus med 3,4 procent
i delområdet. Det är den lägsta tillväxttakten av
alla delområden för båda kategorierna.
När det gäller bostäder i flerbostadshus är det
främst hyresrätter som stått för ökningen. Antalet
hyresrätter ökade med 5,3 procent under perioden, medan antalet bostadsrätter var 1,8 procent
färre 2019 än 2014.
Att den påbörjade nyproduktionen har ökat, och
att flera projekt väntas färdigställas under kommande år, välkomnas av Johan Nilsson, fastighetsmäklare
på Fastighetsbyrån i Hässleholm.
– Det finns en efterfrågan. Vi håller en högre
takt, sett till antalet försäljningar, för nyproduktioner jämfört med andra delar av Skåne, säger han.

FOTO: NEWS ØRESUND

Lägre hyror än genomsnittet
Hyresrätterna i Hässleholm och Osby har betydligt
lägre hyror än genomsnittet i Skåne. I Hässleholm
är medianhyran per kvadratmeter och år 926 kronor, och i Osby är motsvarande siffra 930 kronor.
Bara i Östra Göinge och Bromölla är hyrorna lägre.
I Skåne som helhet är medianhyran per kvadratmeter och år 1 123 kronor.
Låga hyresnivåer kan minska privatpersoners

Stor andel villor

Bostadsbestånd 2019 - antal bostäder
Flerbostadshus,
antal 2019

Flerbostadshus,
andel 2019

Småhus,
antal
2019

Småhus,
andel
2019

Hässleholm

8 227

33%

15 174

61%

Osby

1 864

29%

4 256

66%

Norra

10 091

32%

19 430

62%

Skåne

323 641

50%

281 269

43%

KOMMUN

Specialbostäder och övriga hus utgör 6 procent av bostadsbeståndet i
Norra. Källa: SCB

Tre av fyra är hyresrätter

Upplåtelseform i flerbostadshus 2019
Bostadsrätter,
andel 2019

Hyresrätter,
andel 2019

Hässleholm

26%

74%

Osby

18%

82%

Nordöstra

25%

75%

Skåne

40%

60%

KOMMUN

Källa: SCB

Privata hyresvärdar vanligast
43 procent av alla bostäder i flerbostadshus
i Norra ägs av privata fastighetsbolag. Det
är högre än i något annat delområde. I Skåne
som helhet ägs 27 procent av alla bostäder i
flerbostadshus av privata aktiebolag.
En av anledningarna till detta är att bostadsrättsföreningar äger relativt få bostäder
i Norra. Bara 25 procent av bostäderna i
flerbostadshus är bostadsrätter, jämfört med
40 procent i Skåne som helhet.
Den största anledningen är dock att allmännyttan är liten i delområdet. Bara 1 700 bostäder
ägs av de allmännyttiga bostadsbolagen i
Hässleholm och Osby. Det motsvarar 17 procent
av alla bostäder i flerbostadshus. Genomsnittet i Skåne är 23 procent, och i de närliggande
delområdena Nordöstra och Mellanskåne ägs 50
respektive 30 procent av bostäderna i flerbostadshus av allmännyttiga bostadsbolag.
Utvecklingen har förstärkts under den senaste femårsperioden. Mellan 2014 och 2019
ökade antalet bostäder i flerbostadshus som
ägdes av privata fastighetsbolag i delområdet
med 17 procent, medan allmännyttan bara
växte med 5 procent. Även när specialbostäder,
småhus och övriga hus inräknas är trenden
att privata fastighetsbolag växer snabbare än
allmännyttan. Antalet bostadsrätter minskade
under perioden, precis som antalet bostäder i
flerbostadshus med andra ägandeformer.
Källa: SCB
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ekonomiska incitament för att investera i villor eller bostadsrätter, och göra företagens kalkyler för
nya bostadsprojekt svårare att få ihop. Samtidigt
är låga boendekostnader en konkurrensfördel i
Norra, som är det enda delområdet där befolkningen minskade mellan 2018 och 2019.

Marknaden växer
Antal sålda bostäder per kommun 2009-2019
800
700
600
500

Fler bostäder säljs
Villamarknaden är avsevärt större än bostadsrättsmarknaden i Norra Skåne. Antalet bostadsrättsaffärer
har dock tredubblats under den senaste tioårsperioden. Försäljningsvolymerna kommer att fortsätta öka
under kommande år, tror mäklaren Johan Nilsson.
– På lång sikt är jag övertygad om att det kommer
fortsätta eftersom det byggs mycket. När det byggs
så blir det en ruljans på marknaden. Jag kan inte
säga om utvecklingen kommer att fortsätta i samma takt som tidigare, men totalmarknaden kommer
att vara större om två år än idag, säger han.
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Avser både villor och bostadsrätter. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Villamarknaden störst
Sålda villor och bostadsrätter i
Norra Skåne 2009-2019
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Barnfamiljer lockas från övriga Skåne
Kvadratmeterpriserna i Norra är lägre än i något
annat delområde, både på villa- och bostadsrättsmarknaden. Även om befolkningen i delområdet
inte ökar på samma sätt som i övriga Skåne, finns
det personer från andra delar av regionen som
tilltalas av möjligheten att kunna köpa större
bostäder för mindre pengar, tror Johan Nilsson.
– Min känsla är att fler som köper bostadsrätter idag i Hässleholm eller Osby kommer utifrån.
De flesta kommer söderifrån, från Malmö, Lund
eller från kommunerna runt omkring. Framför allt
är det barnfamiljer som vill ha det lite lugnare,
vill ge barnen en bra uppväxt eller kunna köpa en
billigare bostad. Vi har också många som flyttar
hit på grund av sitt arbete, till exempel på Ikea i
Älmhult, säger han.
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Källa: Svensk Mäklarstatistik
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flerbostadshus. Under kommande år väntas antalet
färdigställda flerbostadshus öka, då flera bostadsprojekt som startade under 2017-2019 färdigställs.
Majoriteten av dessa byggs i Hässleholm.

NORRA SKÅNE - BOSTAD

Stigande priser i Osby gör att fler anlitar en mäklare
Under de senaste åren har antalet bostadsaffärer ökat kraftigt i Osby, enligt siffror från Svensk
Mäklarstatistik. Under 2008-2015 såldes färre än
fem bostadsrätter årligen, medan det 2019 såldes
hela 40 bostadsrätter i kommunen. På samma sätt
har antalet sålda villor ökat från 40-50 stycken
årligen till närmare 100 under samma period.
Statistiken bör dock betraktas med viss försiktighet, då låga bostadspriser kan göra att fler väljer
att sälja sin bostad utan att involvera mäklare,
vilket gör att försäljningarna hamnar utanför det
statistiska underlaget.

Att antalet bostadsaffärer ökat i Osby under senare är sannolikt ett resultat av stigande priser, och
att andelen affärer som genomförs av mäklare därigenom ökar, snarare än att antalet bostadsaffärer
dubblerats, eller tredubblats.
– Ja, fler affärer i Osby genomförs med mäklare.
Det beror på att priserna har gått upp och idag säljer
vi en tvårumslägenhet för betydligt mer än för några
år sedan. Innan var priserna så pass låga att man ville
undvika mäklararvodet. Det var samma utveckling
i Hässleholm tidigare, säger Johan Nilsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Hässleholm.

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Om rapporten
Bakom Skånsk konjunktur står Sparbanken Skåne i
samarbete med sina ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Syftet med rapporten
är att bidra till ökad kunskap om ekonomi och
utveckling i Skåne som region. Materialet är baserat
på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa
intervjuer - och belyser utvecklingen i Skåne utifrån
perspektiven invånare, näringsliv och offentlig
ekonomi. Förutom övergripande regionanalys går
innehållet ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet.
Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre
lokala sparbanksstiftelser. Dessa säkerställer att
viktiga beslut fattas lokalt och tar även hand om
vinstutdelning från banken och ser till att pengarna
kommer samhället till godo genom olika projekt.

Som utgångspunkt är det en samlad bild för
varje av dessa delområden som presenteras i
rapporten, men eftersom det inom ett delområde
kan vara stora skillnader kommunerna emellan
finns det även statistik för kommunnivå på relevanta ställen och exempel på utvalda kommuners
utveckling presenteras.

Fjärde rapporten i en serie
Detta är den fjärde rapporten i en serie konjunkturrapporter om Skåne som kommer att publiceras
halvårsvis. Utgångspunkten har varit att göra en
rapport som ger en lägesbild av Skåne indelat i sju
delområden och där dessa delområdens struktur
beskrivs mer ingående. I denna rapporten har vi förutom att följa upp på den ekonomiska utvecklingen
valt att fördjupa analysen kring bostadsmarknaden
i de sju delområdena. I följande rapporter kommer vi
även att se hur den aktuella bilden förändras i de sju
delområdena samt gå på djupet med ett eller flera
teman. Nästa rapport kommer under hösten 2020.

Statistik
Rapporten bygger på lokala och regionala data
från främst Statistiska Centralbyrån, men även
andra datakällor.

Indelning av kommunerna i sju delområden
Rapporten om Skånes konjunkturutveckling är
uppdelad i sju geografiska delområden:
Lundaområdet - Lund, Staffanstorp, Kävlinge
Mellanskåne - Eslöv, Svalöv, Höör, Hörby
Nordöstra - Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla
Norra - Hässleholm, Osby
Sydöstra - Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo
Sydvästra - Malmö, Lomma, Trelleborg, Svedala,
Skurup, Vellinge, Burlöv
Nordvästra - Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Klippan, Örkelljunga, Bjuv,
Åstorp och Perstorp
Genom denna indelningen blir det tre storstadsområden i västra Skåne med respektive Malmö,
Lund och Helsingborg och även tre storstads
områden i östra Skåne med respektive Kristianstad, Hässleholm och Ystad. Dessutom bildar
kommunerna mitt i Skåne ett eget område.
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Intervju
Rapporten bygger på lokala och regionala data
som sedan kompletterats med intervjuer. Till
denna rapporten har näringslivschefer eller
motsvarande i samtliga 33 skånska kommuner
kontaktats, och 22 av dessa har intervjuats genom
en enkät. Det har även genomförts intervjuer med
åtta mäklare. Alla intervjupersoner har godkänt de
citat som återfinns i rapporten.

Arbetslöshet: Siffrorna anger andel arbetslösa av
den registerbaserade arbetskraften och uppdateras varje månad. Senaste aktuella siffran är från
april 2020. I arbetslösa inkluderas inskrivna på
Arbetsförmedlingen, både öppet arbetslösa och
sökande i program. Den andra siffran över arbetslösheten som presenteras i rapporten bygger på
Arbetsförmedlingens veckostatistik över nyinskrivna arbetslösa. Källa Arbetsförmedlingen.
Antal anställda uppdelat på företagsstorlek:
Siffrorna anger antalet anställda på privata och
offentliga arbetsställen i varje kommun. Ett aktivt
företag har alltid minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp
av fastigheter där företaget bedriver verksamhet.
Som anställda räknas personer som arbetsgivaren
är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt för
(huvudarbetsgivare), som för närvarande är anställda, för vilka utbetald lön (arbetsinkomst) per
år beräknas överstiga ett prisbasbelopp och som
är vikarier längre tid än tre månader. Den senaste
aktuella siffran är från november 2019. Jämförelser är gjorda med statistik från november 2018.
Källa: SCB – Företagsregistret.
Bostadspriser: Siffrorna gäller genomsnittliga
prisnivån under perioden maj 2019 till april 2020
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jämfört med samma siffror under den föregående tolvmånadersperioden. Genom att analysera
rullande tolvmånadersperioder undviks säsongseffekter och statistiken blir mera tillförlitlig. Källa:
Svensk Mäklarstatistik.
K/T-tal: För villor används K/T-tal som visar
köpeskillingen i förhållande till taxeringsvärdet.
Att använda K/T-talet för att mäta prisutveckling
minskar påverkan från faktorer såsom storlek och
ålder. Källa: Svensk Mäklarstatistik.
Branschuppdelat sysselsättning: Till denna
rapport har sysselsättningsstatistik uppdelat på
branscher enligt SNI 2007 använts. Den senaste
aktuella siffran är från 2018. Statistiken baseras
på dagbefolkning. Källa: SCB – RAMS.
Bruttoregionprodukt: Siffrorna är ett mått på
den samlade produktionen inom en region. För
BRP per invånare i tusen kr används löpande
priser. Volymförändringen är i fasta priser. Volymförändringen kan uppvisa stora fluktuationer
från ett år till ett annat och därför uppmanar SCB
till försiktig tolkning av förändringen för ett år. Senaste aktuella siffra är för 2018, men denna siffra
är preliminär. Källa: SCB.
Disponibel inkomst: Siffrorna anger summan av
samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga
och skattefria inkomster minus skatt och övriga
negativa transfereringar (exempelvis återbetalt
studielån). Senaste aktuella siffra är från 2018.
Siffrorna baseras på den totala summan delat på
invånartalet i kommunen/delområdet den 31 december 2018 och har justerats efter konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal. Indexet
mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för
hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. Källa: SCB.
Kronofogdens statistik: Siffrorna anger det totala
skuldbeloppet hos Kronofogden från invånarna i Skåne. Den senaste aktuella siffran är från helåret 2019.
I rapporten har skuldbeloppet delats på antalet
invånare i kommunen/delområdet den 31 december
det aktuella året. Källa: Kronofogden och SCB.

Nystartade företag och konkurser: Siffrorna för
konkurser är hämtade från SCB och siffrorna för
nystartade företag är från Tillväxtanalys. Senaste
aktuella siffra för nystartade företag är helåret
2020, medan den senaste aktuella siffran över
konkurser är från april 2020. Källa: Tillväxtanalys
och SCB.
Offentlig och privat sysselsättning: Privat sektor
omfattar aktiebolag (ej offentligt ägda), kommunalt ägda företag och organisationer, statligt ägda
företag och organisationer, övriga företag som
ej är offentlig ägda samt övriga organisationer.
Offentlig sektor omfattar landsting, primärkommunal förvaltning, statlig förvaltning, statliga
affärsverk samt övriga offentliga institutioner.
Senaste aktuella siffran är från 2018. Statistiken
baseras på dagbefolkningen. Källa: SCB – RAMS.
Självförsörjningskvoten: Självförsörjningskvoten
fås genom att dela den totala lönesumman för de
som arbetar i området (även kallat dagbefolkningen) med lönesumman för de som bor i området
(även kallat nattbefolkningen) och anger därmed
en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket. Självförsörjningskvoten
visar dels på skattekraftens omfattning och dels
på områdets näringsliv och in- och utpendling.
Senaste aktuella siffran är från 2018. Källa: SCB.
Största arbetsgivare: Siffrorna anger antalet anställda enligt SCB:s statistik över samtliga arbetsställen, inom delområdet eller en kommun, hos en
koncern eller bolag. Som anställda räknas personer
som arbetsgivaren är skyldig att innehålla och
redovisa A-skatt för (huvudarbetsgivare), som
för närvarande är anställda, för vilka utbetald lön
(arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett
prisbasbelopp och som är vikarier längre tid än
tre månader. Den senaste aktuella siffran är från
november 2020. Källa: SCB – Företagsregistret.
Sysselsättningsgrad: Siffrorna anger hur stor
andel av de 20-64-åriga i varje kommun som är
förvärvsarbetande. Statistiken baseras på nattbefolkningen. Senaste aktuella siffran är från 2018.
Källa: SCB – RAMS.

Lönesummor: Siffrorna anger den samlade lönen
per år. Lönesumman baseras på kontrolluppgifter
från företagen. Därmed syns inte lönesummorna
för egenföretagare utan enbart för anställda.
Källa: SCB - LSUM.
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Källförteckning
Tema Bostadsmarknad
I temakapitlet om bostadsmarknaden, och i temakapitlena i varje delområde presenteras flera olika parametrar som beskriver den skånska bostadsmarknaden. Datan kommer huvudsakligen från SCB, Svensk
Mäklarstatistik samt Hemnet. Denna data har sedan
kompletterats av intervjuer med mäklare och analytiker, samt relevanta rapporter från andra källor.
Bostadsbestånd och ägandeform
Datan hämtas från SCB:s bostadsregister, där
bostadsbeståndet kan indelas i hustyp, upplåtelseform, ägandeform. Den senaste datan från 2019
har jämförts med data från 2014, för att beskriva
den långsiktiga utvecklingen under den senaste
femårsperioden.

Boendareaa och hyresnivå
Statistiken över boendearea och hyresnivåer kommer från SCB:s bostadsregister. Den genomsnittliga
boendearean per person räknar samman boendearean i alla olika boendeformer, men den går även att
dela upp efter boendeform och hustyp. Hyresnivåerna som presenteras i rapporten är medianhyran
per kvadratmeter och år i hyresrätter. Anledningen
till att medianhyra valts framför medelvärdet är
för att undvika att nyproducerade bostäder med
en högre hyresnivå snedvrider bilden av den totala
hyresnivån i en kommun. Den senast tillgängliga
statistiken är från 2018 och 2019.
Nyproduktion
Statistiken över nyproduktion hämtas från SCB:s
bostadsregister och beskriver antalet påbörjade
och antalet färdigställda bostäder efter hustyp och
år. Den senast tillgängliga statistiken är från 2019.
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Bostadspriser och försäljningsvolymer
Statistiken över prisutveckling och försäljningsvolymer hämtas från Svensk Mäklarstatistik, vars
data bygger på uppgifter från mäklares kontraktdata. Genom att analysera rullande tolvmånadersperioder undviks säsongseffekter och statistiken blir
mera tillförlitlig. För villor används K/T-tal som visar köpeskillingen i förhållande till taxeringsvärdet.
Att använda K/T-talet för att mäta prisutveckling
minskar påverkan från faktorer såsom storlek och
ålder. Rullande tolvmånaderstal för perioden maj
2019-april 2020 används, liksom årsmedelvärde för
perioden 2014-2019.

Budpremier, säljtid och återpubliceringskvot
Statistiken över budpremier, säljtid och återpubliceringskvot kommer från Hemnets databas. Budpremien
visar relationen mellan utgångspris och slutpris, säljtiden visar den genomsnittliga tiden från att ett objekt
publiceras tills att det säljs, och återpubliceringskvoten
visar hur stor andel av alla publicerade objekt som
återpubliceras utan att försäljning skett. Statistiken
beskriver det årliga genomsnittet för åren 2014-2019.
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DATAKÄLLOR:
•
Arbetsförmedlingen
•
Boligsiden.dk
•
Folkhälsomyndigheten
•
Forsea
•
Hemnet
•
Kronofogden
•
Riksbanken
•
Skånetrafiken
•
Statens Serum Institut
•
Statistiska Centralbyrån
•
Svensk Mäklarstatistik
•
Tillväxtanalys
•
Tillväxtverket
•
Örestat
•
Öresundsbro Konsortiet
TELEFON- OCH MAILINTERVJUER:
•
Martin Andersson, professor i industriell
ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola,
telefon 2020-05-22.
•
Carina Back, fastighetsmäklare och franchisetagare Fastighetsbyrån Kristianstad, telefon och mail 2020-03-30 och 2020-05-14.
•
Helena Bohman, universitetslektor i Fastighetsvetenskap Malmö universitet, telefon
2020-03-27.
•
Johan Borgström, fastighetsmäklare och
franchisetagare Fastighetsbyrån Helsingborg, telefon 2020-04-02 och 2020-05-19.
•
Sebastian Drott, enhetschef Näringslivskontoret Malmö stad, mail 2020-05-18.
•
Alexandra Ernberg, fastighetsmäklare och
franchisetagare Fastighetsbyrån Lund, telefon och mail 2020-03-24 och 2020-05-13.
•
Susanne Hansen, fastighetsmäklare och
franchisetagare, Fastighetsbyrån Båstad,
mail 2020-05-18.
•
Erik Holmberg, analytiker Hemnet, telefon
2020-05-20.
•
Anneli Hulthén, Skånes landshövding, telefon 2020-05-22.
•
Cecilia Isberg, näringslivsutvecklare, Kristianstads kommun mail 2020-05-19.
•
Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne,
telefon 2020-05-19.
•
Marie Krüeger, vd Almi Företagspartner
Skåne, telefon 2020-05-15.
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Stefan Larsson, tillväxtchef Hässleholms
kommun, mail 2020-05-19.
David Lindén, enhetschef Näringsliv och
arbetsmarknad Region Skåne, telefon
2020-05-11.
Emil Malmer, fastighetsmäklare och franchisetagare Fastighetsbyrån Ystad, telefon
2020-04-15 och 2020-05-19.
Annette Melander Berg, näringslivsdirektör, Helsingborgs stad, mail 2020-05-21.
Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industrioch Handelskammaren, telefon 2020-05-22.
Johan Nilsson, fastighetsmäklare och franchisetagare Fastighetsbyrån Hässleholm, telefon och mail 2020-03-23 och 2020-05-12.
Ann Nyström, destinationschef Malmö
Turism, 2020-05-18.
Kenneth Pedersen, fastighetsmäklare och
franchisetagare Fastighetsbyrån Eslöv, telefon och mail 2020-03-24 och 2020-05-14.
Lars Persson, näringslivschef Eslövs kommun, mail 2020-05-18.
Per Persson, näringslivschef Lunds kommun, mail 2020-05-18.
Daniel Saveman, fastighetsmäklare och
franchisetagare Fastighetsbyrån Malmö, telefon och mail 2020-03-23 och 2020-05-14.

RAPPORTER OCH ARTIKLAR:
•
AB Trelleborgshem, Årsredovisning för AB
Trelleborgshem räkenskapsåret 2019.
•
Byggföretagen, rapport, Fortsatt dämpad
byggkonjunktur, 2019-10-10.
•
Byggföretagen, Så påverkas byggindustrin
av Coronakrisen. 2020-04-06.
•
Byggföretagen, Evidens, Region Skåne,
Bostadsglappet i Skåne, 2020-03-05.
•
Byggmaterialhandlarna, Stark försäljningsutveckling i hela Sverige för byggmaterialhandeln i mars, 2020-04-24.
•
Danmarks Nationalbank, Dansk og international økonomi ramt af pandemi. 2020-04-01.
•
Danske Bank, Nordic Outlook. 2020-03-27.
•
De Økonomiske Råd, Corona-scenarier for
dansk økonomi og de offentlige finanser,
2020-04-06.
•
Eslövs Bostads AB, 2014 års redovisning.

125

APPENDIX

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
126

Expressen, Ikea flyger in helt plan med
skyddsutrustning, 2020-05-09.
Fastighetsägarna, Coronakrisen - så agerar
fastighetsägarna i Skåne, Kronoberg och
Blekinge, 2020-04-21.
Finansdepartementet/Regeringen, Nyckeltal
prognos 15 april 2020.
Finansinspektionen, Den svenska bolånemarknaden, 2020-04-02.
Finansministeriet, Dansk økonomi hårdt
ramt af coronapandemien. 2020-04-09.
Helsingborgshem, Årsredovisning hållbarhetsredovisning 2017.
Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget April
2020. 2020-04-01.
Krinova, Covid-19 effekter för företagen i
Krinovas food community, 2020-04-08.
Landskronahem, Årsredovisning 2017.
Lunds kommuns fastighets AB, 2019 årsoch hållbarhetsredovisning.
Malmö stad, Lägesrapport 2020. Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen
i Malmö. 2020-03-26.
Market, Klart att MQ lever vidare – förra
storägaren Mats Qviberg köper bolaget,
2020-05-08.
MKB, nyhet, Succé när Yalla Trappan ställde
om i krisen, 2020-05-15.
MKB, Årsrapport 2019.
News Øresund, Dansk fritidstrafik över Öresundsbron ökar kraftigt, 2020-05-22.
News Øresund, Byggboom och coronakris
ger dubbel press på hotellen i Köpenhamn,
2020-05-23.
News Øresund, Turismen i Köpenhamn kan
fördubblas till 2030 visar analys, 2019-08-15.
Nordea, Nordea Economic Outlook, 202001-29.
Produktivitetskommissionen, rapport,
Skånsk produktivitet: I kapp och förbi?
Riksbanken, penningpolitisk rapport, 202004-29.
Rosengårds fastigheter, Rosengård Fastigheter på plats! 2017-10-02.
SCB, Stor nedgång i näringslivets försäljning, 2020-05-20.
Svensk Dagligvaruhandel, Dagligvaruindex
april 2020.
Svensk Handel, Tusentals handelsföretag
riskerar att slås ut innan omställningsstödet
når fram, 2020-05-20.
Sveriges Kommuner och Regioner, Ekonomi-
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rapporten maj 2020.
Sveriges Radio, Byggvaruhandeln blomstrar
mitt i coronakrisen, 2020-04-27.
Sydsvenskan, Från väskor til hållbara munskydd, 2020-05-04.
Sydsvenskan, Landskronaföretag ställer om
– tillverkar 150 000 skyddsvisir om dagen,
2020-04-28.
Sydsvenskan, Kilometerlång ”coronakö” på Öresundsbron på söndagskvällen, 2020-05-24.
Sydsvenskan, Fem startar nytt på Malmös
gågata: ”För oss är ju allt en uppgång”,
2020-05-21.
Sydsvenskan, Den skånska allmännyttan säljs
hus för hus, 2020-02-09.
Sydsvenskan, Kiviks musteri trotsar smittan satsar sig ur krisen, 2020-05-05.
Syna, Mer sammansatt och varierat näringsliv
lyfter Bromölla, 2019-12-18.
Swedbank, Swedbank Economic Outlook.
2020-05-12.
Ving, Träffa Lollo & Bernie under semestern
på hemmaplan, 2020-05-25.
Visita, 80 000 jobb och 9 000 företag i
farozonen inom hotell- och restaurangbranschen, 2020-05-15.
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för arbetstagare och företag.
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