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PRESSMEDDELANDE       
 
Stockholm den 14 Juli 2017     

Mäklare i Malmö: 
”Historiskt lågt utbud ger säljläge på bostadsmarknaden” 
 
Bostadspriserna har stigit kraftigt i Skåne det senaste året. Priserna på 
bostadsrätter har ökat med hela 16 procent den senaste tolvmånadersperioden och 
kvadratmeterpriset ligger nu på 25 434 kronor. Även priserna på villor i länet har 
stigit. Det senaste året ligger prisuppgången på 11 procent. En genomsnittlig villa 
kostar nu strax över 3 miljoner kronor. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik 
som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit del av. 

– Utbudet av lediga bostäder är på historiskt låga nivåer i hela regionen. För bara för 
några år sedan hade vi ett genomsnittligt utbud över 1 500 villor och bostadsrätter i hela 
Malmö kommun, vilket kan jämföras med dagens cirka 500 lediga bostäder. Malmö är en 
attraktiv region där många vill bo, bland annat tack vare närheten till Köpenhamn. Det gör 
att efterfrågan fortsätter att öka och pressa priserna på de få objekt som finns ute på 
marknaden till högre nivåer, säger Peter Svensson, fastighetsmäklare på 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Malmö. 

– Sommaren är traditionellt sett en något lugnare tid på bostadsmarknaden eftersom 
många väljer att istället fokusera på semestern. Samtidigt sjunker då utbudet av lediga 
bostäder ytterligare, vilket ökar konkurrensen om de objekt som faktisk finns ute till 
försäljning. I juni hade vi till exempel en visning med hela 56 anmälda sällskap. För den 
som planerar att byta bostad kan det följaktligen vara ett bra tillfälle att ägna en del av den 
lediga tiden till att sälja, säger Peter Svensson, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling i Malmö. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Svensson, kontorschef och fastighetsmäklare på Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling i Malmö 
Tel: 072-744 98 61 
E-post: peter.svensson@lansfast.se 

Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig 
Tel. 073-441 04 07 
E-post: per.sangrud@lansfast.se 

Här kan du följa oss: 
Webb: www.lansfast.se 
Instagram: @lff_ab 
Twitter: @lff_ab 

Om statistiken 
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av villor och 
bostadsrätter under april 2017 – juni 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med 
januari 2017 – mars 2017, tolvmånaderssiffran med april 2016 – juni 2016 och i 
enmånadssiffran jämförs mars 2017 – maj 2017 med aktuell period.  
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Bilaga* 

Prisstatistik bostadsrätter (Skåne län):  

 3 månader 12 månader Medelpris 
(kr/kvm) 

Riket - 1% + 8% 40 229 kr 
Skåne län + 3%  +16% 25 434 kr 

Staffanstorps kommun + 5% + 6% 19 726 kr 
Vellinge kommun   + 29%   + 25% 31 638 kr 
Kävlinge kommun ± 0%   + 11% 15 659 kr 
Lomma kommun + 4%   + 15% 31 401 kr 
Malmö kommun + 1%   + 16% 28 438 kr 
Lunds kommun   + 10%   + 26% 36 384 kr 

Helsingborgs kommun + 5%   + 13% 22 223 kr 
Eslövs kommun + 4%   + 35% 13 503 kr 
Ystads kommun + 8%   + 17% 19 418 kr 

Trelleborgs kommun - 2% + 5% 14 506 kr 
Kristianstads kommun + 2%   + 12% 15 078 kr 
Ängelholms kommun - 2% - 9% 19 234 kr 
Hässleholms kommun + 3%   + 36% 10 308 kr 

 
Prisstatistik villor (Skåne län): 

 3 månader 12 månader Medelpris  
Riket + 3% + 8% 3 124 000 kr 

Skåne län + 5% + 11% 3 039 000 kr 
Staffanstorps kommun + 7%   + 16% 3 610 000 kr 

Vellinge kommun + 6%   + 11% 5 268 000 kr 
Kävlinge kommun + 5%  + 6% 3 344 000 kr 
Lomma kommun + 7%    + 17% 5 334 000 kr 
Malmö kommun + 2%    + 10% 4 572 000 kr 
Lunds kommun + 4%    + 14% 4 142 000 kr 

Helsingborgs kommun + 5%  + 9% 3 834 000 kr 
Eslövs kommun   + 16%    + 21% 2 448 000 kr 
Ystads kommun - 1%    + 10% 3 027 000 kr 

Trelleborgs kommun   + 10%    + 11% 2 793 000 kr 
Kristianstads kommun ± 0%  + 7% 1 986 000 kr 
Ängelholms kommun + 4% + 3% 2 870 000 kr 
Hässleholms kommun   + 15%   + 13% 1 497 000 kr 

Svalövs kommun + 9%   + 29% 1 698 000 kr 
Burlövs kommun + 9%   + 13% 3 551 000 kr 
Bjuvs kommun + 4%   + 18% 1 563 000 kr 

Svedala kommun + 4% + 3% 3 364 000 kr 
Skurups kommun + 3% + 2% 2 252 000 kr 

Sjöbo kommun + 7%   + 13% 1 444 000 kr 
Höörs kommun - 5% + 5% 1 948 000 kr 

Åstorps kommun + 3%   + 19% 2 034 000 kr 
Landskrona kommun + 7%   + 10% 3 120 000 kr 



	
	

3	
	

Höganäs kommun + 3% + 6% 3 182 000 kr 
Simrishamns kommun + 5% + 7% 2 540 000 kr 

 

Om Länsförsäkringar: 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar 
AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria 
Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en 
trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling: 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i 
branschen. Med 158 bobutiker och över 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder.  Vi 
tycker att den lokala närheten är viktig och vi tror att det är en av anledningarna till att vi har den högsta kundnöjdheten i 
branschen (SKI 2016).  

 

 


