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Expansiv tid väntar i Skåne
Välkommen tillbaka till Skånsk konjunktur. Och för dig som läser oss för första gången –   
framför dig har du Sparbanken Skånes rapport över den ekonomiska utvecklingen i  regionen, 
varmt välkommen! Detta är årets andra utgåva och denna gång djupdyker vi i Skånes 
 expansion, med ett specialtema om befolkningstillväxt och byggplaner framöver.

Vi kan konstatera att Skåne är attraktivt. Nettoinflyttningen från övriga landet är positiv, 
vilket idag inte är fallet i varken Stockholms eller Västra Götalands län. Sett till de senas-
te  tio åren har vi skåningar blivit 146 000 fler. Befolkningen väntas öka med ytterligare 
110 000 personer under de kommande tio åren. Detta speglas i offensiva tillväxtplaner 
på byggsidan. De senaste tio åren har det byggts 59 000 bostäder i Skåne och enligt kom-
munernas egna byggplaner kommer minst lika många att byggas de kommande tio åren.

Vid sidan av fördjupningstemat lägger vi fram vår återkommande analys av näringsliv, 
bostadsmarknad och arbetsmarknad. Vi kan se att den ekonomiska återhämtningen i de 
skånska kommunerna varit stark under 2021, efter en relativt omfattande smittspridning 
av covid-19 under förra hösten och vintern.

I rapporten tittar vi också närmare på hur de stigande priserna på el och drivmedel slagit mot 
privatekonomin. Senaste månadernas kraftiga prisutveckling har börjat påverka hushållens 
plånböcker och energikostnaderna är nu en viktig faktor i den privatekonomiska kalkylen.

Denna rapport avslutar det fjärde året med Skånsk konjunktur, men vi är tillbaka i vår med en 
ny utgåva. Med rapportserien vill vi från Sparbanken Skåne bidra till ökad kunskap om ekono-
mi och utveckling i vår region. Information, fakta och transparens är förutsättningar för att vi 
alla ska kunna fatta rätt beslut. Det gäller i stort och i smått, från den första bostadsaffären, 
till en viktig investering eller framtidsstrategin för det expanderande företaget.

Vår samarbetspartner i rapporten är Øresundsinstituttet. Tillsammans sätter vi de lokala 
förutsättningarna i fokus. Utifrån perspektiven invånare, näringsliv och offentlig ekonomi 
benar vi ut materialet på så detaljerad nivå som möjligt, vilket innebär flera spännande 
jämförelser ända ner på kommunnivå.
 
Trevlig läsning!
 
Lund, 17 november 2021
Rasmus Roos, VD 
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Tema: Skåne växer – fler invånare, fler bostäder

De kommande tio åren beräknas den skånska befolk-
ningen växa från dagens 1,39 miljoner till nästan 1,5 
miljoner invånare, enligt Region Skånes befolknings-
prognos. Det motsvarar en tillväxt på åtta procent 
vilket är lägre än de senaste 10 årens befolkningstill-
växt. Många kommuner beräknar dock starkare tillväxt 
än så, bland annat för att de har omfattande byggpla-
ner. Framöver kommer antalet barn och äldre att öka 
mer än invånarna i arbetsför ålder. Det innebär att det 
kommer att behövas fler bostäder och mer kommunal 
service i form av förskolor, skolor och äldreboenden. 
Till denna rapport har 24 av 33 skånska kommuner 
svarat på en enkät om hur de kommer att bemöta den 
kommande befolkningsutvecklingen med framtida 
bostadsbyggande och planering av kommunal service.
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LÄS TEMA UNDER ”SÅ VÄXER SKÅNE” OCH I VARJE DELOMRÅDESKAPITEL
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ARBETSLÖSHETEN HAR ÅTERHÄMTAT SIG.  
Under hösten 2021 nådde arbetslösheten i Skåne en nivå som 
var lägre än innan coronapande-
mins början, medan arbetslöshe-
ten i både Stockholms och Västra 
Götalands län fortfarande är högre 
än innan pandemin. Samtidigt är 
den skånska arbetslösheten fort-
farande på en hög nivå i ett natio-
nellt perspektiv och nära hälften 
av de arbetslösa skåningarna har 
varit utan jobb i över ett år.

Så mycket har mycket har det 
genomsnittliga villapriset i Skåne 
ökat under perioden oktober 2020 till 
september 2021 jämfört med föregå-
ende tolvmånadersperiod.

21%
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Under de kommande tio åren väntas Skåne växa 
med 110 000 nya invånare och kommunerna i Skå-
ne planerar för att bygga fler än 80 000 bostäder. 
Det finns idag en bostadsbrist i 28 av 33 kommuner.  
Om kommunernas planer förverkligas innebär det 
ett ökat tempo i bostadsbyggandet samtidigt som 
befolkningsökningen avtar något. Sedan 2010 
har det byggts 59 000 bostäder samtidigt som 
befolkningen har ökat med 146 000 personer. Till 
skillnad från i Stockholms och Västra Götalands län 
så attraherar Skåne netto nya invånare från resten 
av landet. Befolkningsökningen i Skåne drivs av 
en positiv nettoinflyttning från övriga landet och 
utlandet men även av ett positivt födelseöverskott.

TEMA
Så växer Skåne: sidorna 26-31 
Så växer delområderna: se respektive kapitel

FLER INVÅNARE, FLER BOSTÄDER
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7 HIGHLIGHTS FRÅN RAPPORTEN

5 500 PÅBÖRJADE BOSTÄDER.  
Bostadsbyggandet är högt i Skåne. 
Under första halvår 2021 påbörjades 
närmare 5 500 nya bostäder vilket är 
en ökning med mer än 2 000 jämfört 
med första halvår 2020. Enligt Bover-
kets enkät förväntar kommunerna att 
det påbörjas  nästan 20 000 bostäder 
under 2021-2022. Åtta av tio av dessa 
är i flerbostadshus. 
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Det är inte bara bostadspriserna som har stigit kraftigt under det senaste året. Energipriserna har 
också rusat i höjden vilket märks såväl på elnotan för bostaden som när de som har bil ska tanka. För 
en barnfamilj i villa med bil och åtta mils pendling per dag har kostnaden för el och bensin under det 
senaste året ökat med drygt 2 900 kronor per månad.  Kostnadsökningen skiftar dock kraftigt mel-
lan olika hushåll beroende på typ av bostad 
och om man har bil eller ej. För en ensam-
stående person som bor i lägenhet utan bil 
stannar kostnadsökningen vid 167 kronor per 
månad. På sikt kan dock de ökade energikost-
naderna märkas genom högre kostnader för 
hyra eller avgift till en bostadsrättsförening. 
Det visar Sparbanken Skånes beräkningar av 
privatekonomin för fyra typfamiljer baserat 
på aktuellt bensinpris samt senast tillgänglig 
statistik (september) för rörligt elpris. Under ok-
tober har elpriserna dämpats något. E.ON spår 
i en prognos att elpriserna väntas ligga kvar på 
en hög nivå under vintern.

HÖJDA ENERGIPRISER MÄRKS I PLÅNBOKEN
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FLER ANSTÄLLDA OCH FLER NYA FÖRETAG. 
Under coronapandemin minskade antalet anställda i 
Skåne. Nu vänder det uppåt igen. När juli 2021 jämförs 
med november 2020 är det nästan 22 000 fler anställda 
i de offentliga och privata bolagen. Även sett till antalet 

anställda i samtliga sektorer 
visar en ökning. Under andra 
kvartalet 2021 var det 1,4 
procent fler anställda i Skåne 
än under motsvarande period 
2020. Det har även startats 
fler nya företag i Skåne under 
första halvåret 2021 jämfört 
med samma period i fjol. 

Förväntad BNP-tillväxt i år enligt Kon-
junkturinstitutet. Under 2021 har samtliga 
nordiska länder nått förkrisnivån sett till 
BNP. Under 2020 sjönk BNP i Sverige med 
3,1 procent och i år väntas tillväxten landa 
på mellan 4,3 och 4,6 procent.

+4,6%
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80 000
Minst så många bostäder planeras i de 
skånska kommunerna fram till 2030. 

Sept 2021 Sept 2020 Mars 2020 

Skåne 9,5% -1,6 -0,3

Västra Götaland 6,9% -1,6 0,1

Stockholm 7,2% -1,5 0,5

Sverige 7,5% -1,4 -0,1

Förändring jämfört med

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 används som refe-
rensmånad för innan coronapandemin började påverka arbetsmarknaden.  

+167 kr +831 kr +1 667 kr +2 910 kr +2 910 kr+167 kr +831 kr +1 667 kr +2 910 kr +2 910 kr

+167 kr +831 kr +1 667 kr +2 910 kr +2 910 kr+167 kr +831 kr +1 667 kr +2 910 kr +2 910 kr
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Utblick: Lyckad återstart – dansk överhettning påverkar över Öresund 
Konjunkturmässigt har Sverige och omvärlden börjat lägga coronakrisen bakom sig även om pandemin 
i sig inte är över. En utbredd vaccinering har gjort att bland andra Danmark och Sverige tagit bort sam-
hällsrestriktionerna vilket skapar ökad sysselsättning inom till exempel besöksnäringen. Prognoserna 
för 2022 pekar mot att de båda länderna är på väg mot en mild högkonjunktur. I det korta perspekti-
vet syns en ökad inflation skapad av bland annat stigande elpriser samt problem med leveranskedjorna 
och en brist på insatsvaror. I ett längre perspektiv väntas dämpade prisökningar men istället en ökad 
brist på arbetskraft. Arbetslösheten är fortsatt en utmaning i Sverige medan arbetskraftsbristen är 
större i Danmark, vilket har resulterat i att blickarna vänts mot Öresund och Skåne där arbetslösheten 
är hög i ett nationellt perspektiv.

Prognoser för BNP i Sverige och Danmark – årlig procentuell förändring (föregående prognos)

SVENSK BNP 2020 2021 2022 2023 Definition Publicerad

Nordea -3,1 4,5 (4,5) 3,5 (3,0) 1,8 (2,0) BNP, Kalenderkorrigerad sept 2021 (maj 2021)

Riksbanken -3,1 4,7 (4,2) 3,6 (3,7) 2,0 (1,9) BNP, Kalenderkorrigerad sept 2021 (juli 2021)

Finansdepartementet -3,1 4,3 (4,6) 3,5 (2,9) 1,6 (1,7) BNP, Kalenderkorrigerad sept 2021 (juni 2021)

Swedbank -2,8 4,4 (3,6) 3,6 (3,6) 2,0 BNP aug 2021 (april 2021)

Konjunkturinstitutet -3,0 4,6 (3,6) 3,9 (3,4) 1,6 (2,2) BNP, Kalenderkorrigerad sept 2021 (mars 2020)

DANSK BNP 2020 2021 2022 2023 Definition Publicerad

Danske Bank -2,1 4,0 (3,0) 3,0 (3,4) BNP okt 2021 (april 2021)

Swedbank -2,1 3,8 (3,2) 3,5 (3,7) 2,1 BNP aug 2021 (april 2021)

Nationalbanken -3,3 3,8 (1,4) 3,1 (4,5) 2,4 (2,2) Real BNP okt 2021 (mars 2021)

Källa: Finansdepartementet, Riksbanken, Finansdepartementet, Swedbank, Konjunkturinstitutet, Nordea, Danske Bank och Nationalbanken

BNP-utveckling, 2000-2021 Q2

Avser procentuell förändring i fasta priser.  
Källa: SCB, Danmarks Statistik, Eurostat (Macrobond)

Danmark Sverige EU 27 (exkl. Storbritannien)

Procent

Inköpschefsindex, jan 2019-sep 2021 

Baseras på intervjuer med inköpschefer. Värde över 50 indikerar en förvän-
tan om framtida tillväxt, medan värden under 50 indikerar det motsatta. 
Källa: Swedbank, Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF) (Macrobond)

Sverige industri Sverige tjänstesektor Danmark industri

Index

Konjunkturläget i korthet
• Konjunkturläget har gått från kristerapi och 

återhämtning till en uppgång på väg mot en 
mild eller mogen högkonjunktur nästa år.

• Brist på insatsvaror, t.ex. halvledare, begrän-
sar i det korta perspektivet tillväxten, bl.a. 
inom fordonsindustrin.

• De kraftigt höjda elpriserna driver upp kost-
naderna för elintensiva företag men eldar 
också på inflationen. I oktober skedde dock en 
viss nedgång av marknadspriset på el.

• Osäkerhet kring inflation och räntenivåer där 
det dock finns en konsensus bland konjunktu-
ranalytiker om att det är en tillfällig situation.

• På sikt är det bristen på arbetskraft med 
rätt kompetens som blir den begränsande 
faktorn med högre löneökningar som följd. 
Arbetslösheten blir ett fortsatt problem med 
en hög jämviktsnivå kring sju procent.

• Osäkerhet kring ny våg av covid-19. Flera län-
der har nu aviserat olika former av restriktioner.

Återstarten har gått snabbt 
Sverige och Danmark är på väg från kris och stöd-
paket till en märkbar återhämtning på väg mot en 
mild högkonjunktur. Så beskrivs konjunkturläget i 
flera prognoser. Återstarten efter att kulmen har 
nåtts i coronapandemin har gått snabbt både i Sve-
rige och globalt. Under 2021 har samtliga nordiska 
länder nått förkrisnivån sett till BNP. Under 2020 
sjönk BNP i Sverige med 3,1 procent och i år väntas 
tillväxten landa på mellan 4,3 och 4,7 procent. Den 
ekonomiska tillväxten har skrivits upp för både 
2021 och de kommande åren och under den andra 
halvan av 2022 spår Konjunkturinstitutet att 
ekonomin går in i en mild högkonjunktur. Tillväxten 
i Sveriges BNP väntas enligt Konjunkturinstitutet 
bli 4,6 procent under 2021 och 3,9 procent under 
2022. Se utförligare prognoser i tabellen på sidan 
9. Den globala BNP-tillväxten väntas bli 5,6 procent 
2021 och 4,5 procent under 2022. Optimismen 
återspeglar sig även på inköpschefsindex, se dia-
gram på sidan 9.

Fortsatta utmaningar på arbetsmarknaden
På den svenska arbetsmarknaden sjunker arbets-
lösheten men en strukturellt hög arbetslöshet 
bland utrikes födda, ungdomar samt personer 
utan fullständig gymnasieutbildning är en stor 
utmaning i hela landet. Under pandemin har även 
långtidsarbetslösheten ökat och i Sverige hade 
48 procent av de arbetslösa i september i år varit 
utan arbete i över ett år. Den ökade långtidsar-
betslösheten har inneburit att Konjunkturinsti-
tutet har höjt nivån för jämviktsarbetslösheten, 
vilket innebär den nivå på arbetslöshet som 
skulle råda vid konjunkturell balans i Sverige och i 
omvärlden, från 6,8 procent 2019 till 7,0 procent 
2020. Först 2023 räknar Konjunkturinstitutet 
med att jämviktsarbetslösheten nås i Sverige. 

Arbetskraftsbrist inom många yrken 
Arbetsmarknaden står också inför en utmaning 
med ökande arbetskraftsbrist inom flera områ-
den. I kombination med den relativt höga arbets-
lösheten visar det på ett strukturellt problem 
på arbetsmarknaden där de arbetslösa till stor 
del inte har de kompetenser som efterfrågas av 
arbetsgivarna. Enligt Arbetsförmedlingen är det i 
hela landet brist på bland annat systemutveckla-
re och andra yrken med datainriktning, ingen-
jörer, sjukvårdspersonal, lärare och yrken inom 
service såsom kockar och servitörer. I nuläget 
finns inga regionala analyser på bristyrken. 
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Dansk läkemedelsindustri investerar stort i nya fabriker. Japanska Fujifilm satsar 12 
miljarder danska kronor på att köpa och bygga ut en fabrik i Hilleröd på norra Själland.
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Riksbanken väntar sig en tillfälligt högre 
inflation
Enligt Riksbankens Penningpolitiska rapport vän-
tas inflationen tillfälligt bli högre än två procent 
det kommande året innan den återigen sjunker. 
Det beror på en snabbt stigande global efter-
frågan och transportproblem som lett till ökade 
konsumentpriser och inte minst på de tillfälligt 
höga energipriserna. För att inflationen även på 
längre sikt ska ligga runt tvåprocentmålet krävs 
en expansiv penningpolitik och därför kommer 
reporäntan förbli på 0 procent under prognospe-
rioden fram till och med tredje kvartalet 2024.  
   
Entreprenörernas kostnader för byggma
terial har ökat med 16 procent senaste 12 
månaderna
I det korta perspektivet har t.ex. fordonsindustrin 
stora problem med leveranser av bland annat 
halvledare vilket hämmar produktionen. Samtidigt 
ökar på en rad råvaror. Enligt SCB:s faktorprisindex 
steg entreprenörernas byggmaterialkostnader 
med i genomsnitt 16 procent mellan september 
2020 och september 2021. Priserna på järn, stål 
och trävorar har ökat med mellan 40 och 89 pro-
cent. Förklaringen är en ökad global efterfrågan 
och råvarubrist. Alla kostnader ökar dock inte lika 
mycket. Totalt ökade faktorprisindex för flerbo-
stadshus under perioden med 7,8 procent.
     En svensk utmaning under de kommande åren 

kan bli tillgången på cement sedan Heidelberg 
Cements/Cementas ansökan om förnyat tillstånd 
att bryta kalksten vid täkterna i Slite på Gotland 
underkänts av Mark- och miljööverdomstolen. Nu  
har regeringen tillfälligt förlängt tillståndet men 
osäkerheten kring den framtida svenska cement-
produktionen är fortsatt stor 
 
Kraftigt höjda elpriser nytt bekymmer för 
det svenska näringslivet
Ett mer än fördubblat elpris under det senaste 
året skapar en ekonomisk utmaning för alla 
företag med stor elförbrukning. Under oktober 
har dock marknadspriset på el fallit tillbaka, se 
diagram på sidan 13.

Dansk arbetskraftsbrist har lett till nya sam
arbeten över Öresund 
I Danmark har det uppkommit en ännu mera 
påtaglig arbetskraftsbrist sedan återöppningen 
av samhället efter landets relativt hårda corona-
restriktioner. Frågan finns nu högt uppe på den 
politiska dagsordningen vilket även har aktualise-
rat frågan om Öresund som en gemensam dansk-
svensk arbetsmarknadsregion. Exempelvis har ett 
trepartsavtal slutits mellan den danska regering-
en, arbetsmarknadens parter och Kommunernes 
Landsforening där sammanlagt fyra miljoner 
danska kronor avsätts till “samarbete i Öresunds-
regionen/Sydsverige om rekrytering av svenska 

arbetslösa till branscher i Danmark med brist på 
arbetskraft” under 2022 och 2023. 
     De senaste månaderna har flera politiska initiativ 
tagits i samarbete mellan Skåne och Danmark för 
att matcha skånska arbetssökande med jobb på an-
dra sidan Öresund. Den 27 oktober i år arrangera-
des till exempel en dansk-svensk jobbmässa i Hyllie. 
Nu vill den styrande politiska majoriteten i Malmö 
satsa på att göra jobbmässan till årligt återkom-
mande i samarbete med Köpenhamns kommun.
     På pappret ser det enkelt ut med låg arbetslös-
het i Köpenhamn och hög arbetslöshet i Malmö. 
Men på båda sidor Öresund råder det arbetsbrist 
i en rad branscher - från restaurangpersonal till 
sjukvårdspersonal och ingenjörer. På kort sikt 
innebär det nyvaknade danska intresset att rekry-
tera arbetskraft över Öresund att arbetskrafts-
bristen i framförallt Malmöområdet kan tillta, även 
om det även om det också resulterar i färre arbets-
lösa skåningar. På lång sikt väntas ett ökat danskt 
fokus på Öresund resultera i en större och mera 
välfungerande dansk-svensk arbetsmarknad.

Risk för dansk överhettning 
I Danmark sjönk BNP med 2,1 procent under 2020. 
Under andra kvartalet 2021 var dansk BNP tillbaka 
på samma nivå som innan pandemin. Konsumtionen 
väntas öka framöver då besparingarna är höga och 
konsumenterna har en uppdämd efterfrågan, skriver 
Swedbank i Economic Outlook i augusti 2021. 

Näringslivet miljardinvesterar i Danmark
Det går bra för det danska näringslivet. I likhet 
med i Sverige är byggaktiviteten hög. Den 
framgångsrika läkemedelsbranschen fortsätter 
att miljardinvestera. Novo Nordisk, Nordens 
största läkemedelsbolag med fokus på diabetes, 
har sedan år 2000 investerat mer än 18 miljarder 
danska kronor enbart i sin stora läkemedelsfabrik 
i Kalundborg på västra Själland där hälften av 
världens insulin produceras. I Hilleröd har japan-
ska Fujifilm köpt en toppmodern läkemedelsfabrik 
för biologiska läkemedel som nu byggs ut till 
dubbla storleken – en total investering på 12 mil-
jarder danska kronor. Danmarks största företag 
och världens största containerrederi, A.P. Møller 
- Mærsk, går mot en rekordvinst tack vare höjda 
fraktpriser och satsar nu på en mera grön tillväxt 
med beställningen av åtta stora containerfartyg 
som kan drivas med grönt bränsle.

Stor kontrast över Öresund: Under 100 000 
arbetslösa i Danmark och 390 000 i Sverige
Även i Danmark har ekonomin återhämtat sig 
snabbt. Enligt Danmarks Statistik minskade 
antalet arbetslösa under september till under 
100 000, den lägsta nivån sedan i januari 2009. 
Det kan jämföras med att det i Sverige samma 
månad fanns 387 724 arbetslösa enligt Arbets-
förmedlingen.
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Den ekonomiska återhämtningen har gått snabbt i Danmark.
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Priserna på trä och annat byggmaterial har ökat kraftigt.
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Privatekonomi: Kraftigt ökade energipriser slår mot hushållskassan

Det är inte bara bostadspriserna som har stigit kraftigt under det senaste året. Energipriserna har 
också rusat i höjden vilket märks såväl på elnotan för bostaden som när de som har bil ska tanka. För 
en barnfamilj i villa med bil och åtta mils pendling per dag har kostnaden för el och bensin under det 
senaste året ökat med drygt 2 900 kronor per månad. För den som bor ensam i lägenhet och inte har 
bil stannar kostnadsökningen vid 167 kronor. Det visar Sparbanken Skånes beräkningar av privatekono-
min för fyra typfamiljer baserat på elpriset i september och bensinpriset i oktober. Samtidigt finns det 
en viss osäkerhet kring bostadsräntornas utveckling.

Prisutvecklingen för el till bosta-
den och bränsle till en eventuell bil 
gräver allt djupare hål i hushållens 
plånböcker. Bara under det senas-
te året har månadskostnaden för 
el och bensin för en bilpendlande 
tvåbarnsfamilj i villa med åtta mils 
daglig pendling i Skåne ökat med 
drygt 2 900 kr. Det visar Sparbanken 
Skånes beräkningar av hur de ökade 
energipriserna slår mot fyra olika 
typfamiljer.  
     Kostnadsökningen skiftar dock 
kraftigt mellan olika hushåll bero-
ende på typ av bostad och om man har bil eller ej.  
För ett par utan barn och bil som bor i villa och inte 
bilpendlar har de ökade energipriserna bidragit till 
en kostnadsökning på närmare 1 700 kronor per 
månad visar Sparbanken Skånes beräkningar. För 
en ensamstående person 
som bor i lägenhet utan bil 
stannar kostnadsökningen 
vid 167 kronor per månad. 
På sikt kan dock de ökade 
energikostnaderna märkas 
genom högre kostnader 
för hyra eller avgift till en 
bostadsrättsförening.

160 procent högre 
elpris på ett år
El- och drivmedelskost-
nader är inget nytt i den 
privatekonomiska kal-
kylen, men posterna har 
den senaste tiden blivit 
allt mer betydande. För elkonsumenterna har 
det rörliga elpriset i elprisområde 4, dvs södra 
Sverige, mer än fördubblats under den senaste 
tolvmånadersperioden fram till september.  I 
september 2021 betalade en villaägare med en 

årsförbrukning på 20 000 kWh 
och rörligt elpris i genomsnitt 
166 öre per kWh. I september 
2020 var elpriset 64 öre. Det 
innebär en ökning med 160 
procent på ett år. 

Elpriset högre i södra Sverige
Elpriserna i Skåne, som ligger 
nederst i elprisområde 4, har också 
varit de högsta i landet. Under sep-
tember 2021 var det rörliga elpriset 

i konsumentled ungefär dubbelt så 
högt i elprisområde 4 jämfört med  

elprisområde 1 och 2 i norra Sverige. 

Högt elpris gör solceller till plånboksfråga
– Det har talats mycket om att prisuppgången på 
el påverkar näringslivet, men vi ser också i våra be-

räkningar att det konkret 
påverkar privatpersoner. 
Utvecklingen har även 
gjort det mer intressant 
att titta på egna solceller. 
Tidigare var egna solceller 
mycket av en hjärtefråga, 
men nu har det blivit en 
tydlig plånboksfråga, 
säger Anders Hansson, 
privatekonom på Sparban-
ken Skåne.

Fortsatt höga elpriser 
väntas under vintern 
Enligt E.ON väntas elpri-
serna ligga kvar på nuva-

rande nivåer eller stiga under hösten och vintern. 
En orsak är att en oväntat stor elexport har skapat 
en  negativ hydrologisk balans i Sverige, det vill 
säga nuvarande och förväntad tillgång på vatten 
för vattenkraftsproducenterna. Gaslagren på konti-
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Stigande elpriser under 2021

Från lågt till högt bensinpris på ett år

Historiskt låga boräntor

Anders Hansson, privatekonom 
på Sparbanken Skåne

Luleå Malmö Sundsvall Stockholm

Diesel Bensin 95
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Ökad månadskostnad till följd av stigande el- och drivmedelspriser för fyra typfamiljer

UTGIFTER En person i lägenhet Barnfamilj i lägenhet Par i villa Barnfamilj i villa

Antal vuxna i hushållet 1 2 2 2

Antal barn i hushållet - 2 - 2

Pendling per dag (km, bensindriven bil) - 40 - 80

Pendling per år (mil, bensindriven bil) - 900 - 1 800

Övrig körning per år,  (mil, bensindr. bil) - 600 - 1 200

Total årlig körsträcka (mil, bensindr. bil) - 1 500 - 3 000

Elförbrukning per år (kWh) 2 000 5 000 20 000 25 000

Rörligt elpris sept 2020 (60 öre) 0,6 kr 0,6 kr 0,6 kr 0,6 kr

Rörligt elpris sept 2021 (160 öre) 1,6 kr 1,6 kr 1,6 kr 1,6 kr

Elhandelskostnad 2020 1 200 kr 3 000 kr 12 000 kr 15 000 kr

Elhandelskostnad 2021 3 200 kr 8 000 kr 32 000 kr 40 000 kr

Bensinförbrukning per år (l) - 1 125 - 2 250

Bensinpris nov 2020 - 13,38 kr - 13,38 kr

Bensinpris nov 2021 - 17,79 kr - 17,79 kr

Bensinkostnad 2020 - 15 053 kr - 30 105 kr

Bensinkostnad 2021 - 20 013 kr - 40 027 kr

Månadskostnad el 2020 100 kr 250 kr 1 000 kr 1 250 kr

Månadskostnad el 2021 267 kr 667 kr 2 667 kr 3 333 kr

Skillnad per månad el 167 kr 417 kr 1 667 kr 2 083 kr

Månadskostnad bensin 2020 - 1 254 kr - 2 509 kr

Månadskostnad bensin 2021 - 1 668 kr - 3 336 kr

Skillnad per månad bensin - 414 kr - 827 kr

TOTALT ÖKAD MÅNADSKOSTNAD 167 kr 831 kr 1 667 kr 2 910 kr

+167 kr +831 kr +1 667 kr +2 910 kr +2 910 kr

Ovanstående exempel visar hur ökade el- och drivmedelspriser påverkar månadsekonomin för fyra olika typfamiljer. Kalkylen omfattar inte andra kostnads-
förändringar eller eventuella skatteavdrag. Uträkning: Sparbanken Skåne, Andrée Briland.
 
Källor och metodik:  
Elförbrukningen är baserad på ett genomsnitt från Konsumenternas Energimarknadsbyrå, www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/
elpriser-statistik/, i kombination med vissa antaganden. Rörligt elpris 2020 är baserat på genomsnittligt spotpris i september 2020 med tillägg för avrundat 
genomsnittligt tillägg som elbolagen har i påslag. Rörligt elpris 2021 är baserat på ett avrundat genomsnitt av vad elbolaget erbjuder via www.elskling.se.
Årlig körsträcka avser pendling med tillägg för antagande om övrig privat körning. 
Bensinförbrukning är baserad på information från SCB som i sin tur inhämtat data från Fordonsregistret 2019-06. Förbrukningen avser Skåne län. Bensinpri-
set är baserad på priset på bensin 2020-11-01 respektive 2021-11-01 hos Tanka, via www.tanka.se.

nenten är också ovanligt låga för årstiden samtidigt 
som efterfrågan på el stiger sedan konjunkturen 
vänt uppåt igen. Under oktober har det dock skett 
en viss dämpning av marknadspriserna på el. 
     Normalt brukar tillgång på vatten och numera 
även vind till vindkraftverken vara en viktig faktor 
bakom elprisutvecklingen i Sverige. Men nu under 
hösten och vintern kommer enligt E.ON även de 
europeiska priserna på gas, kol och utsläppsrätter 
få stor invekan på elpriset i Norden.

33 procent högre bensinpris på ett år
Bensin, etanol eller diesel är det långt ifrån alla som 
använder, men för den som pendlar till jobbet med bil 
kan det vara en tung utgift. Den 1 november kostade 
en liter E10 bensin närmare 18 kr/liter,  en prisökning 
med 33 procent på ett år. Enbart under den senaste 
månaden har priset ökat med en krona per liter. I 
kalkylen för typfamiljerna har el- och bensinpriset 
från september respektive november använts.
     – El och drivmedel är två mycket vanliga poster 
i hushållsekonomin. Senaste årets prisuppgång 
har inneburit en markant ökad kostnad för många. 
Tyvärr är detta också poster som kan vara svåra 
att påverka, åtminstone i ett kortare perspektiv, 
säger Anders Hansson.

Fyra typfamiljer visar på stora skillnader för 
hur energipriserna påverkar privatekonomin
För den som bor i en mindre bostad, exempelvis 
en lägenhet, behöver elkostnaden inte vara någon 
större del av den privatekonomiska budgeten. 
Därmed är exponeringen för prisökningar också 
mindre. För en barnfamilj i villa kan senaste årets 
kraftiga prisuppgång ha inneburit betydligt högre 
månadskostnader.
     Hushållens förbrukningar av el är hämtade från 
SCB samt Energibranschen och inkluderar hus-
hållsförbrukning utan någon specifik avsättning 
för uppvärmningsel. Om bostaden skulle värmas av 
direktverkande el, är exponeringen mot prisök-
ningen större. På liknande sätt tenderar ett större 
antal personer i hushållet ge större elförbrukning. 
Elkostnaden kan också påverkas av exempelvis en 
elbil som behöver laddas.

Dyrare att pendla med bil
Långt ifrån alla kör bil till vardags, bland de som 
kör har också elbilar blivit populärt. Samtidigt är 
många fortfarande beroende av mer traditionella 
bilar som transportmedel. Drivmedel har sedan 
länge kunnat vara en betydande post i hus-
hållskalkylen, men det kan ändå konstateras att 

det senaste årets prisuppgång slår hårt mot en 
familj med lång körstrecka för exempelvis arbets-
pendling.
     – Även drivmedelskostnader har blivit en 
större post i hushållsbudgeten. För arbets-
pendlare kan detta vara något som är svårt att 
påverka, om det inte finns möjlighet att åka 
kollektivt, börja samåka eller arbeta hemifrån. 
En elbil skulle också kunna minska kostnaden 
för drivmedel, men kräver en grundinvestering, 
säger Anders Hansson.

Historiskt låga boräntor
Medan de höjda elpriserna och och bränslepriserna 
står för realiserade kostnadsökningar i hushålls-
budgeten, så ligger räntekostnaderna på fortsatt 
låga nivåer. Riksbanken var i det penningpolitiska 
beslutet i september tydlig med att styrräntan 
ska förbli oförändrad till 2024, men det finns 
bedömare som tror på en tidigare höjning än så. 
Bakgrunden är tendenser till ökade inflationsnivå-
er i samhället, primärt utifrån just stigande priser 
och trånga sektorer i industrin.
     För ett hushåll med ett bolån på 2,5 miljoner 
kronor skulle en relativt blygsam höjning av räntan 
med 0,5 procentenheter betyda att månadskostna-
den efter skatteavdrag ökar med drygt 700 kr.
     – Hushållens ekonomiska börda har ökat i och med 
de rusande priserna på el och bränsle. Ett dåligt sce-
nario vore att hushållen kläms åt från ett tredje håll 
genom ökade räntekostnader. I dagens läge är det 
därför viktigt att både spara och amortera på even-
tuella lån. På så sätt går det att öka flexibiliteten i 
privatekonomi, få ner skuldsättningen och minska 
sin ekonomiska risk, säger Anders Hansson.

Tre tips för att minska den privatekonomiska 
risken
Anders Hansson lyfter fram följande råd:
• Amortera på dina lån.
• Spara och bygg upp en ekonomisk buffert.
• Se över dina kostnader. Undvik kreditköp och 

om du äger ett småhus - håll koll på underhåll 
och satsa på energibesparande åtgärder.

+167 kr +831 kr +1 667 kr +2 910 kr +2 910 kr
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Skåne på väg upp ur 
coronakrisen – fler 
jobb, invånare och 
bostäder

Skåne  
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Arbetslösheten i Skåne var 9,5 procent i september. Det är lägre än innan 
coronapandemin började, men fortsatt högre än i Stockholm och Västra 
Götaland. Delar av Skånes besöksnäring klarade sig bra under coronakrisen, 
och nu kommer gästerna tillbaka, men fortfarande är de utländska gäst-
nätterna långt under nivån i 2019. Det finns fler anställda i både små och 
stora företag i Skåne och det har även startats fler nya företag under första 
halvåret 2021 jämfört med samma period ifjol. Samtidigt har det varit färre 
konkurser hittills under året. På bostadsmarknaden har det främst varit en 
ökning i villapriserna. Genomsnittspriset under de senaste tolv månaderna 
för villor och bostadsrätter har stigit med 21 respektive 13 procent.

Skåne består av 33 kommuner som delas in i sex delområden.  
Rapporten har tidigare varit uppdelad i sju geografiska delområden, 
men delområdet nordöstra och norra har nu lagts ihop.

GÄSTNÄTTER.  Under januari-augusti 

2021 ökade antalet gästnätter i Skåne jäm-

fört med samma period 2020. 3,8 miljoner 

gästnätter har det varit under året, vilket 

är en ökning med 11 procent. Jämförs med 

samma period 2019, där besöksnäringen 

inte hade coronarestriktioner, är antalet 

gästnätter 23 procent lägre. 

Under januari-augusti 2021 gick 632 företag i konkurs i 
Skåne. Det var 184 stycken färre än under med motsva-
rande period 2020. I fyra delområden minskade konkur-
serna. I nordöstra Skåne var det lite fler konkurser under 
året än motsvarande period förra året och i Mellanskåne 
var det samma antal. I Sydvästra Skåne har det hittills 
varit 108 färre konkurser. 

Under första halvåret 2021 startades det fler nya företag i 
Skåne än under motsvarande period 2020. Sydvästra står för 
en stor andel av de nystartade företag - 2 579 stycken. Totalt 
sett startades 6 180 nya företag i Skåne under januari till juni, 
en ökning med 1 043 stycken.

Arbetslösheten i september 2021 var 
9,5 procent i Skåne. Det är en minskning 
med 1,6 procentenheter jämfört med 
september 2020.

9,5%

71 350 NYA BOSTÄDER PLANE-
RAS I SKÅNE FRAM TILL 2030. 
Kommunerna växer sett till befolkning och 

många bygger för att möta behovet eller 

stimulera till ökad inflyttning.  Fram till 

2030 planerar de skånska kommunerna för 

mer än 71 000 nya bostäder enligt en en-

kät som sammanställts till denna rapport. 

Det färdigställdes totalt 3 654 bostäder under första 
halvår 2021, vilket är 434 färre än under motsvarande peri-
od 2020. Däremot ökar antalet påbörjade bostäder, vilket 
kommer ge fler bostäder i Skåne framöver. Under första 
halvåret påbörjades 5 451 nya bostäder i delområdet, vilket 
är 2 236 fler än under motsvarande period 2020.

Antalet invånvare i Skåne har ökat med 12 procent sedan 
2010. Under 2020 tillkom 11 500 nya invånare totalt sett. I 
alla delområden växte befolkningen under förra året. Det visar 
temagenomgången Så växer Skåne. Hittills under 2021 har 
det tillkommit 8 820 nya invånare i Skåne och fram till 2030 
väntas befolkningen växa med 8 procent.

Så mycket har Skånes genomsnittliga 
villapriser under oktober 2020-sep-
tember 2021 gått upp jämfört med 
föregående tolvmånadersperiod.

21%
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STÖRST PRISÖKNING PÅ VILLOR  
Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i Skåne under 
september 2020-oktober 2021 har ökat med 13 procent 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Under sam-
ma period har villapriserna ökat med 21 procent.

+21 960 ANSTÄLLDA
Efter en nedgång i antalet anställda under den in-
ledande pandemin har det åter vänt upp. Det är fler 
anställda i Skånes offentliga och privata bolag när 
juli 2021 jämförs med november 2020. 

+11 500 NYA INVÅNARE 6 180 NYA FÖRETAG

632 KONKURSER.
5 451 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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SKÅNESKÅNE  

Arbetsmarknad: Lägre arbetslöshet än innan pandemin – men nära 
hälften av de arbetslösa i Skåne har varit utan jobb i över ett år 

Under hösten 2021 nådde arbetslösheten i Skåne en nivå som var lägre än innan coronapandemins 
början, medan arbetslösheten i både Stockholms och Västra Götalands län fortfarande är högre än 
innan pandemin. Samtidigt är den skånska arbetslösheten fortfarande på en hög nivå i ett natio-
nellt perspektiv och nära hälften av de arbetslösa skåningarna har varit utan jobb i över ett år.   

Den skånska arbetslösheten var i september i år 
9,5 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än 
innan coronapandemins början. Redan månaden 
innan, i augusti 2021, sjönk arbetslösheten till 
en ”pre-corona-nivå”. I september hade varken 
Stockholms eller Västra Götalands län nått nivån 
som var innan pandemin, medan arbetslösheten 
i Sverige var 7,5 procent och därmed 0,1 procent 
lägre än i mars 2020. När coronapandemin påver-
kade arbetsmarknaden som mest var den skånska 
arbetslösheten 11,5 procent och det var i juli 2020. 
Då var ungdomsarbetslösheten rekordhöga 16,5 
procent och bland personer utan gymnasieutbild-
ning var arbetslösheten 30,3 procent. Den skånska 
arbetslösheten är fortfarande hög i ett nationellt 
perspektiv och jämfört med de övriga två stor-
stadsregionerna. Inom Skåne är det delområdena 
sydöstra Skåne och Lundaområdet som har lägst 
arbetslöshet.

49 procent av de arbetslösa i Skåne har varit 
utan jobb i över ett år   

Trots att arbetslösheten i Skåne idag är lägre än 
innan pandemin har utmaningen med långtidsar-
betslöshet förstärkts. I september 2021 hade  
31 200 arbetslösa skåningar varit utan arbete i 
över 12 månader, vilket motsvarar 49 procent av 
alla arbetslösa. Det är en ökning med 3 800 perso-
ner jämfört med i mars 2020. Samma utveckling 
syns även i landet i stort och i Stockholms och 
Västra Götalands län. Totalt sett har antalet lång-
tidsarbetslösa i Sverige ökat med 32 900 personer 
sedan coronapandemin bröt ut. 

Kraftig nedgång i antal permitterade 2021
Under coronapandemin steg antalet varsel markant 
och nio procent av de sysselsatta i Skåne permitte-
rades någon gång under 2020 vilket motsvarade 
55 600 personer. Fram till och med september i år 
har 3 700 personer permitterats, vilket motsvarar 
0,6 procent av de sysselsatta. Även i Stockholms 
och Västra Götalands län har antalet permittering-
ar sjunkit kraftigt under 2021 jämfört med 2020. 

Färre varsel nu än  
innan pandemins 
start. 
I augusti 2021 var 
antalet varslade personer 
på en lägre nivå än innan 
pandemin bröt ut. Det 
gäller för både Skåne, 
Västra Götaland och 
Stockholm samt för 
landet i stort. Fram till 
och med augusti 2021 
varslades totalt 33 000 
personer i Sverige vilket 
kan jämföras med total-
siffran för 2020 som var 
214 000 varsel. 

Arbetslösheten i Skåne är 9,5 % 

2019
Förvärvs
arbetande

Syssesättnings
grad

Skåne län 585 348 74,9%

Stockholms län 1 141 845 80,0%

Västra Götalands län 792 196 79,9%

Sverige 4 644 173 79,3%

Andel förvärvsarbetande 20-64 år
Låg sysselsättningsgrad i Skåne 

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

SEPTEMBER 2021

Arbetslös i över 
12 månader 

(antal personer)

Förändring sedan 
mars 2020

(antal personer)

Andel av de arbetslösa i 
sep 2021  

(andel i mars 2020)

Skåne län 31 200 +3 800 49% (43%)

Stockholms län 42 900 +12 600 47% (37%)

Västra Götalands län 28 600 +5 800 47% (38%)

Sverige 186 400 +32 900 48 % (40%)

Antal personer som har varit arbetslösa i över 12 månader 

3 800 fler långtidsarbetslösa i Skåne 

Antal  permitterade
Syssel
satta

Andel 
 permitterade 

Skåne 3 667 (55 600) 623 733 0,6%

Stockholm 11 580 (187 200) 1 288 750 0,9%

Västra  
Götaland

5 543 (139 000) 875 193 0,6%

Antal permitteringar t.o.m. sept 2021 

Permitterade är antal anställda som omfattas av beviljad ansökan om kort-
tidsstöd. Siffrorna medtar ansökningar som inkommit t.o.m. oktober 2021. 
Sysselsatta är dagbefolkning 2019. Källa: Tillväxtverket, SCB/RAMS

Kraftig nedgång i permitteringar

Sep 2021 Sept 2020 Mars 2020

Lundaområdet 6,1% -1,6 -0,2

Mellanskåne 7,3% -1,5 -0,2

Nordvästra 9,4% -1,5 -0,3

Nordöstra 9,8% -1,3 -0,4

Sydvästra 11,5% -1,9 -0,1

Sydöstra 6,1% -1,3 -1,2

Skåne 9,5% 1,6 0,3

Västra Götaland 6,9% -1,6 0,1

Stockholm 7,2% -1,5 0,5

Sverige 7,5% 1,4 0,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Skåne har nu lägre arbetslöshet än 
innan coronapandemins start 
Arbetslöshet Skåne jan 2020-sep 2021

74,9% 
SysselsättningsgradArbetslöshet i Skåne, sep 2021 (förändring)

9,5% (-1,4) 
Källa: SCB (RAMS) , avser 2019.Källa: Arbetsförmedlingen. Förändringen är i procentenheter jämfört 

med september 2020. 

Antal varsel januari 2020-augusti 2021  

Nivå innan  coronapandemin

Antalet varsel lägre än innan pandemin

Källa: Arbetsförmedlingen Källa: Arbetsförmedlingen
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Förändring jämfört med

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 
används som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  
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Näringsliv: Stark återstart av det skånska näringslivet   

Redan under våren visade flera parametrar att det skånska näringslivet stod starkt i jämförelse 
med Stockholms och Västra Götalands län under pandemin. Nu pekar nya siffror på att åters-
tarten är i full gång i näringslivet. Antalet anställda har fortsatt att öka under 2021 – både inom 
det privata näringslivet och på offentliga arbetsställen. Även nyföretagandet har fortsatt att öka 
samtidigt som färre konkurser registrerats och en undersökning visar att investeringsviljan är 
tillbaka hos de skånska småföretagen. Besökarna har delvis hittat tillbaka till Skåne, men inte i 
samma utsträckning som innan pandemin. 

I vårens upplaga av Skånsk konjunktur konsta-
terades det att näringslivet i Skåne på flera sätt 
klarat sig bra genom coronapandemin i jämförelse 
med Stockholms och Västra Götalands län. Ande-
len permitteringar var färre liksom antalet varsel. 
Den totala omsättningen i näringslivet under 
2020 minskade betydligt mindre än i de övriga 
två storstadsregionerna jämfört med 2019. Skåne 
var också den enda storstadsregionen där antalet 
anställda ökade under 2020 jämfört med 2019. 
Att Skåne har en mer diversifierad branschstruktur 
där flera näringar, så som bolag inom e-handel, 
bygg och tillverkning, till och med gynnades av de 
ändrade konsumtionsmönstrena under pandemin 
lyftes fram som förklaring. Nu när ännu fler siffror 
kan sammanställas är det tydligt att det skånska 
näringslivet återstartats för fullt men att flera delar 
av Skåne står inför nya utmaningar relaterade till 
personalbrist och leverensproblem. 

1,2 procent fler anställda i näringslivet  
Antalet anställda fortsätter att öka i Skåne. Under 

årets andra kvartal ökade antalet anställda i det 
skånska näringslivet med 1,2 procent jämfört med 
samma period ifjol. Det visar den kortperiodiska 
sysselsättningsstatistiken som är en företagsba-
serad urvalsundersökning från Statistiska central-
byrån. Samtliga sektorer i Skåne hade 1,4 procent 
fler anställda under årets andra kvartal jämfört med 
samma period ifjol. 
     I vårens rapport var Skåne det enda av de tre 
storstadslänen som hade fler anställda under det 
sista kvartalet 2020 jämfört med samma period 
2019. Under det andra kvartalet 2021 syns en 
ökning i antalet anställda även i Stockholm (+1,7%), 
Västra Götaland (+0,5%) och i landet i stort (+1,5%). 
Det tyder på att Skånes återstart efter pandemin 
kom i ett tidigare skede än i Stockholm och Västra 
Götaland. 

Fler anställda i alla företagsstorlekar 
Mellan slutet av 2020 och juli 2021 har antalet 
anställda i de skånska bolagen ökat med nära 22 
000 personer. Ökningen syns i alla sex delområden 

Nystartade företag 
första halvår 2021 Förändring

Lundaområdet 754 101

Mellanskåne 316 34

Nordvästra 1 527 298

Nordöstra 620 116

Sydvästra 2 579 400

Sydöstra 384 94

Skåne 6 180 1 043

Nystartade företag första halvåret 2021 

 Källa: Tillväxtanalys. Förändringen i antal nystartade företag jämfört med  
samma period 2020. 

Nyföretagandet ökar i alla  
delområden

Antal konkurser jan
aug 2021 Förändring

Lundaområdet 54 -25

Mellanskåne 34 0

Nordvästra 165 -50

Nordöstra 74 12

Sydvästra 277 -108

Sydöstra 28 -13

Skåne 632 184

Antal konkurser januari-augusti 2021 

 Källa: SCB. Förändring i antal konkurser jämfört med samma period 2021.  

Konkurserna har minskat 2021 

 119
Föränd

ring  2049
Föränd

ring 5099
Föränd

ring 100+ 
Föränd

ring Totalt
Föränd

ring

Lundaområdet 22 373 994 14 899 537 12 490 335 39 279 1 072 89 041 2 938

Mellanskåne 9 118 190 5 451 379 3 215 -116 5 949 414 23 733 867

Nordvästra 46 701 1 356 30 723 1 897 26 224 1 252 55 343 1 142 158 991 5 647

Nordöstra 24 489 529 15 872 1 035 10 627 323 26 006 307 76 994 2 194

Sydvästra 69 476 1 414 47 501 3 298 35 174 968 86 847 3 251 238 998 8 931

Sydöstra 12 297 510 7 596 313 5 061 259 6 940 301 31 894 1 383

Skåne 184 454 4 993 122 042 7 459 92 791 3 021 220 364 6 487 619 651 21 960

Fler anställda i samtliga företagsstorlekar 

Bransch (andel av total 
sysselsättning) Antal anställda

Andel av totala 
sysselsättningen

Vård och omsorg; 
sociala tjänster

103 578 17%

Handel 83 617 13%

Företagstjänster 74 754 12%

Utbildning 74 172 12%

Tillverkning och 
utvinning

56 209 9%

Vård och omsorg är Skånes 
största bransch
Skånes fem största branscher

Q2 2021 Förändring

Skåne

näringslivet 404 458 1,2 %

hushållens icke-vinstdrivande 
organisationer

14 203 4,0 %

staten 28 378 2,8 %

kommuner 117451 0,4 %

regionen 40 533 3,8 %

Samtliga sektorer 605 023 1,4 %

Antal anställda i Skåne efter sektor

Förändring i procent jämfört med Q2 2020. 
Källa: SCB, kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 

Antalet anställda har ökat i 
samtliga sektorer

Källa: SCB, RAMS, avser dagbefolkning 2019

6 180 (+ 1 043)  
Källa: Tillväxtanalys. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Antal nystartade företag första halvåret 
2021 (förändring) 

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbets-
ställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med åren 2019 och bakåt. Källa: SCB

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i juli 2021 - förändring sedan november 2020
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samt i alla företagsstorlekar. En förklaring till den 
relativt stora uppgången är att arbetslösheten 
sjunkit i snabb takt sedan i slutet av 2020 och allt 
fler kommit i arbete. Allra mest har antalet anställda 
ökat i bolag som har mellan 20-49 anställda. På 
grund av en ändring i datainsamlingen hos SCB kan 
inte siffrorna jämföras längre tillbaka i tiden. 

Investeringsviljan ökar återigen bland Skånes 
småföretag
Tre av tio skånska småföretag har tvingats skjuta 
upp sedan tidigare planerade investeringar under 
pandemin. Nu ser dock investeringsviljan ut att 
återvända då över hälften av dessa företag uppger 
att uppskjutna investeringar kommer att genom-
föras under 2021 eller 2022. Endast 16 procent av 
de tillfrågade företagen uppger att investeringarna 
helt lagts på is. Det visar en undersökning bland 
skånska småföretag som Novus gjort på uppdrag av 
Sparbanken Skåne. De uppskjutna investeringarna 
som nu ska genomföras berör främst maskiner, 
produktionsutrustning och lokaler och i vart sjätte 
fall ökad personalstyrka. 
     Många av de tillfrågade företagen tror också att 
de förändringar som coronapandemin har drivit 
på kommer att bestå framöver. Exempelvis svarar 
hälften av de tillfrågade företagen att affärsre-
sandet kommer att minska även efter pandemin 
och 64 procent kommer att fortsätta med digitala 
affärsmöten. Pandemin har också ökat riskmedve-
tenheten i de skånska bolagen, visar undersökning-
en. Över hälften av de tillfrågade företagen menar 
att betydelsen av en aktiv omvärlds- och riskanalys 
samt vikten av flexibilitet för att kunna ställa om 
verksamheten är viktiga lärdomar av pandemin.

Nyföretagandet ökar och konkurserna minskar
Under årets första halva startades 6 180 nya före-
tag i Skåne. Majoriteten finns i sydvästra Skåne och 
framför allt i Malmö. Nyföretagandet har därmed 
ökat med över 1 000 bolag jämfört med samma 
period 2020 och ökningen syns i alla sex delområ-
den. Under perioden januari till augusti i år har 632 
konkurser registrerats i Skåne, vilket är 184 färre än 
under samma period ifjol. Alla delområden förutom 
nordöstra Skåne har färre eller lika många konkurser 
under den undersökta perioden i år jämfört med 
förra året. 

Gästnätter ökar igen – men når inte samma 
nivå som innan pandemin
Efter en stor nedgång i antal gästnätter under 2020 
har besökarna till viss del hittat tillbaka till Skåne. 
Under 2020 minskade gästnätterna med totalt 
32 procent i Skåne, varav de utländska besökarna 
minskade med 66 procent och de inhemska med 19 
procent. När 2021 summeras fram till och med au-
gusti syns en ökning med totalt 11 procent i Skåne. 
De utländska gästnätterna har ökat med 30 procent 
och de inhemska med 9 procent.  Jämfört med sam-
ma period 2019 är det dock en minskning med 60 
respektive 9 procent. Det är därmed fortfarande en 
bit kvar tills gästnätterna ligger på samma nivå som 
innan pandemin. Dock har det under sommarmåna-
derna varit fler inhemska turister i Skåne än under 
motsvarande period 2019 och den uppgång som 
synts i år har varit väldigt viktig för den skånska 
besöksnäringen.

Kompetensbrist och leverensproblem är allt 
större utmaningar i det skånska näringslivet 
18 av 33 näringslivschefer i Skåne har svarat på 
en enkät till rapporten. Återkommande är att de 
upplever en god utveckling i näringslivet, att många 
bolag nu går bättre än innan pandemin bröt ut och 
att besöksnäringen återhämtat sig under somma-
ren som gått. Den snabba återhämtningen inom 
näringslivet har dock medfört nya utmaningar, 
berättar flera näringslivschefer. Stigande el- och 
drivmedelspris innebär en osäkerhet och högre 
kostnader för de energiintensiva näringarna i bland 
annat nordöstra och nordvästra Skåne. Svårigheter-
na att rekrytera rätt kompetens ökar och de globala 
flaskhalsarna inom logistik och produktion innebär 
en risk för varubrist och försenade leverenser, enligt 
fler av näringslivscheferna. 

Janaug 2021 Förändring

Inhemska 3 272 252 9%

Utländska 536 887 30%

Totalt i Skåne 3 809 139 11%

Gästnätterna har ökat med 11 %

Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.
Förändring i procent jämfört med samma period 2020. 

Antal registrerade gästnätter i Skåne

Efter lägre nivåer under åren 2020–2021 
återgår färdigställandet av nya kontorslokaler 
i Malmö nästa år till samma nivå som 2019. 
Ett tillskott på närmare 140 000 kvadrat-
meter nya kontorslokaler väntas under åren 
2022–2023. Det är främst tre områden i 
Malmö som kommer att få nya kontorsytor 
under de kommande åren: Västra hamnen, 
Nyhamnen och Hyllie. I Hyllie finns flest antal 
projekt, medan ytan är nästan lika stor där 
som i Nyhamnen. Störst är Castellums projekt 
för Domstolsverket och E.ON i Nyhamnen som 
vardera är nästan 25 000 kvadratmeter. 

Bakom de nya kontorsprojekten i Malmö finns 
etablerade aktörer med god marknadskänne-
dom som bedömer att det finns en efterfrågan 
på nya moderna kontor. Däremot kan den höga 
nyproduktionen komma att märkas i det äldre 
kontorsbeståndet, där det kan bli aktuell att hitta 
andra användningsområden. Den bedömningen 
gör fastighetsrådgivare i rapporten Kontorsmark-
naden i Öresund som publicerades av Øresunds-
instituttet i september i år.
     Samtidigt som det byggs många nya kontor i 
Malmö funderar även hyresgäster över framtida 
arbetssätt och kontorsbehov som en följd av ökad 
digitalisering och hemarbete under coronapan-
demin. Några större förändringar syns dock ännu 
inte i efterfrågan på Malmömarknaden. Tenden-
serna har hittills främst märkts i större och dyrare 
marknader som Stockholm, enligt rapporten. 

STORT TILLSKOTT PÅ NYA KONTORSLOKALER I MALMÖ
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Källa: Catella, Øresundsinstituttets rapport Kontorsmarknaden i 
Öresund

Kontorsbyggen i Malmö, färdigställandeår (kvm)
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Den nya domstolsbyggnaden bakom Malmö Central med 
bygget av E.ON Nordics nya huvudkontor till höger i bild.
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Bostadsmarknad: Historiskt stora prisökningar det senaste året 

Den skånska bostadsmarknaden har ett år av rekordstora prisuppgångar bakom sig då villapriserna 
har ökat med 21 procent och bostadsrättspriserna med 13 procent. Simrishamn står för Skånes 
största prisuppgång både på villa- och bostadsrättsmarknaden. Bostadssiffrorna visar tydligt att ef-
terfrågan på hus ökat kraftigt under pandemin och att allt fler söker sig utanför de större städerna.

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2020-september 2021
Villorna har blivit 21 procent dyrare de senaste 12 månaderna   

Påbörjade bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)6

Färdigställda bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)7

Lundaområdet 1 182 (+931) 707 (+482)

Mellanskåne 134 (+60) 356 (+277)

Nordvästra 545 (-357) 634 (-328)

Nordöstra 546 (+223) 297 (-72)

Sydvästra 2 564 (+1 057) 1 470 (-854)

Sydöstra 480 (+322) 190 (61)

Skåne 5 451 (+2 236) 3 654 (434)

Stor ökning av påbörjade bostäder 2021  

6) Avser förändringen av antalet påbörjade bostäder januari till juni 
2020 jämfört med samma period 2021. 7) Avser förändringen av antalet 
färdigställda bostäder januari till juni 2020 jämfört med samma period 
2021. Källa: SCB

Prisutveckling i Skåne under 10 år

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm K/Ttal

Under coronapandemin har rekordstora prisupp-
gångar synts på både villa- och bostadsrätts-
marknaden. Framför allt har intresset för hus 
och stora lägenheter ökat när många arbetat 
hemifrån och plötsligt har fått behov av mer 
plats. När coronarestriktionerna inte har tillåtit 
resor har en större del av hushållens inkomst 
kunnat spenderas på hemmet och i kombination 
med ett fortsatt lågt ränteläge och ett lågt ut-
bud av bostäder har priserna stigit mer än någon 
gång tidigare. Allt fler har också lämnat de större 
städerna för ett större boende i kranskommuner 
eller på landet vilket syns både i befolkningssiff-
rorna och på prisutvecklingen. 

Villapriserna har ökat med 21 procent
De senaste tolv månaderna har genomsnitts-
priset på en villa i Skåne ökat med 21 procent 
jämfört med genomsnittspriset de föregående 
tolv månaderna. Det är en historiskt stor prisupp-
gång. Prisutvecklingen för villor mäts i K/T-talet, 
vilket anger förhållandet mellan köpeskilling och 
taxeringsvärde. Det genomsnittliga kvadratme-
terpriset är 30 602 kronor och dyrast är husen i 
sydvästra Skåne som också har en prisuppgång 
på 21 procent bakom sig. Lägst prisnivå har 
nordöstra Skåne. I samtliga sex delområden har 
huspriserna ökat med runt 20 procent. Allra 
mest har priserna ökat i sydöstra Skåne med 25 
procent. Inom delområdet står Simrishamn för 
den största ökningen på hela 30 procent, vilket 
tillsammans med Skurups kommun är högst i 
Skåne. Prisökningen i Simrishamn har till viss del 
drivits på av en ökad inflyttning, men en stor del 
av de sålda husen har köpts av personer från ex-
empelvis Stockholm som använder bostaden som 
fritidshus, berättar mäklare från området.

Rekordhöga prisökningar på lägenheter  
Även priserna på bostadsrätter har ökat re-
kordmycket under pandemin. Under den jämförda 
perioden, oktober 2020 till september 2021, ökade 
det genomsnittliga kvadratmeterpriset med 13 

procent till 31 293 kronor. Allra störst ökning har 
sydöstra Skåne haft, och precis som på villamark-
naden har Simrishamn Skånes största prisuppgång 
med 53 procent. Därefter kommer Örkelljunga 
med en prisuppgång på 41 procent. Lundaområdet 
har fortfarande de högsta kvadratmeterpriserna, 
men då inte lika många studenter som tidigare har 
köpt små men relativt dyra lägenheter på grund 
av distansundervisning har prisutvecklingen ändå 
dämpats något. Totalt såldes nästan 17 000 bo-
stadsrätter under de senaste tolv månaderna, vilket 
är en ökning med åtta procent jämfört med tidigare 
tolvmånadersperiod. 

Nyproduktionen tog återigen fart 
Under det första halvåret 2021 färdigställdes 
det 3 654 bostäder i Skåne. Det är runt 400 färre 
än under samma period 2020. Lundaområdet, 
Mellanskåne och sydöstra Skåne uppvisar en 
ökning av antal färdigställda bostäder jämfört 
med samma period 2020. Samtidigt syns en rejäl 
ökning i antalet påbörjade bostäder under första 
halvåret 2021. 5 451 bostäder började byggas 
i Skåne och det är en ökning på 2 236 stycken. I 
alla delområden förutom i nordvästra Skåne var 
antalet påbörjade bostäder högre än under det 
första halvåret 2020. I sydvästra Skåne påbör-
jades exempelvis 2 564 bostäder, vilket är en 
ökning med över 1 000 bostäder. Även i Lunda-
området syns en stor uppgång.

Tror på en mer normal prisuppgång framöver   
Flera av de mäklare som har intervjuats till rap-
porten tror på en mer stabil prisbild och lugnare 
utveckling framöver. De berättar att sommarmå-
naderna följde ett mer normalt mönster i år med 
en lugnare prisutveckling, vilket inte var fallet 
under sommaren 2020. Det syns även i de allra 
senaste siffrorna från Svensk mäklarstatistik 
över prisutvecklingen i Skåne. De senaste tre må-
naderna (juli-sep) har priserna på villor stigit med 
1,4 procent och bostadsrättspriserna med 1,1 
procent jämfört med perioden april till juni 2021.
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/Ttal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Lundaområdet 41 169 (12%) 2 524 (8%) 37 871 1,78 (20%) 948 (1%)

Mellanskåne 17 079 (9%) 299 (5%) 22 349 2,00 (19%) 779 (14%)

Nordöstra 16 241 (16%) 859 (10%) 17 665 1,91 (18%) 1 395 (1%)

Nordvästra 25 694 (14%) 3 442 (7%) 29 505 1,84 (20%) 2 593 (5%)

Sydöstra 19 730 (21%) 587 (11%) 25 896 2,05 (25%) 994 (7%)

Sydvästra 33 318 (13%) 9 046 (8%) 40 780 1,80 (21%) 2 467 (7%)

Skåne 31 293 (13%) 16 757 (8%) 30 602 1,87 (21%) 9 176 (6%)

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)
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> Lugnare prisutveckling i Skåne under sommaren 2021. Under perioden juli till september 2021 har 
de skånska villapriserna ökat med 1,4 procent och bostadsrättspriserna med 1,1 procent jämfört med april till 
juni 2021. Det visar att prisutvecklingen mattats av under sommaren och därmed har följt ett mer normalt 
utvecklingsmönster. 

Bostadsrätter (kr/kvm) Villor (K/T-tal)

31 293
+13% 
 

1,87    
+21%

1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2020-september 2021. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2020-september 2021 jämfört med samma 
period 2019-2020. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2020-september 2021. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2020-september 2021 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. 
Källa: Svensk mäklarstatistik 
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Befolkningen i Skåne har ökat med 12 procent, mot-
svarande 146 000 personer, de senaste tio åren. 
Under samma period har antalet bostäder i Skåne 
ökat med 59 000. Det innebär att det har byggts 
0,4 bostäder per ny invånare, vilket har bidragit till 
den bostadsbrist som 28 av Skånes 33 kommuner 
har idag. Flera av kommunerna uppger att bostads-
bristen dessutom sträcker sig utanför centralorten, 
visar Boverkets enkät från 2021. Under den senaste 
tioårsperioden har 70 procent av de byggda bostä-
derna varit i form av lägenheter och 30 procent har 
varit småhus. Att det idag finns en större efterfrå-
gan än utbud av småhus har visat sig under pande-
min då villamarknaden i Skåne, men även nationellt, 
har haft historiskt stora prisökningar. 

De demografiska förändringarna ställer nya 
krav på kommunerna framöver
De kommande tio åren väntas Skåne växa med 
ytterligare 110 000 invånare till totalt 1,5 miljoner, 

enligt Region Skånes befolkningsprognos. Det 
motsvarar en tillväxt på åtta procent, vilket är un-
der befolkningstillväxten de senaste tio åren. Men 
trots att befolkningen inte väntas öka lika snabbt 
framöver kommer den demografiska sammansätt-
ningen att förändras då andelen unga och äldre blir 
allt större i relation till andelen personer i arbetsför 
ålder (läs mer om Skånes demografiska utveckling 
på nästa uppslag). När andelen barn och äldre ökar 
ställer det större krav på kommunerna som ansva-
rar för förskolor, skolor och äldreboenden. Därför 
har vi till den här rapporten frågat samtliga skånska 
kommuner om hur de planerar att bemöta den 
framtida befolkningsutvecklingen genom bostads-
byggande samt nybyggnation av kommunal service. 

Fler än 80 000 nya bostäder   
24 av 33 kommuner, varav de 10 största kom-
munerna ingår, har svarat på enkäten om hur de 
planerar att bemöta befolkningsutvecklingen 

TEMA: 110 000 nya invånare och fler än 80 000 nya bostäder till 2030 
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De kommande tio åren beräknas den skånska befolkningen växa från dagens 1,39 miljoner till 
nästan 1,5 miljoner invånare, enligt Region Skånes befolkningsprognos. Det motsvarar en tillväxt 
på åtta procent vilket är lägre än de senaste 10 årens befolkningstillväxt. Trots att befolkningen 
väntas växa långsammare än tidigare ser det ut som att antalet yngre och äldre kommer att öka 
mer än invånarna i arbetsför ålder. Det ställer ökade krav på kommunerna då det kommer att 
behövas fler bostäder och mer kommunal service i form av förskolor, skolor och äldreboenden. 
Till denna rapport har 24 av 33 skånska kommuner svarat på en enkät om det framtida bostads-
byggandet samt hur de kommer att bemöta den kommande befolkningsutvecklingen. Den visar 
bland annat att kommunerna planerar att bygga fler än 80 000 bostäder de kommande tio åren.

framöver. Flertalet av de kommuner som svarat på 
enkäten anser att det finns behov för utbyggnad 
eller nybyggnad av skolor eller förskolor. ”I samband 
med mottagande av nyanlända, men även inflytt-
ning från grannkommuner, inte minst av barnfamil-
jer, har trycket varit stort att tillgodose god kvalitet 
inte minst gällande skolor samt förskolor”, skriver 
exempelvis en kommun i nordvästra Skåne. 
     Totalt uppger de 24 kommunerna att de planerar 
för över 80 000 bostäder fram till 2030. Flera av 
kommunerna har tagit fram egna befolknings-
prognoser som till stor del baseras på det fram-
tida bostadsbyggandet och alla kommuner som 
har svarat på enkäten har ett eller flera aktuella 
utbyggnadsområden. Flera av kommunerna uppger 
att det finns brist på specifika typer av bostäder 
idag – framför allt är det hyresrätter och större 
lägenheter som lyfts fram. Bland annat uppger Mal-
mö stad att bostadsmarknaden är i balans sett till 
kvantitet, men att det finns  geografiska skillnader 
på bostadsutbudet och att det fortfarande finns 
stora problem för vissa hushåll att hitta en bostad 
som passar deras livssituation.

Planer om nära 100 nya förskolor till 2030
Enbart i de sexton kommuner som svarat på planer 
kring byggandet av nya förskolor ska runt 100 nya 
förskolor färdigställas till 2030, vilket är ungefär 
lika många som kommunerna har uppgett att de 

har byggt sedan 2010. I bara Malmö har det ex-
empelvis byggts 60 nya förskolor sedan 2010, och 
fram till 2030 finns planer om att bygga ytterliga-
re 50 förskolor. I Helsingborg har 1 000 förskole-
platser fördelade på elva förskolor byggts sedan 
2010, och de kommande åren väntas det byggas 
ytterligare fem förskolor. I Lund planerar man för 
sju nya förskolor fram till 2025.
     Sexton kommuner har också svarat på frågan 
om hur många nya skolor som finns i planerna 
fram till 2030. Totalt väntas dessa kommuner byg-
ga 31 nya grund- och gymnasieskolor de komman-
de tio åren. I Malmö finns planer om 6-7 nya skolor, 
i Lund fyra och i Helsingborg två nya kommunala 
skolor. De senaste tio åren uppger samma kommu-
ner att det samlat sett har byggts 33 nya skolor 
samt att flertalet befintliga skolor har byggts ut 
för att öka kapaciteten, i vissa fall genom tillfäl-
liga paviljongbyggnader. Enbart i Malmö har det 
tillkommit 16 nya grundskolor sedan 2010.
     Byggandet av äldreboenden har inte gått i 
samma takt som förskolor och skolor. I de 19 kom-
muner som svarat på enkäten har uppgifter om 12 
nya äldreboenden i kommunal regi de senaste tio 
åren framkommit, samtidigt som det byggts ytter-
ligare ett antal äldreboenden i privat regi. Fram till 
2030 finns planer om ytterligare nära 20 boenden 
för äldre, uppger kommunerna.

100 
Så många nya förskolor planeras 
fram till 2030 i de 16 kommuner 
som svarat på frågan i enkäten 
till rapporten. 

Så många nya skolor planeras 
fram till 2030 i de 16 kommuner 
som svarat på frågan i enkäten 
till rapporten. 

31

80 000
Minst så många bostäder ska  
byggas fram till 2030 i de 24 skån-
ska kommuner som har svarat på 
enkäten. 
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Källa: SCB

Det bodde 1 389 336 invånare i Skåne vid årsskiftet 
2020/2021. Sedan 2010 har antalet invånare ökat 
med 12 procent vilket motsvarar 146 000 personer. 
Under 2020 ökade Skånes befolkning med 11 500 
personer vilket motsvarar 0,8 procent. Det är en 
relativt låg befolkningstillväxt jämfört med tidigare 
år vilket förklaras av en märkbart lägre inflyttning 
från utlandet. Skånes tre största kommuner Malmö, 
Helsingborg och Lund har under flera år mellan 
2000-2020 haft en positiv nettoinflyttning från 
övriga Sverige samt utlandet, men en negativ 
nettoinflyttning inom länet. 
    
Positiv nettoinflyttning från övriga Sverige
Till skillnad från i Stockholms och Västra Göta-
lands län så beror befolkningsökningen i Skåne på 
en positiv nettoinflyttning från övriga landet och 
utlandet i kombination med ett positivt födelse-
överskott. Samma mönster för Skåne syns under 
den senaste tio-årsperioden, men förra året var 
det rekordmånga som flyttade till Skåne vilket 
resulterade i en inrikes nettoinflyttning på 3 500 
personer. Skånes nettoinflyttning från övriga 

landet är unik i jämförelse med de två övriga 
storstadsregionerna. Under 2020 flyttade fler från 
Stockholm och Västra Götaland till andra delar av 
landet än tvärtom. I Stockholm har samma utveck-
ling synts de senaste tre åren och Västra Götaland 
har haft negativ nettoinflyttning från resten av 
landet under i stort sett alla år sedan 2010.

Fler äldre och unga i Skåne framöver
Skåne har haft en stor ökning i antalet äldre över 
65 år under de senaste tio åren och samtidigt har 
andelen barn och unga ökat. Idag utgörs nästan en 
fjärdedel av Skånes befolkning av barn och unga 
under 20 år. Andelen invånare i arbetsför ålder 
(20-64 år) är 57 procent och andelen äldre över 
65 år är 20 procent. I Stockholm är andelen äldre 
mindre (16 procent) och andelen i arbetsför ålder 
större (60 procent), medan det är samma fördel-
ning i Västra Götaland som i Skåne. De senaste tio  
åren har andelen i arbetsför ålder sjunkit i både 
Skåne och Västra Götaland, medan den förblivit 
oförändrat i Stockholms län. 

Skånes befolkning väntas öka till 1,5 miljoner de kommande tio åren

Lägst försörjningskvot i Malmö 
Skåne har idag en demografisk försörjningskvot på 
0,77. En låg försörjningskvot innebär att andelen 
som arbetar är stor i förhållande till den andel av 
befolkningen som ska försörjas, och tvärtom. Det 
finns en stor skillnad i hur fördelningen mellan 
äldre, unga och personer i arbetsför ålder ser ut i 
de skånska kommunerna, från en försörjningskvot 
på 0,62 i Malmö till 1,09 i Simrishamn. Andelen 
äldre är störst i sydöstra Skåne medan sydvästra 
Skåne och Lundaområdet har den lägsta ande-
len invånare över 65 år. I de två områdena finns 
istället den högsta andelen invånare i arbetsför 
ålder. Det måste dock noteras i relation till både 
Lund och Malmö att det finns många studenter 
bosatta i städerna och att arbetslösheten är hög 
i Malmö. En hög andel invånare i arbetsför ålder 
säger enbart något om åldersstrukturen och tar 

Befolkning  
31 dec 2020

Födelse 
överskott

Nettoinflyttning 
total

varav från  
övriga Sverige 

varav netto 
invandring

Folkökning totalt 
under 1 år

Skåne 1 389 336 2 769 8 158 3 500 4 658 + 11 500

Stockholms län 2 391 990 10 037 3 522 - 5 596 9 118 + 14 909

Västra Götaland län 1 734 443 3 284 4 827 -1 799 6 626 + 8 562

Riket 10 379 295 14 953 - - 33 581 + 51 706

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöver-
skott och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, 
men som inträffat före den 1 januari. Därför skiljer sig siffran för folkökning totalt från summeringen av födelseöverskott och den totala nettoinflyttningen.
Källa: SCB

Befolkningsutvecklingen det senaste året (2020)
Skåne attraherar invånare från resten av landet

Förväntad 
befolkning 

2030*

Befolknings
tillväxt  

20202030*
Försörjnings
kvot 2030**

Skåne 1 498 931 8% 0,78

Stockholms län 2 576 460 8% 0,67

Västra Götalands 
län

1 809 413 4% 0,77

Riket 10 853 866 5% 0,79

Befolkningsprognos  för storstadslänen 2030

Störst befolkningstillväxt väntas i 
Stockholm och Skåne 

*Befolkning per 2029-12-31 enligt Region Skånes prognos för Skåne och SCB befolk-
ningsframskrivning för övriga. ** Försörjningskvoten beräknas som summan av antal 
personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-
64 år. En låg försörjningskvot innebär att andelen i arbetsför ålder är hög i relation till 
unga och äldre som inte arbetar. Beräkningen är enbart demografisk och tar därmed 
inte hänsyn till förvärvsfrekvens. Källa: SCB och Kolada 
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Skåne har historiskt sett attraherat fler invånare från resten av landet än motsatt och under 2020 
var nettoinflyttningen från övriga landet 3 500 personer, vilket är den högsta siffran på tjugo år. I 
Västra Götaland och Stockholms län har det tvärtom varit en negativ nettoinflyttning från övriga 
delar av Sverige under de senaste åren. Nästan en fjärdedel av Skånes befolkning är under 20 år och 
sedan 2010 har antalet barn och unga ökat med 15 procent. Samtidigt har antalet äldre över 65 år 
ökat med 20 procent medan antalet invånare mellan 20-64 år har ökat med åtta procent. Andelen 
invånare i arbetsför ålder har därmed minskat och den förväntas minska ytterligare fram till 2030. 

Åldersfördelning år 2020

0-19 år 20-64 år 65+ år

Källa: SCB

Sedan december 2020 har 
befolkningstillväxten fortsatt i 
Skåne. Augusti 2021 bodde det 
8 820 fler invånare i delområdet 
vilket motsvarar en ökning på 0,6 
procent. Det är ungefär samma 
utveckling som i Stockholm och 
Västra Götalands län där befolk-
ningstillväxten under 2021 har 
varit 0,6 respektive 0,4 procent. 

+ 8 820 nya invånare i Skåne 
under 2021

Källa: SCB

inte hänsyn till hur många av dessa som faktiskt 
arbetar. Fram till 2030 väntas Skåne, såväl som 
Stockholms län, att växa med åtta procent. Det är 
mer än i riket som helhet där befolkningen väntas 
att växa med 5 procent fram till 2030. 
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Här presenteras Skånes historiska bostads-
byggande och framtida byggprognoser.

I år och nästa år kommer nära 20 000 nya bostä-
der att börja byggas i Skåne, enligt statistik från 
Boverket. 16 000 av dessa byggs i flerbostadshus 
och 3 500 i form utav småhus. Geografiskt så 
väntas flest nya bostäder i sydvästra Skåne som 
står för 39 procent, motsvarande 7 560 bostäder, 
av det planerade byggandet enligt Boverkets kom-
munenkät. Inom delområdet sydvästra Skåne står 
Malmö för merparten av det som ska byggas med 
byggstart av 5 000 bostäder 2021-2022. Sydös-
tra- och nordöstra Skåne står för minst andel av 
det planerade bostadsbyggandet med fem procent 
vardera, motsvarande runt 1 000 bostäder.

94 000 bostäder har byggts sedan 2000
De senaste tjugo åren, mellan 2000-2020, har 
det byggts totalt 94 000 bostäder i Skåne, varav 
59 000 har färdigställts under 2010-2020. Av 
de bostäder som byggts sedan 2000 har två 
tredjedelar varit bostäder i flerbostadshus och en 

tredjedel småhus. Framför allt är det från år 2012 
och framåt som byggandet av lägenheter har 
ökat i relation till antalet småhus.
     41 procent av bostäderna som byggts finns 
i sydvästra Skåne där Malmö står för över 70 
procent inom delområdet. Sedan 2015 har takten i 
bostadsbyggandet ökat för varje år förutom 2020, 
då antalet färdigställda bostäder sjönk med 14 
procent jämfört med 2019. År 2020 färdigställdes 
totalt 7 800 bostäder i Skåne, och under det första 
halvåret 2021 har 3 650 bostäder färdigställts. 

Bostadsbrist i 28 av 33 skånska kommuner
Idag bedömer de flesta skånska kommuner att de 
har ett underskott av bostäder, enligt svar som 
uppgetts till Boverkets enkät. Bostadsbristen gäller 
särskilt i centralorterna, men 22 av de 33 kommu-
nerna uppger att det även finns en obalans i övriga 
delar av kommunen. Enbart fem kommuner – Östra 
Göinge, Örkelljunga, Sjöbo, Hörby och Klippan – 
anser att det är balans på bostadsmarknaden. 
     Sett till specifika målgrupper så finns det en 
särskilt stor utmaning med att tillgodose bostäder 
till unga. Det beror på att det generellt finns för 
få lediga bostäder i kombination med att de som 

Tydlig uppgång i bostadsbyggandet sedan 2015
Antal färdigställda bostäder per år i Skåne 
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Skånes bostadsbyggande finns är för stora och dyra. Bostadsmarknaden för 
äldre invånare bedöms vara i balans i flera kommu-
ner, dock anser över hälften av kommunerna att 
det finns för få seniorbostäder. De flesta kommu-
ner uppger att det finns tillräckligt många platser i 
särskilt boende för äldre i förhållande till behovet. 

Expansiva byggplaner i de skånska 
kommunerna – 
Byggplanerna i Skåne fram till år 2030 är omfattan-
de och innebär en rejäl tempohöjning av bostads-
byggandet, enligt svar som samlats in från 24 av 
33 kommuner till denna rapport. De kommuner 
som svarat stod för över 90 procent av det totala 
byggandet i Skåne 2010-2020 och omfattar bland 
annat de tio största kommunerna. Nya bostäder 
samt nya skolor, förskolor och äldreboenden ska 
möta behovet som befolkningstillväxten medför i de 
kommuner som växer snabbt, och kan samtidigt vara 
ett sätt att attrahera nya invånare till kommuner 
som gärna vill se en ökad befolkning. ”Kommunens 
befolkningsprognos är en byggbaserad befolknings-
prognos vilket innebär att antalet in- och utflyttade 
påverkas av hur mycket vi planerar att bygga i 
kommunen”, uppger en kommun.  

Minst fördubblat byggande i 16 kommuner 
81 510 bostäder planeras fram till 2030 i de 24 
kommuner som svarat, vilket är en ökning jämfört 
med de 59 000 bostäder som färdigställts de se-
naste 10 åren. I flera av kommunerna planeras det 
för en dubblering eller mer jämfört med antalet bo-
städer som byggts under de senaste tio åren. Flest 

 
Flerbostadshus 

2021-2022
Småhus 

2021-2022
Totalt bostadsbyggande

2021-2022
Långsiktig bostadsplanering 

2030**

Lundaområdet 2 589 416 3 005 15 500

Mellanskåne 1 003 223 1 226 4 460

Nordvästra 4 473 1229 5 702 18 900

Nordöstra 799 243 1 042 6 300

Sydvästra 6 681 969 7 650 30 750

Sydöstra 630 401 1 031 5 600

Skåne 16 175 3 481 19 656 81 510

Över 80 procent av bostäderna som byggs 2021-2022 är lägenheter
Delområdenas framtida byggplaner för bostäder 

Källa: Boverket och insamlade svar från kommunerna.  
* Utifrån frågan: Hur bedömer ni för närvarande bostadsmarknadsläget i kommunen som helhet?  
** Utifrån enkät gjord till Skånsk konjunktur hösten 2021. 19 av 33 skånska kommuner har svarat.Källa: SCB

bostäder kommer byggas i Malmö, Helsingborg och 
Lund medan den största ökningen av byggandet 
väntas i storstädernas kranskommuner och mindre 
kommuner. Exempelvis väntas bland annat Staf-
fanstorp, Burlöv, Höör, Örkelljunga, Trelleborg, Bjuv 
och Kävlinge mer än fördubbla bostadsbyggandet 
fram till 2030, jämfört med de senaste tio åren. 
     Noteras bör att siffrorna för det framtida bo-
stadsbyggandet är kommunernas egna prognoser 
och därmed innehåller de en viss osäkerhet. Förra 
månaden flaggade till exempel Länsstyrelsen Skåne 
för att Lomma kommuns utbyggnadsplaner för  
1 850 bostäder på Bjärreds vångar samt i Borgeby 
och Alnarp bedöms hota viktiga natur- och kultur-
värden i det öppna landskapet. Samtidigt noterar 
Länsstyrelsen att 240 nya bostäder i Lommas norra 
centrumdel planeras nära tremetersnivån över 
havet vilket anses för lågt med hänsyn till framtida 
översvämningsrisker. 
     – Just nu ser det lite mörkt ut för många av våra 
projekt, men jag är hoppfull. Jag tror vi hittar en lös-
ning, säger Lommas kommunalråd Robert Wenglén 
(M) i en kommentar till Sydsvenskan.

Läs mer om det kommande bostads-
byggandet i tabellen på nästa sida 
och i respektive delområdeskapitel. 
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Byggda bostäder 20102020
utifrån SCB:s statistik

Planerade bostäder 20212030 
utifrån kommunernas prognoser

Andel av Skånes bostads
byggande 20102020

Malmö 19 700 20 000 33,5%

Helsingborg 8 600 9 600 14,6%

Lund 8 000 8 000 13,6%

Kristianstad 2 600 4 000 4,4%

Ängelholm 1 700 2 000 2,9%

Landskrona 1 400 3 000 2,4%

Höganäs 1 400 1 500 2,4%

Staffanstorp 1 300 4 500 2,2%

Ystad 1 300 4 000 2,2%

Lomma  1 300 i.u. 2,2%

Båstad 1 150 i.u. 2,0%

Vellinge 1 100 2 300 1,9%

Eslöv 1 070 2 700 1,8%

Hässleholm 1 000 2 300 1,7%

Kävlinge  1 000 3 000 1,7%

Trelleborg 950 4 350 1,6%

Burlöv  900 3 200 1,5%

Svedala  550 i.u. 0,9%

Simrishamn 490 1 300 0,8%

Skurup 450 900 0,8%

Klippan  360 i.u. 0,6%

Sjöbo 320 i.u. 0,5%

Örkelljunga 280 1 300 0,5%

Höör 280 850 0,5%

Bromölla  280 i.u. 0,5%

Hörby  230 450 0,4%

Tomelilla  210 300 0,4%

Åstorp 210 i.u. 0,4%

Östra Göinge 200 i.u. 0,3%

Svalöv  200 460 0,3%

Bjuv 150 1 200 0,3%

Osby  130 i.u. 0,2%

Perstorp 50 300 0,1%

Skåne 58 860 81 510*

Skånes kommuner planerar för tempohöjning i bostadsbyggandet

Källa: SCB samt enkätsvar från kommunerna till höstens upplaga av Skånsk konjunktur. 
*Utifrån de svar som inkommit från 24 av 33 kommuner.
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Kommunerna som bygger flest nya bostäder

Kommuner som planerar för ett mer än fördubblat bostadsbyggande

Malmö, Lund och Helsingborg planerar för flest nya bostäder fram till 2030. Men i Malmö och 
Lund väntas byggtakten bli oförändrad medan Helsingborg planerar för något fler bostäder.

Det är de mellanstora och mindre kommunerna i Skåne som planerar för den största ökningen 
av bostadsbyggandet fram till 2030. Totalt planerar 16 skånska kommuner att minst fördubbla 
bostadsbyggandet de närmaste tio åren.
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Malmö. Lund. Helsingborg.

Landskrona. Staffanstorp. Ystad.

Vellinge. Eslöv. Hässleholm.

Kävlinge. Trelleborg. Burlöv.
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Lägre arbetslöshet   
och fler anställda  

I september i år var arbetslösheten i nordöstra Skåne 9,8 procent vilket 
är 0,4 procentenheter lägre än då coronapandemin började. Det finns 
fler anställda i både små och stora företag i delområdet idag jämfört 
med i slutet på 2020. Nordöstra Skånes många jobb inom tillverkning 
och bygg har bidragit till att delområdets näringsliv klarat sig relativt bra 
genom coronakrisen. Nu när restriktionerna slopats har även besöks-
näringen tagit fart och optimismen ökar. Siffrorna visar även på fler 
nya företag under första halvåret 2021 jämfört med samma period 
ifjol. Bostadsmarknaden har blivit hetare under coronapandemin och 
historiskt stora prisökningar syns i delområdet. Genomsnittspriset har 
under de senaste tolv månaderna stigit med 18 respektive 16 procent 
för villor och bostadsrätter.

Nordöstra  
Skåne 

ÅTERIGEN FLER GÄSTNÄTTER.  
Turisterna vänder tillbaka efter coronapan-

demin. Under januari-augusti 2021 ökade 

antalet gästnätter i nordöstras kommuner 

jämfört med samma period 2020. I Hässle-

holm var det 22 procent fler, i Kristianstad 

15 procent fler och i Östra Göinge 49 

procent fler gästnätter. 

Under januari-augusti 2021 gick 74 företag i konkurs 
i nordöstra Skåne. Det är 12 stycken fler jämfört med 
motsvarande period 2020. Enbart i Bromölla var antalet 
konkurser färre. I Kristianstad var det 42 konkurser vilket 
var en 12 fler än under motsvarnde period. 

Under första halvåret 2021 startades det fler nya företag i 
nordöstra Skåne än under motsvarande period 2020. Kristian-
stad står för en stor andel nystartade företag - där startades 
totalt 322 nya företag. Totalt sett startades 620 nya företag 
i delområdet under januari till juni, en ökning med 116 stycken.

Arbetslösheten i september 2021 var 
9,8 procent i nordöstra Skåne. Det är 
en minskning med 1,3 procentenheter 
jämfört med september 2020.

9,8%

STABIL PRISUPPGÅNG. 
 
”Jag tror att det på lång sikt kommer att 
fortsätta uppåt och ligga stabilt på en hög 
nivå. Men jag tror på en avmattning under 
hösten och början av 2022.”
 
Carina Back, mäklare och franchisetaga-
re på Fastighetsbyrån i Kristianstad. 

Det färdigställdes totalt 297 bostäder under första halvår 
2021, vilket är 72 färre än under motsvarande period 2020. 
Däremot fortsätter antalet påbörjade bostäder att öka, vil-
ket ger fler nya bostäder de kommande åren. Under första 
halvåret påbörjades 546 nya bostäder i delområdet, vilket 
är 223 fler än under motsvarande period 2020.

Antalet invånvare i nordöstra Skåne har ökat med 7 procent 
sedan 2010. Under 2020 tillkom 224 nya invånare totalt sett, 
men det är främst i Kristianstad befolkningen ökar. I tre av 
områdets kommuner var det negativ befolkningstillväxt under 
2020. Det visar temagenomgången Så växer Skåne. Hittills 
under 2021 har det tillkommit 779 nya invånare och fram till 
2030 väntas befolkningen växa med 4 procent. 

Så mycket har delområdets genom-
snittliga villapriser under oktober 
2020-september 2021 gått upp 
jämfört med föregående tolvmåna-
ders period.

+18%
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BOSTADSPRISERNA ÖKAR FORTSATT  
Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i nordöstra 
Skåne under september 2020-oktober 2021 har ökat 
med 16 procent jämfört med föregående tolvmåna-
dersperiod. Under samma period har villapriserna ökat 
med 18 procent. Störst ökning ses i Bromölla.   

+ 2 194 ANSTÄLLDA
Det är fler anställda i nordöstras offentliga och 
privata bolag när juli 2021 jämförs med november 
2020. Både små och stora företag växer. 

+ 224 NYA INVÅNARE 620 NYA FÖRETAG

Kristianstad
Östra Göinge
Bromölla
Hässleholm
Osby

74 KONKURSER.
546 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 
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Arbetsmarknad: Arbetslösheten är 0,4 procentenheter lägre än 
innan coronapandemin 
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Arbetsmarknaden i nordöstra Skåne har återhämtat sig bra efter den ökade arbetslösheten som 
coronapandemin medförde. I september i år var arbetslösheten 9,8 procent vilket är 0,4 pro-
centenheter lägre än då coronapandemin började. Det finns dock utmaningar på arbetsmarkna-
den då arbetslösheten är högst av alla delområden när det gäller utrikes födda och personer utan 
gymnasial utbildning.

Arbetslösheten i nordöstra Skåne är idag lägre än 
innan coronapandemin började i mars 2020. I sep-
tember i år var arbetslösheten 9,8 procent, vilket är 
0,4 procentenheter lägre än då pandemin började. 
Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten 
sjunkit med 1,3 procentenheter. 

Hög arbetslöshet bland utrikes födda och per-
soner utan gymnasial utbildning       
Trots att arbetslösheten i nordöstra Skåne idag är 
betydligt lägre än för ett år sedan så är den fortfa-
rande hög i ett nationellt perspektiv. Delområdets 
arbetslöshet på 9,8 procent  kan jämföras med 
den skånska på 9,5 procent och den nationella på 
7,3 procent (september 2021). Förklaringen är till 
stor del att vissa grupper står långt ifrån arbets-
marknaden. Både bland utrikesfödda personer 
och personer som saknar gymnasial utbildning är 
arbetslösheten 27 procent i nordöstra Skåne, vilket 
är högst av alla delområden. Noteras bör dock att 
arbetslösheten även bland dessa grupper är lägre 
idag än innan pandemin.

Osby har lägst arbetslöshet
Av de fem kommunerna i nordöstra Skåne har Osby 
lägst arbetslöshet med 8,6 procent, vilket är en 
nedgång sedan i september ifjol och på samma nivå 
som innan coronapandemin. Högst arbetslöshet är 
det i Östra Göinge med 11,4 procent, men siffror-
na visar att arbetslösheten ändå är på nedgång. 
Samtliga fem kommuner hade i september i år en 
lägre arbetslöshet än under samma månad ifjol, då 
coronapandemin avservärt påverkade arbetsmark-
naden. Dock har inte Bromölla kommit tillbaka till 
den nivån på arbetslöshet som var innan pandemin. 

Färre anställda i fyra av fem kommuner
Östra Göinge är den enda av de fem kommunerna 
där antalet anställda ökat under det första halvår-
et 2021 jämfört med samma period 2020. Övriga 
fyra kommuner hade färre anställda. Det visar 
siffror från SCB som baseras på uppgifter från 
Skatteverket och omfattar nattbefolkningen.

9,8 % (-1,3)  

Arbetslöshet september 2021 
(förändring)

78%  
Sysselsättningsgrad 

9,8 procent av invånarna i 
nordöstra Skåne är arbetslösa 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2019.

Arbetslöshet september 2021 

Bransch
Antal anställda 

2019
Andel av total 
sysselsättning

Vård och omsorg & 
sociala tjänster

16 399 21%

Utbildning 9 900 13%

Handel 9 805 13%

Tillverkning och 
utvinning

9 121 12%

Byggverksamhet 6 539 8%

Var femte jobbar inom vård  
och omsorg
Delområdets fem största branscher

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2019. Fr.o.m. referensår 2019 används 
en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed bör 
statistiken tolkas med försiktighet mot föregående år.

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 
används som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  

Arbetslösheten i delområdet är nu 
lägre än innan coronapandemin
Arbetslöshet januari 2020-september 2021 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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> Arbetslösheten i nordöstra Skåne är 
näst högst av de sex skånska delom-
rådena. Bara sydvästra Skåne, som omfattar 
bland annat Malmö, hade i september i år högre 
arbetslöshet. 

> I maj 2021 hade arbetslösheten åter-
hämtat sig efter pandemieffekten.
När coronapandemin började var arbetslösheten 
i delområdet 10,2 procent och i maj i år sjönk den 
för första gången efter pandemins utbrott under 
den nivån. Som högst var arbetslösheten 11,4 
procent och det var i juli och augusti 2020. 

Fler anställda i Östra Göinge 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning.

Utveckling antal anställda
första halvåret 2020-2021

Bromölla -1,0%

Hässleholm -0,1%

Kristianstad -0,4%

Osby -1,4%

Östra Göinge +0,9%

Sept 2021 Sept 2020 Mars 2020

Bromölla 9,1% -1,0% +0,3%

Hässleholm 9,1% -1,7% -0,7%

Kristianstad 10,3% -1,1% -0,2%

Osby 8,6% -0,8% 0,0%

Östra Göinge 11,4% -2,0% -1,5%

Nordöstra 9,8% -1,3% -0,4%
9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

2020-0
1

2020-0
3

2020-0
5

2020-0
7

2020-0
9

2020-1
1

2021-0
1

2021-0
3

2021-0
5

2021-0
7

2021-0
9

Nivå innan  coronapandemin

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter jämfört 
med september 2020. 

Utveckling i antal anställda 

Förändring jämfört med
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Näringsliv: Näringslivet har till stor del återgått till det normala 

Redan i vårens upplaga av rapporten Skånsk konjunktur konstaterades det att nordöstra Skånes många 
jobb inom tillverkning och bygg bidragit till att delområdets näringsliv klarat sig relativt bra genom 
coronakrisen. Nu när besöksnäring och mer mötesintensiva branscher tagit fart som följd av slopade 
restriktioner har optimismen ökat än mer. Siffrorna visar på fler nya företag jämfört med samma peri-
od ifjol och fler anställda i både små och stora företag. Dock har konkurserna ökat i nordöstra Skåne, 
till skillnad från i de resterande skånska delområdena. 

I nordöstra Skåne har 620 nya företag startats 
under första halvåret 2021, vilket är fler än under 
samma period ifjol. Majoriteten av de nya bola-
gen finns i Kristianstad och Hässleholm och alla 
fem kommuner har en ökning i nyföretagandet. 
Nordöstra Skåne sticker dock ut i jämförelse med 
de övriga skånska delområdena i rapporten genom 
att konkurserna har ökat under årets åtta första 
månader. 

Antalet anställda i näringslivet ökar 
I juli 2021 var det runt 77 000 anställda i delom-
rådets företag. I alla företagsstorlekar har antalet 
anställda ökat när det gäller juli 2021 jämfört med 
november ifjol. Var tredje anställd jobbar i ett före-
tag som har över 100 anställda. Totalt sett ökade 
antalet anställda i företagen i nordöstra Skåne med 
2 194 personer under perioden. På grund av en 
ny insamlingsmetod av data hos SCB kan inte de 
siffrorna jämföras längre tillbaka i tiden. 

Gästnätterna ökar återigen
Efter att besöksnäringen drabbades hårt av corona-

pandemin och dess restriktioner har gästnätterna i 
delområdet återigen ökat. Under perioden janua-
ri-augusti 2021 registrerades nära 392 000 gäst-
nätter i Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge 
(Osby och Bromölla finns ej med i statistiken). 

Optimism bland näringslivscheferna 
Vardagen börjar återgå till det normala och 
besöksnäringen och mötesintensiva branscher 
har återigen fått luft under vingarna. Det är den 
gemensamma bild som näringslivscheferna i Östra 
Göinge, Kristianstad, Bromölla och Hässleholm ger 
i en enkät till rapporten. Vissa utmaningar lyfts 
också fram. Oro kring ökad inflation som följd av 
dyrare el- och drivmedel vilket kan innebära en osä-
kerhet på längre sikt, uppger Fredrik Persson som 
är näringslivschef i Östra Göinge där många jobbar 
inom energiintensiv produktion. Svårt att hitta 
rätt kompetens samt en eventuell brist på vissa 
insatsvaror samt logistikflaskhalsar i andra delar av 
världen på längre sikt lyfts fram av Stefan Larsson, 
tillväxtchef i Hässleholms kommun. 

Nystartade företag 
jan-juni 2021 Förändring

Bromölla 31 3

Kristianstad 322 53

Östra Göinge 37 3

Hässleholm 184 40

Osby 46 17

Nordöstra 620 116

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 2020.

Över 600 nya företag  
Antal konkurser 

jan-aug 2021 Förändring

Bromölla 3 -3

Hässleholm 22 2

Kristianstad 42 12

Osby 5 1

Östra Göinge 2 0

Nordöstra 74 12

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Fler konkurser under 2021 

 1-19
Föränd-

ring  20-49
Föränd-

ring 50-99
Föränd-

ring 100+ 
Föränd-

ring Totalt
Föränd-

ring

Bromölla 1 352 47 1 015 262 520 -170 2 970 276 5 857 415

Hässleholm 7 040 113 4 461 330 2 939 328 6 218 97 20 658 868

Kristianstad 12 804 430 8 604 271 5 775 180 14 347 -222 41 530 659

Osby 1 654 -54 981 102 651 -23 1 158 13 4 444 38

Östra Göinge 1 639 -7 811 70 742 8 1 313 143 4 505 214

Nordöstra 24 489 +529 15 872 +1 035 10 627 +323 26 006 +307 76 994 +2 194

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i juli 2021, förändring sedan november 2020

Antalet anställda ökar i alla företagsstorlekar i nordöstra Skåne

Jan-aug 2021 Förändring 1 år

Hässleholm 78 477 22%

Kristianstad 296 884 15%

Östra Göinge 16 427 49%

Skåne 3 809 139 11%

Antal registrerade gästnätter jan-aug 2021

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Bromölla och Osby. Förändring i 
procent jämfört med jan-aug 2020.  
Källa: Tourism in Skåne, SCB/Tillväxtverket

Gästnätterna ökar igen 

Fredrik Persson, näringslivschef i Östra Göinge: 
 
“E-handelsbolagen har tagit ett kraftigt grepp om Östra Göinge och här ser vi 
satsningar som nybyggnationer och förvärvade lager/logistikfastigheter. Utifrån 
börjar man få upp ögonen för kommunens utmärkta geografiska placering samtidigt 
som priserna är konkurrenskraftiga sett till vår omvärld.”

620 (+116)  

Nystartade företag första halvåret 2021 
(förändring) 

Kommun Största bolag Anställda

Bromölla K-G Paulssons Bär och Grönsaker 775

Hässleholm Bergendahl Food 875

Kristianstad HK Scan Sweden 675

Osby Lekolar 175

Östra Göinge Sibbhultsverken 125

Största bolaget i varje kommun

*Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknat per 
koncern. Källa: SCB

74 (+12)  

Antal konkurser jan-aug 2021 
(förändring)
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*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbets-
ställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB

Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun:  
“Mycket ser bättre ut för tillfället. De mötesintensiva näringarna som haft det  
oerhört tufft under pandemin börjar successivt återgå till en mer normal vardag.  
Arbetslösheten i kommunen är idag lägre än vid årsskiftet 2019/2020 samtidigt 
som många företag ropar efter gedigen kompetens. Det som primärt utgör ett  
eventuellt problem längre fram är brist på vissa insatsvaror samt logistikflaskhalsar  
i andra delar av världen.”
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Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med  samma 
period 2020.

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med  samma period 2020.
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Bostadsmarknad: Stora prisökningar på både bostadsrätter och 
villor under det senaste året 

Nordöstra Skånes bostadsmarknad har blivit hetare under coronapandemin. Under de senaste 
tolv månaderna har villa- och bostadsrättspriserna stigit med 18 respektive 16 procent. Trots det 
är prisnivån fortfarande lägre än i Skåne i stort. Det byggs också mycket nytt i delområdet, men 
nästan all nyproduktion har det senaste året varit koncentrerad till Kristianstads kommun. 

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2020-september 2021
Villapriserna i Kristianstad har ökat med 20 procent  

1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2020-september 2021. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2020-september 2021 jämfört med samma 
period 2019-2020. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2020-september 2021. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2020-september 2021 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. 
Källa: Svensk mäklarstatistik 

Påbörjade bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)6

Färdigställda bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)7

Bromölla 56 (55) 4 (-1)

Hässleholm 95 (-21) 54 (-91)

Kristianstad 392 (192) 239 (36)

Osby 0 (-2) 0 (-16)

Östra Göinge 3 (-1) 0 (0)

Nordöstra 546 (223) 297 (-72)

Stor ökning i antalet påbörjade bostäder i 
Kristianstad 

6) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder 2020 
jämfört med 2019. 7) Avser förändringen av antalet färdigställda nybyggda 
bostäder 2020 jämfört med 2019. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Över 50 procents prisökning på villa- och  
bostadsrättsmarknaden de senaste tio åren

I nordöstra Skåne har villapriserna ökat med 18 
procent under de senaste 12 månaderna och det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset för ett hus i 
området är nu 17 665 kronor. Antalet försäljning-
ar har ökat blygsamt med en procent totalt och i 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge har det sålts 
färre hus under perioden jämfört med föregående 
tolvmånadersperiod. Villorna är fortsatt dyrast i 
Kristianstad och där har priserna ökat med 20 pro-
cent medan antalet sålda hus minskat något. Trots 
att villapriserna ökat i delområdet det senaste året 
är prisnivån fortfarande lägre än i Skåne i stort. 

Prisökning även på bostadsrättsmarknaden  
Även på bostadsrättsmarknaden har priserna 
stigit rejält det senaste året. Totalt sett ökade 
bostadsrättspriserna med 16 procent under den 
senaste tolvmånadersperioden och det genom-
snittliga kvadratmeterpriset är 16 241 kronor. 
Precis som på villamarknaden är det i Kristianstad 
som priserna är som högst och där ökade lägen-
hetspriserna med 19 procent under den jämförda 
perioden. Antalet bostadsrätter har ökat med 10 
procent i delområdet och totalt såldes det 859 lä-
genheter under de tolv månaderna. Det är framför 
allt i Kristianstad och Hässleholm som det finns 
en större marknad för bostadsrätter, i övriga tre 
kommuner dominerar fortfarande villamarknaden.

Många nya bostäder i Kristianstad
Det byggs många nya bostäder i Kristianstad. 
Under det första halvåret 2021 färdigställdes 
närmare 300 nya bostäder i nordöstra Skåne, 
varav nästan alla byggdes i Kristianstad där även 
flest påbörjade lägenheter finns. Under årets 
första halvår har nära 400 bostäder påbörjats i 
Kristianstad, vilket är 192 fler än under samma 
period ifjol. 
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Bromölla 8 053 (20%) 33 (-3%) 15 847 1,96 (25%) 138 (28%)

Hässleholm 12 644 (7%) 267 (2%) 16 115 1,87 (15%) 440 (3%)

Kristianstad 19 422 (19%) 515 (17%) 22 235 1,93 (20%) 568 (-3%)

Osby 7 143 (-4%) 38 (12%) 11 977 1,94 (16%) 107 (-9%)

Östra Göinge 5 904 (-36%)* 6 (0%)* 10 248 1,91 (14%) 142 (-1%)

Nordöstra 16 241 (16%) 859 (10%) 17 665 1,91 (18%) 1 395 (1%)

Bostadsrätter (kr/kvm)

16 241
+16% 
 

Villor (K/T-tal)

1,91
+18%   

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

Carina Back, mäklare 
och franchisetagare 
på Fastighetsbyrån i 
Kristianstad

Hur har bostadsmark-
naden i ditt område 
utvecklats sedan i 
våras? 
– Rent generellt kan man säga att marknaden 
har varit mer oförutsägbar än någonsin. 
Priserna har stigit och antal affärer har stigit 
kraftigt. Bromölla är den kommun i Skåne där 
priserna har ökat procentuellt mest. Man har 
valt att lägga pengarna på bostäder istället för 
att åka ut och resa. Även inflyttningsnettot 
till storstäderna har minskat. Inflyttningen till 
Åhus, som är ett litet samhälle, har till exempel 
ökat. Många vill ut till hav och natur.  
– Det har varit en ytterligare skjuts när 
coronasmittan återigen ökade och man insåg 
att det kanske kommer att dröja länge innan 
man kan resa igen.

Hur tror du att den generella utveck-
lingen för bostadsmarknaden i delom-
rådet kommer att se ut de kommande 
månaderna? 
– Jag tror att det på lång sikt kommer att 
fortsätta uppåt och ligga stabilt på en hög 
nivå. Men jag tror på en avmattning under 
hösten och början av 2022. Det kan bero på 
årstiden, men jag tror att så fort det blir vår 
igen så ökar priserna igen. Jag tror inte på 
någon prisnedgång.

Är det något övrigt du vill lyfta fram?
–Jag tror inte det är utmärkande bara för 
mina kommuner, men det har varit många 
utländska köpare och intressenter under 
coronapandemin. Tyskar, danskar och hol-
ländare. Många lockas av att det är billigt och 
av den härliga naturen i Sverige.

Källa: Svensk mäklarstatistik
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Prisutveckling i nordöstra Skåne 2010-2020
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> Prisökningen på villor i Kristianstad har varit lugnare under sommaren. Den allra senaste siffran 
för prisutvecklingen i Kristianstad visar att prisutvecklingen på villamarknaden mattats av. De senaste tre 
månaderna har priserna på villor ökat med 1,5 procent jämfört med perioden april-juni 2021. Samma siffra 
för bostadsrätter är 10,1 procent. I Hässleholm har villapriserna inte stannat av lika mycket. Se senaste tre 
månaderna har villapriserna ökat med 6 procent och bostadsrätterna med 1,7 procent. 
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Befolkning  
31 dec 2020

Födelse- 
överskott

Nettoinflytt-
ning total

varav inom 
Skåne

varav från 
övriga län 

varav 
netto- 

invandring
Folkökning totalt 

under 1 år

Bromölla 12 759 -32 -81 -48 -52 19 -111

Hässleholm 52 010 -45 -101 -120 -74 93 -135

Kristianstad 86 217 56 400 25 218 157 +470

Osby 13 198 -35 25 20 -16 21 -10

Östra Göinge 15 017 4 -2 -71 -3 72 +10

Nordöstra 179 201 - - - - - + 224

Befolkningsutvecklingen det senaste året (2020)

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott 
och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som 
inträffat före den 1 januari. Därför skiljar sig siffran för folkökning totalt från summeringen av födelseöverskott och den totala nettoinflyttningen.
Källa: SCB och Kolada

Tre kommuner i nordöstra Skåne hade negativ befolkningstillväxt 2020

Förväntad 
befolkning 

2030*

Befolknings-
tillväxt  

2020-2030*
Försörjnings-
kvot 2030**

Bromölla 13 914 7% 0,91

Hässleholm 53 447 6% 0,88

Kristianstad 89 739 7% 0,85

Osby 13 293 4% 0,94

Östra Göinge 15 472 4% 0,97

Nordöstra 185 865 4%

Region Skånes befolkningsprognos

Stabil befolkningstillväxt fram-
över

*Befolkning per 2029-12-31 enligt Region Skånes prognos  
** Försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år 
och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 
år. En låg försörjningskvot innebär att andelen i arbetsför ålder är hög 
i relation till unga och äldre som inte arbetar. Beräkningen är enbart 
demografisk och tar därmed inte hänsyn till förvärvsfrekvens. Källa: SCB 
och Kolada 

Låg inflyttning från andra skånska kommuner till nordöstra Skåne

I nordöstra Skåne har befolkningstillväxten varit sju procent sedan 2010 och antalet invånare väntas 
öka med fyra procent till 2030. Det är en relativt låg befolkningsökning som kan jämföras med prog-
nosen för hela Skåne på åtta procent fram mot 2030. Antalet äldre invånare har ökat mer än personer 
i arbetsför ålder under de senaste tio åren. Tre av de fem kommunerna i nordöstra Skåne hade under 
2020 en negativ befolkningstillväxt och inflyttningen från övriga skånska kommuner var relativt låg.

I nordöstra Skåne har antalet invånare ökat med 
sju procent sedan 2010. Samma siffra för Skåne to-
talt är 12 procent. Vid årsskiftet 2020/2021 hade 
delområdet 179 201 invånare. Befolkningen växte 
med 224 nya invånare under det senaste året och 
tre av de fem kommunerna – Bromölla, Hässelholm 
och Osby – hade en negativ befolkningstillväxt. 
För Bromölla och Hässleholm berodde det på en 
kombination av negativt födelseöverskott och 
negativ nettoinflyttning medan det för Osby 
främst förklaras av ett negativt födelseöverskott. 
Kristianstad hade en positiv inflyttning på 400 per-
soner där över hälften kom från övriga Sverige och 
enbart 25 nya invånare flyttade från övriga Skåne.  
Inflyttningen från övriga Skåne till delområdets 
kommuner är överlag relativt låg. 

De äldre har ökat snabbt sedan 2010 
Befolkningen i nordöstra Skåne har en jämförelse-
vis hög andel äldre. Antalet invånare över 65 år har 
ökat med 17 procent sedan 2010, men förväntas 

öka i lägre takt, med sex procent, fram till 2030 
och då fortsatt utgöra 23 procent av befolkningen 
i delområdet. Det kan jämföras med hela Skåne där 
andelen äldre då väntas vara 20 procent. 
       
Andelen invånare i arbetsför ålder minskar
Andelen invånare i arbetsför ålder har samtidigt 
minskat i delområdet och kommer enligt Region 
Skånes befolkningsprognos fortsätta att minska 
– från 56 procent 2010 till 53 procent 2030. Den 
demografiska försörjningskvoten, alltså hur stor 
andel den arbetsföra åldersgruppen utgör i relation 
till barn, unga och äldre, är lägst i Kristianstad och 
högst i Osby. Samlat sett väntas befolkningen i 
Nordöstra Skåne växa med fyra procent fram till 
2030, vilket motsvarar 6 664 invånare. Efter syd-
östra Skåne är det den lägsta befolkningstillväxten 
av alla skånska delområden. Högst befolknings-
tillväxt bland kommunerna i delområdet väntas 
i Bromölla och Kristianstad, som beräknas få sju 
procent fler invånare vardera. 

Åldersfördelning år 2020

0-19 år 20-64 år 65+ år

Olika befolkningsprognoser
Flera av kommunerna gör egna prognoser som tar större hän-
syn till kommunens byggplaner och som därför presenterar 
andra siffror för befolkningsutvecklingen.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Sedan december 2020 har befolknings-
tillväxten fortsatt i låg takt i nordöstra 
Skåne. I augusti 2021 bodde det 779 fler 
invånare i delområdet vilket motsvarar en 
ökning på 0,4 procent. Procentuellt sett 
har det ökat mest i Osby medan befolk-
ningen har minskat i Östra Göinge och det 
har inte varit någon förändring i Bromölla. 

+ 779 nya invånare under 2021

Källa: SCB

Källa: SCB
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Här presenteras delområdets historiska bost-
adsbyggande och framtida byggprognoser.

I fyra av fem kommuner i nordöstra Skåne anses 
det aktuella bostadsmarknadsläget vara i obalans 
eftersom det finns ett underskott på bostäder. 
Enbart i Östra Göinge anser kommunen att det 
finns balans på bostadsmarknaden. Det uppger 
kommunerna till Boverkets enkät. Sedan 2010 
har befolkningen i delområdet ökat med 10 965 
invånare, vilket motsvarar sju procent. 

4 700 bostäder har byggts de senaste 10 åren
Under samma period har det färdigställts 4 721 
bostäder, enligt SCB:s statistik. Fördelningen i 
nybyggda bostäder mellan lägenheter samt villor- 
och radhus är ganska jämn, men under de senaste 
åren har merparten av de färdigställda bostäderna 
varit lägenheter medan det tidigare år har färdig-
ställts flest småhus. Även under 2021 och 2022 
kommer det byggas flest lägenheter, drygt 800, 

medan 240 nya villor och radhus beräknas, enligt 
Boverkets sammanställning.  

Höghastighetståg genom Hässleholm kan öka 
bostadsbyggandet
Fram till 2030 väntas befolkningen i nordöstra 
Skåne att öka med fyra procent, enligt Region 
Skånes befolkningsprognos. Det motsvarar 6 664 
personer. Kommunerna har i deras egna befolk-
ningsprognoser ofta en högre tillväxt eftersom de 
planerar för ökat bostadsbyggande och därmed 
ökad inflyttning. I Kristianstad planeras för 400 
nya bostäder per år de kommande tio åren. Kom-
munen själv räknar med att befolkningen växer 
med en procent per år fram till 2030. I Hässleholm 
beräknar kommunen att växa med 2 000 personer, 
motsvarande fyra procent och samtidigt planeras 
för minst 2 300 nya bostäder fram till 2030. I 
samband med Sverigeförhandlingen och planerna 
om höghastighetståg med station i Hässleholm, 
har kommunen även åtagit sig att planera för ännu 
fler bostäder. Det finns dock ett politiskt motstånd 
från flera mellanskånska kommuner när det gäller 
dragningen av en höghastighetsjärnväg.

Sedan 2015 har bostadsbyggandet ökat kraftigt i nordöstra Skåne 
Antalet färdigställda bostäder i delområdet 2000-2020

Källa: SCB

Nordöstra Skånes 
bostadsbyggande

Aktuellt bostadsmarknadsläge*
Lägenheter 
2021-2022

Villor och radhus  
2021-2022

Långsiktig  
bostadsplanering 2030**

Bromölla Obalans - underskott 0 0 i.u.

Hässleholm Obalans - underskott 0 0 2 300

Kristianstad Obalans - underskott 530 155 4 000

Osby Obalans - underskott 191 68 i.u.

Östra Göinge Balans 78 20 i.u.

Nordöstra 799 243 6 300

Fler lägenheter än småhus i planerna för 2021-2022
Bostadsmarknadsläge och framtida byggplaner för bostäder 

Källa: Boverket och insamlade svar från kommunerna.  
* Utifrån frågan: Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge i kommunen som helhet? ** Utifrån enkät gjord till Skånsk konjunktur 
hösten 2021
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4 000 
nya bostäder i  
Kristianstad

I Kristianstads kommun väntas befolk-
ningen öka med en procent per år en-
ligt kommunens egna prognos. Region 
Skåne förväntar sig en sjuprocentig 
ökning till totalt 89 739 invånare 
2030. För att möta den växande 
befolkningen planeras det på lång sikt 
för 400 nya bostäder årligen.

2 300 nya bostäder i Hässleholm 
fram till 2030
I Hässleholms kommun planeras minst för 2 300 
nya bostäder fram till 2030. Med Hässleholms 
läge som järnvägsknutpunkt, har kommunen i 
samband med Sverigeförhandlingen åtagit sig 
att bygga 3 000 nya bostäder och ha 5 000 
bostäder i planberedskap till 2030. En stor 
mängd av dessa kan byggas på redan färdiga 
detaljplaner, men nya detaljplaner med byg-
grätter måste tas fram för att nå målet, enligt 
kommunens Bostad- och markförsörjningsplan. 
Kommunens befolkningsprognos är att antalet 
invånare ska växa till drygt 54 000 personer till 
2030, från dagens cirka 52 000. 
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Fler företag och 
 anställda – och färre 
konkurser

I september i år var arbetslösheten i nordvästra Skåne 9,4 procent och 
i samtliga kommuner är arbetslösheten nu lägre eller på samma nivå 
som när coronapandemin bröt ut. Nordvästra Skånes många jobb inom 
tillverkning och logistik har bidragit till att delområdets näringsliv klarat 
sig relativt bra genom coronakrisen. Nu när restriktionerna slopats har 
besöksnäringen tagit fart och optimismen ökar. Det finns fler anställda i 
både små och stora företag i delområdet och samtidigt har det startats 
fler nya företag under första halvåret 2021 jämfört med samma period 
ifjol. Bostadsmarknaden har blivit hetare under coronapandemin. Gen-
omsnittspriset under de senaste tolv månaderna för villor och bostads-
rätter har stigit med 20 respektive 14 procent.

Nordvästra  
Skåne 

GÄSTNÄTTER.  Under januari-augusti 

2021 ökade antalet gästnätter de flesta av 

nordvästras kommuner jämfört med samma 

period 2020. I Höganäs, Helsingborg och 

Båstad ökade de mest medan Klippan och 

Landskrona tappade gästnätter med fem 

procent vardera. 

Under januari-augusti 2021 gick 165 företag i konkurs 
i nordvästra Skåne. Det var 50 stycken färre än under 
motsvarande period 2020. Enbart i tre av områdets 
kommuner ökade konkurserna, men detta med ett fåtal. 
I Helsingborg var det 82 konkurser under perioden, vilket 
var 22 färre än under motsvarande period 2020. 

Under första halvåret 2021 startades det fler nya företag 
i nordvästra Skåne än under motsvarande period 2020. 
Helsingborg, Landskrona och Ängelholm står för en stor andel 
nystartade företag. Totalt sett startades 1 527 nya företag i 
delområdet under januari till juni, en ökning med 298 stycken.

Arbetslösheten i september 2021 var 
9,4 procent i nordvästra Skåne. Det är 
en minskning med 1,5 procentenheter 
jämfört med september 2020.

9,4%

FLER BOSTADSAFFÄRER. 
” Jag tror på en fortsatt prisökning men att 
utvecklingen stagnerar. Jag tror även att 
mängden affärer, sett till antal, kommer 
att vara något högre under kvartal fyra i år 
kontra sista kvartalet förra året.”

Johan Borgström, mäklare och franshi-
setagare Fastighetsbyrån Helsingborg. 

Det färdigställdes totalt 545 bostäder under första halvår 
2021, vilket är 328 färre än under motsvarande period 2020. 
Även antalet påbörjade bostäder minskar, vilket tyder på en 
minskning i bostadsbyggandet i nordvästra Skåne. Under 
första halvåret påbörjades 545 nya bostäder i delområdet, 
vilket är 357 färre än under motsvarande period 2020.

Antalet invånvare i nordvästra Skåne har ökat med 12 procent 
sedan 2010. Under 2020 tillkom 2 948 nya invånare totalt 
sett. I alla kommuner förutom i Bjuv och Perstorp växte 
befolkningen under förra året. Det visar temagenomgången 
Så växer Skåne. Hittills under 2021 har det tillkommit 2 143 
nya invånare i nordvästra Skåne och fram till 2030 väntas 
befolkningen växa med 8 procent. 

Så mycket har delområdets  
genomsnittliga villapriser under 
oktober 2020-september 2021 
gått upp jämfört med föregående 
tolvmånadersperiod.

20%
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FORTSATT ÖKNING I BOSTADSPRISER  
Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i nordväs-
tra Skåne under september 2020-oktober 2021 har 
ökat med 14 procent jämfört med föregående tolvmå-
nadersperiod. Under samma period har villapriserna 
ökat med 20 procent. Störst ökning ses i Klippan.   

+ 5 647 ANSTÄLLDA
Det är fler anställda i nordvästras offentliga och 
privata bolag när juli 2021 jämförs med november 
2020. Både små och stora företag växer. 

+2 948 NYA INVÅNARE 1 527 NYA FÖRETAG

165 KONKURSER.
545 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Helsingborg
Landskrona
Ängelholm
Båstad
Höganäs

Klippan
Örkelljunga
Bjuv
Åstorp
Perstorp
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Arbetsmarknaden i nordvästra Skåne har återhämtat sig bra. I september i år var arbetslösheten 9,4 
procent vilket är lägre än innan coronapandemin bröt ut. Nivån på arbetslösheten skiljer sig stort mel-
lan de tio kommunerna i delområdet - från 5,4 procent i Höganäs till 13,4 procent i Perstorp. Antalet 
anställda har under årets första halvår ökat i alla kommuner förutom i Perstorp. 

Antal anställda
Andel  av total 
sysselsättning

Vård och omsorg; 
sociala tjänster

23 333 15%

Handel 21 702 14%

Tillverkning och 
utvinning

19 760 13%

Företagstjänster 16 648 11%

Utbildning 15 437 10%

Delområdets fem största branscher

Vård, handel och tillverkning 
dominerar jobben   

Källa: SCB. Avser dagbefolkning år 2019.

I nordöstra Skåne var arbetslösheten i september 
i år 9,4 procent. Det är högre än rikssnittet och i 
nivå med Skånesnittet. Men redan i maj i år sjönk 
arbetslösheten i delområdet till en lägre nivå 
än innan coronapandemin började. I nordvästra 
Skåne finns en stor variation mellan kommunerna 
när det gäller arbetslöshetsnivån. Lägst arbets-
löshet i september i år hade Höganäs med 5,4 
procent, vilket var lägre än riksgenomsnittet på 
7,5 procent, och högst hade Perstorp med 13,4 
procent. Gemensamt för alla tio kommuner är 
dock att arbetslösheten är på samma, eller lägre, 
än innan coronapandemin bröt ut och arbetslös-
heten ökade. Helsingborg är den enda kommun 
där arbetslösheten idag inte är lägre, utan på 
samma nivå som innan coronakrisen. 

1,5 procentenheter lägre arbetslöshet idag 
jämfört med september ifjol 
Samtliga kommuner i delområdet har även lägre 
arbetslöshet idag jämfört med för ett år sedan då 
coronapandemin till högre grad präglade arbets-
marknaden. Totalt sett har nordvästra Skånes 

arbetslöshet sjunkit med 1,5 procentenheter i 
september i år jämfört med samma månad förra 
året. Allra mest har arbetslösheten minskat i Bjuv 
och Perstorp. Positivt är också att arbetslöshe-
ten idag är lägre bland både utrikes födda, perso-
ner utan gymnasial utbildning och unga än vad 
den var innan pandemin. Den utvecklingen syns 
även i Skåne i stort. I september var arbetslöshe-
ten bland utrikes födda 21 procent, bland unga 
11 procent och bland personer utan gymnasie-
utbildning 24 procent. Trots att arbetslösheten 
minskat bland dessa kan den relativt höga nivån 
ses som en utmaning.

Fler anställda i nästan alla kommuner 
Under det första halvåret 2021 har antalet 
anställda i alla kommuner förutom Perstorp ökat 
jämfört med samma period ifjol. Allra mest har 
de ökat i Ängelholm, med 1,8 procent. Siffrorna 
avser nattbefolkningen, det vill säga de som bor i 
kommunerna. 

9,4% (-1,5) 

Arbetslöshet september 2021 
(förändring) 76,0%  

Sysselsättningsgrad

Susann Cardell, näringslivschef i Åstorps kommun:  
 
“En intressant och mycket viktig fråga för företagen idag och framöver är hållbarhet, inom 
alla områden. Vi ser att oavsett bransch och område är hållbarhet det som företagen 
satsar på och håller högt på agendan.”

Stor skillnad på arbetslösheten 
mellan kommunerna 

Arbetslösheten lägre än innan 
pandemin

Utveckling antal anställda
första halvåret 2020-2021

Bjuv 0,5 %

Båstad 1,4 %

Helsingborg 0,7 %

Höganäs 1,4 %

Klippan 0,8 %

Landskrona 0,8 %

Perstorp -1,4 %

Åstorp 1,3 %

Ängelholm 1,8 %

Örkelljunga  1,0 %

Antalet anställda har ökat i alla 
kommuner utom i Perstorp

Källa: SCB. Avser nattbefolkning. Förändring jämfört med samma period 2020. 

Arbetslöshet januari 2020-september 2021 
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Källa: Arbetsförmedlingen

> Höganäs har lägst arbetslöshet i nordväs-
tra Skåne. Arbetslösheten på 5,4 procent är lägst 
i delområdet och kan jämföras med den skånska 
arbetslösheten på 9,5 procent.  

> Arbetslösheten är tillbaka på samma nivå 
som innan coronakrisen. Alla tio kommuner 
har idag lägre eller lika hög arbetslöshet som när 
coronapandemin började. 

Arbetsmarknad: Lägre arbetslöshet och fler anställda än innan 
pandemin 

Arbetslöshet september 2021 

 Sept 2021  Sept 2020     Mars 2020

Bjuv  9,8% -2,0% -0,3%

Båstad  5,7% -1,5% -1,1%

Helsingborg  10,9% -1,5% 0,0%

Höganäs  5,4% -1,2% -0,3%

Klippan  7,7% -1,6% -0,3%

Landskrona  11,3% -1,7% -0,5%

Perstorp  13,4% -2,0% -0,4%

Åstorp  10,4% -1,5% -0,3%

Ängelholm 5,7% -1,2% -0,6%

Örkelljunga  7,0% -1,9% -0,7%

Nordvästra 9,4% -1,5% -0,3%

Utveckling i antal anställda 

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

2020-0
1

2020-0
3

2020-0
5

2020-0
7

2020-0
9

2020-1
1

2021-0
1

2021-0
3

2021-0
5

2021-0
7

2021-0
9

Nivå innan coronapandemin

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter jämfört 
med september 2020. 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2019.

Förändring jämfört med

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 
används som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  
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Näringsliv: Positiv utveckling när besöksnäringen återhämtar sig
Det ser ljust ut för näringslivet i nordvästra Skåne. Delområdets många tillverknings- och logistikföre-
tag har gått bra under pandemin och nu återhämtar sig även besöksnäringen och kulturbranschen ef-
ter slopade restriktioner. Nyföretagandet har ökat i alla tio kommuner under årets första sex månader 
samtidigt som det registrerats färre konkurser i nästan alla kommuner. 

Näringslivet i nordvästra Skåne klarade sig relativt 
bra även under den period då coronapandemin 
gjorde mest avtryck i samhället. Många bolag inom 
handel - framför allt inom logistik- och e-han-
del – samt tillverkning kunde dra nytta av nya 
konsumtionsmönster. Det syns även i siffrorna över 
antalet anställda i delområdets företag. I juli 2021 
var antalet anställda 159 000 personer vilket är 
en ökning med över 5 600 personer jämfört med i 
november 2020. Antalet anställda har ökat i alla fö-
retagsstorlekar och uppgången kan delvis förklaras 
av att fler var utan arbete på grund av coronapan-
demin i november 2020 än i juli 2021.

Besöksnäringen på väg tillbaka
Under 2020 tappade Helsingborg varannan gäst-
natt. Under perioden januari-augusti har besökarna 
återvänt och gästnätterna i Helsingborg har ökat 

med 21 procent jämfört med samma period 2020. 
Störst ökning av antal gästnätter under perioden står 
Höganäs för. I Klippan och Landskrona fortsatte dock 
gästnätterna att minska under den jämförda perioden. 

Näringslivscheferna ser positivt på den fort-
satta utvecklingen
Utifrån de enkätsvar som inkommit till rapporten 
från kommunernas näringslivschefer har utveckling-
en varit positiv under sommaren och hösten. Även 
framöver tror man på en bra utveckling och det har 
tillkommit flera nya etableringar, bland annat inom 
logistik i Helsingborg. Framtida utmaningar som 
lyfts fram är bland annat ett ökande drivmedelspris 
och problem med att få fram varor i tid som en följd 
av globala logistikproblem. Flera av näringslivsche-
ferna lyfter också fram att hållbarhet har hamnat 
högre upp på företagens agenda under pandemin.

Nystartade företag 
jan-juni 2021 Förändring

Bjuv 62 22

Båstad 92 3

Helsingborg 642 63

Höganäs 143 39

Klippan 59 7

Landskrona 188 59

Perstorp 41 24

Åstorp 65 26

Ängelholm 184 37

Örkelljunga  51 18

Nordvästra 1 527 298

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Rejäl ökning i nyföretagandet 

Antalet anställda i företagen har ökat med över 5 600 personer 

Jan-aug 2021 Förändring

Båstad 283 579 19%

Helsingborg 444 942 21%

Höganäs 113 024 27%

Klippan 20 634 -5%

Landskrona 131 119 -5%

Ängelholm 157 422 10%

Örkelljunga 18 398 17%

Antal registrerade gästnätter jan-aug 2021

Statistik för Perstorp, Bjuv och Åstorp saknas eftersom det är för få gästnät-
ter i de kommunerna. Förändring i procent jämfört med jan-aug 2020.  
Källa: Tourism in Skåne, SCB/Tillväxtverket

Gästnätterna ökade med 21  
procent i Helsingborg 

Nystartade företag första halvåret 2021 
(förändring) 

Antal konkurser 
jan-aug 2021 Förändring

Bjuv 11 2

Båstad 7 -1

Helsingborg 82 -22

Höganäs 13 -1

Klippan 5 -11

Landskrona 26 4

Perstorp 0 -3

Åstorp 6 2

Ängelholm 13 -20

Örkelljunga  2 0

Nordvästra 165 -50

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020.  

Färre konkurser i nästan alla 
kommuner  

 1-19
Föränd-

ring  20-49
Föränd-

ring 50-99
Föränd-

ring 100+ 
Föränd-

ring Totalt
Föränd-

ring

Bjuv 1 466 53 983 120 680 -35 1 949 350 5 078 488

Båstad 2 898 124 1 515 9 1 229 73 6 661 127 12 303 333

Helsingborg 21 830 655 14 448 812 12 694 444 27 497 811 76 469 2 722

Höganäs 3 608 51 1 516 269 1 460 -25 1 900 23 8 484 318

Klippan 1 992 30 1 602 42 1 277 303 1 961 392 6 832 767

Landskrona 4 985 192 3 805 290 3 559 270 5 832 -559 18 181 193

Perstorp 647 -17 617 -21 553 5 1 220 9 3 037 -24

Åstorp 1 862 12 1 365 241 677 -80 1 916 63 5 820 236

Ängelholm 6 197 197 3 989 56 3 417 237 5 125 -189 18 728 301

Örkelljunga 1 216 59 883 79 678 60 1 282 115 4 059 313

Nordvästra 46 701 +1 356 30 723 +1 897 26 224 +1 252 55 343 +1 142 158 991 +5 647

Kommun Största företag Anställda

Bjuv Omsorg i Bjuv 625

Båstad Peab* 4 575

Helsingborg Ica Sverige 1 375

Höganäs Höganäs Omsorg 575

Klippan Boxflow Staffing Syd 475

Landskrona BorgWarner Sweden 675

Perstorp Perstorp Specialty Chemicals + 
Perstorp AB

750

Åstorp Saint Gobain Ecophon 375

Ängelholm Boozt Fulfilment & Logistics 425

Örkelljunga Continental Bakeries 275

Största bolaget i varje kommun

*Omfattar Peab Sverige AB, Peab Anläggning AB samt Peab Asfalt AB 
*Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknat 
per koncern.

Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad:  
 
“Trender accelererar i och med pandemin. Det påverkar både positivt, till exempel 
e-handelns utveckling, och skapar utmaningar, till exempel strukturomvandlingar i 
citykärnan.”

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i juli 2021 - förändring sedan november 2020
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1 527 (+298)

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbets-
ställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2020. 
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Bostadsmarknad: Prisuppgången har fortsatt i nordvästra Skåne 

I både de större och mindre kommunerna i nordvästra Skåne har prisuppgången ökat ytterligare 
sedan mätningarna i våras. Totalt sett har villapriserna, mätt i K/T-tal, ökat med 20 procent under 
den senaste tolvmånadersperioden jämfört med den föregående perioden. Bostadsrättspriserna 
har gått upp med 14 procent totalt. I princip alla kommuner uppvisar tvåsiffriga prisökningar på 
både villor och bostadsrätter. 

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2020-september 2021
Stora prisökning på både villor och bostadsrätter i delområdet 

Påbörjade bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)6

Färdigställda bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)7

Bjuv 54 (46) 7 (-9)

Båstad 80 (28) 32 (-110)

Helsingborg 108 (-282) 429 (72)

Höganäs 94 (-83) 8 (-88)

Klippan 7 (2) 4 (-14)

Landskrona 89 (-24) 38 (-73)

Perstorp 2 (-38) 42 (37)

Åstorp 0 (-14) 26 (-11)

Ängelholm 77 (-24) 46 (-97)

Örkelljunga 34 (32) 2 (-35)

Nordvästra 545 (-357) 634 (-328)

Bostadsbyggandet minskar på flera hållBostadsrättspriserna har mer än fördubblats 
de senaste tio åren
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Bjuv 10 726 (33%) 60 (-17%) 18 260 2,04 (24%) 176 (7%)

Båstad 38 621 (11%) 87 (-14%) 39 659 1,76 (19%) 222 (6%)

Helsingborg 27 896 (13%) 2 266 (8%) 36 008 1,75 (18%) 717 (5%)

Höganäs 26 557 (18%) 123 (34%) 34 539 1,84 (24%) 300 (-7%)

Klippan 8 652 (12%) 121 (-7%) 16 240 2,04 (29%) 175 (-1%)

Landskrona 23 999 (17%) 358 (7%) 31 267 1,78 (13%) 297 (24%)

Perstorp 6 071 (4%) 61 (7%) 11 321 1,78 (10%) 59 (0%)

Åstorp 11 300 (21%) 50 (2%) 19 833 1,98 (16%) 152 (5%)

Ängelholm 25 474 (13%) 277 (15%) 29 778 1,79 (19%) 351 (3%)

Örkelljunga 8 372 (41%) 39 (11%) 14 213 2,05 (28%) 144 (19%)

Nordvästra 25 694 (14%) 3 442 (7%) 29 505 1,84 (20%) 2 593 (5%)

Redan i vårens rapport syntes en coronaeffekt 
på bostadspriserna i nordvästra Skåne. Då var 
det framför allt i de mindre kommunerna som 
villapriserna steg som mest. Samma utveckling 
syns även nu när tolvmånadersperioden oktober 
2020-september 2021 jämförs med föregående 
tolvmånadersperiod. Skillnaden nu är att även 
de större kommunerna, så som Helsingborg, 
Ängelholm och Båstad, uppvisar prisökningar på 
villamarknaden på närmare 20 procent, och då 
från en hög prisnivå sett till delområdet. Totalt 
sett har villapriserna i nordvästra Skåne ökat med 
20 procent och antalet försäljningarna med fem 
procent. 

Bostadsrättspriserna har ökat med 14  
procent
Bostadsrättspriserna har ökat med totalt 14 
procent under den senaste tolvmånadersperioden, 
jämfört med föregående period. Det genomsnitt-
liga kvadratmeterpriset är 25 694 kronor, vilket är 
tredje högst av de sex skånska delområdena. Den 
kommun med högst prisnivå på både villor och bo-
stadsrätter är Båstad. Allra mest har bostadsrätts-
priserna ökat i Örkelljunga med hela 41 procent 
- dock från en låg prisnivå. 

Nyproduktionen stannar av
I majoriteten av de tio kommunerna i nordvästra 
Skåne har både antalet färdigställda och påbör-
jade bostäder minskat under det första halvåret 
2021 jämfört med samma period 2020. Totalt 
sett färdigställdes 634 bostäder under perioden, 
vilket är 328 färre än samma period 2020. Antalet 
påbörjade bostäder uppgår till 545 vilket är en 
nedgång med 357 bostäder. 

Johan Borgström, 
mäklare och 
franchise tagare på 
Fastighetsbyrån i 
Helsingborg

Hur har bostadsmark-
naden i ditt område 
utvecklats sedan i 
våras? 
– Det har varit fortsatt fler försäljningar 
i Helsingborg sedan i våras, jämfört med 
föregående år. Bra intresse för bostäderna 
vilket har resulterat i högre slutpriser jämfört 
med samma period föregående år.

Hur tror du att den generella utveck-
lingen för bostadsmarknaden i delom-
rådet kommer att se ut de kommande 
månaderna? 
– Jag tror på en fortsatt prisökning men att 
utvecklingen stagnerar. Jag tror även att 
mängden affärer, sett till antal, kommer att 
vara något högre under kvartal fyra i år kontra 
sista kvartalet förra året.

 Är det något övrigt du vill lyfta fram? 
– Nyproduktionsmarknaden. Det känns som 
att det överlag i nordvästra Skåne kommer att 
säljstartas en hel del projekt.

6) Avser förändringen av antalet påbörjade bostäder januari till juni 2021 jäm-
fört med samma period 2020. 7) Avser förändringen av antalet färdigställda 
bostäder januari till juni 2020 jämfört med samma period 2021. Källa: SCB
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Prisutveckling i nordvästra Skåne 2010-2020

Källa: Svensk mäklarstatistik

Bostadsrätter (kr/kvm)

 
 

Villor (K/T-tal)

1,84
+20%  
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1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2020-september 2021. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2020-september 2021 jämfört med samma 
period 2019-2020. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2020-september 2021. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2020-september 2021 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. 
Källa: Svensk mäklarstatistik 

> Sjunkande bostadsrättspriser och en 
avmattning på villamarkanden i Helsing-
borg. Under den senaste tremånadersperi-
oden (juli-september) har villapriserna stigit 
med 3,6 procent i Helsingborg jämfört med 
tidigare tre månader. Under samma period 
sjönk bostadsrättspriserna med 1,0 procent. 
Det visar siffror från Svensk mäklarstatistik. 

25 694
+14%
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Förväntad 
befolkning 

2030*

Befolknings-
tillväxt  

2020-2030*
Försörjnings-
kvot 2030**

Bjuv 16 550 5% 0,81

Båstad 16 521 7% 1,09

Helsingborg 164 060 10% 0,75

Höganäs 28 627 5% 1,04

Klippan 19 207 8% 0,87

Landskrona 48 953 6% 0,83

Perstorp 7 903 6% 0,90

Åstorp 17 020 6% 0,80

Ängelholm 45 620 6% 0,93

Örkelljunga 10 896 4% 0,81

Nordvästra 375 357 8% -

Region Skånes befolkningsprognos
Helsingborg väntas växa mest

*Befolkning per 2029-12-31 enligt Region Skånes prognos  
** Försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och 
antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. En låg 
försörjningskvot innebär att andelen i arbetsför ålder är hög i relation till unga 
och äldre som inte arbetar. Beräkningen är enbart demografisk och tar därmed 
inte hänsyn till förvärvsfrekvens. Källa: SCB och Kolada 

Störst ökning av unga och äldre i nordvästra Skåne

I nordvästra Skåne har befolkningen ökat med 12 procent sedan 2010 och väntas öka ytterligare med 
åtta procent fram till 2030. Det är främst de yngre och äldre invånarna som har blivit fler och den struk-
turen väntas förstärkas ytterligare framöver. Delområdet nordvästra Skåne består av tio kommuner 
där inflyttningsmönstret ser relativt olika ut. Helsingborg har, i likhet med Lund och Malmö, en negativ 
nettoinflyttning från övriga skånska kommuner, medan Ängelholm och Höganäs är några av de kommu-
ner i Skåne som attraherar flest invånare inom länet. 

Befolkningen i nordvästra Skåne var 348 501 
personer vid årsskiftet 2020/2021. Det är en 
ökning med 12 procent jämfört med 2010. Under 
det senaste året tillkom 2 948 nya invånare i 
delområdet, men befolkningen har minskat i tre av 
kommunerna – i Bjuv, Klippan och Perstorp. I Bjuv 
och Perstorp hänger det ihop med en negativ net-
toinflyttning medan det i Klippan främst förklaras 
av ett negativt födelseöverskott. Helsingborg har, 
i likhet med de två andra storkommunerna Malmö 
och Lund, en negativ inflyttning från övriga Skåne 
medan inflyttningen från resten av landet och 
utlandet är positiv. Helsingborg har dock tidigare 
haft en positiv nettoinflyttning från övriga Skåne. 
Ängelholm och Höganäs är några av de kommuner 
i Skåne som har störst positiv nettoinflyttning 
inom länet, alltså flyttar det markant fler från 
andra skånska kommuner till de två kommunerna 
än det flyttar ut. 

Många unga invånare i delområdet
Sedan 2010 har andelen äldre samt barn och unga 
ökat i nordvästra Skåne medan andelen invånare i 

arbetsför ålder har minskat från 57 till 55 procent. 
Antalet äldre över 65 år har ökat med 20 procent 
och 0-19-åriga med 15 procent sedan 2010 och ut-
gör nu 22 respektive 24 procenet av befolkningen. 

Helsingborg väntas växa med 10 procent fram 
till 2030  
Fram till 2030 väntas åldersgruppen över 65 år 
att öka med elva procent och samlat sett beräknas 
befolkningen öka med åtta procent i delområdet, 
enligt Region Skånes befolkningsprognos. Inom 
delområdet finns det dock stor skillnad på ålders-
strukturen mellan kommunerna. Medan Båstad och 
Höganäs har en demografisk försörjningskvot på 
över 1, och därmed har en hög andel som ska för-
sörjas i relation till den arbetsföra åldersgruppen, så 
ligger flera av de andra kommunerna runt 0,8. Den 
väntade befolkningsutvecklingen skiljer sig också 
mellan kommunerna där Helsingborg väntas ha den 
högsta befolkningstillväxten på tio procent fram till 
2030 och Örkelljunga den lägsta på fyra procent. 

Åldersfördelning år 2020

Befolkning  
31 dec 2020

Födelse- 
överskott

Nettoinflytt-
ning total

varav inom 
Skåne

varav från 
övriga län 

varav 
netto- 

invandring
Folkökning totalt 

under 1 år

Bjuv 15 697 4 -27 -27 -1 1 -18

Båstad 15 413 -30 308 -44 232 120 +285

Helsingborg 149 280 325 1 153 -48 749 452 +1 546

Höganäs 27 168 -53 260 178 0 82 +226

Klippan 17 738 -44 13 67 -49 -5 -18

Landskrona 46 305 69 100 -69 26 143 +215

Perstorp 7 476 2 -18 -34 30 -14 -16

Åstorp 16 063 18 94 -6 25 75 +123

Ängelholm 42 910 -63 496 327 51 118 +434

Örkelljunga 10 451 -25 189 78 100 11 +171

Nordvästra 348 501 - - - - - + 2 948

Befolkningsutveckling senaste året (2020)

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott 
och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som 
inträffat före den 1 januari. Därför skiljar sig siffran för folkökning totalt från summeringen av födelseöverskott och den totala nettoinflyttningen. Källa: SCB

Höganäs och Ängelholm attraherar flest invånare från övriga Skåne

0-19 år 20-64 år 65+ år

Olika befolkningsprognoser
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Sedan december 2020 har befolkningstill-
växten fortsatt i nordvästra Skåne. I au-
gusti 2021 bodde det 2 143 fler invånare 
i delområdet vilket motsvarar en ökning 
på 0,6 procent. Störst ökning har det varit 
i Båstad, Ängelholm och Åstorp medan 
Örkelljunga hade en liten negativ befolk-
ningstillväxt. Helsingborg har fått 855 nya 
invånare, en ökning på 0,6 procent. 

+ 2 143 nya invånare under 2021

Källa: SCB

Flera av kommunerna gör egna befolkningsprognoser som tar stör-
re hänsyn till kommunens byggplaner och som därför presenterar 
andra siffror för befolkningsutvecklingen.
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Här presenteras delområdets historiska bost-
adsbyggande och framtida byggprognoser.

I åtta av nordvästra Skånes tio kommuner anses 
det aktuella bostadsmarknadsläget vara i obalans 
då det finns ett generellt underskott på bostäder i 
kommunerna. I Klippan och Örkelljunga anses däre-
mot bostadsmarknadsläget vara i balans. Det visar 
Boverkets enkät. Under de senaste tio åren har be-
folkningen i delområdet ökat med 36 500 invånare, 
motsvarande 12 procent. Under samma period har 
bostadsbyggandet varit omfattande med runt 15 
300 nya bostäder enligt SCB:s statistik. Nästan två 
tredjedelar av de färdigställda bostäderna har varit 
lägenheter. Bostadsbyggandet har ökat markant 
under senare år och då främst i form utav bostäder 
i flerbostadshus. Även under 2021 och 2022 kom-
mer det att vara flest lägenheter som färdigställs, 
visar Boverkets statistik. Runt 5 700 bostäder ska 
byggas i delområdet under perioden, därav nästan 
4 500 i flerbostadshus.

Optimistiska befolkningsprognoser hos kom-
munerna – många nya utbyggnadsområden  
Fram till 2030 väntas befolkningen i nordvästra 
Skåne att öka med runt 26 900 personer, motsva-
rande åtta procent. Detta enligt Region Skånes 
befolkningsprognos. Flera av kommunerna uppger 
dock att de planerar för större tillväxt än så. Hel-
singborgs stad räknar med en befolkningsökning 
på tio procent fram till 2030. I stadsutvecklings-
området H+ i Helsingborgs hamnområde planeras 
det för 5 000 nya bostäder fram till 2035, men 
även i tätorterna utanför stadsområdet planeras 
för nya bostäder, bland annat i Ramlösa. Också i 
Ängelholm finns det planer om bostadsbyggande 
på flera olika orter i kommunen. Bjuv förväntar en 
markant befolkningstillväxt på 16 procent fram 
till 2030 och det planeras för 1 200 nya bostäder. 
Även Örkelljunga, Höganäs och Perstorp väntar 
större ökning i befolkningen de kommande åren 
vilket hänger ihop med ökat satsning på bostads-
byggandet. I Landskrona väntar kommunen att 
det till 2030 kommer byggas 3 000 nya bostäder, 
vilket är mer än dubbelt så många bostäder som 
det byggts de senaste tio åren.

Ökat bostadsbyggande de senaste tio åren
Antalet färdigställda bostäder i delområdet 2000-2020

Källa: SCB

Nordvästra Skånes  
bostadsbyggande

Aktuellt bostadsmarknadsläge*
Lägenheter 
2021-2022

 
Villor och radhus  

2021-2022
Långsiktig  

bostadsplanering 2030**

Bjuv Obalans - underskott 207 49 1 200

Båstad Obalans - underskott 397 158 i.u.

Helsingborg Obalans - underskott 2 014 297 9 600

Höganäs Obalans - underskott 291 55 1 500

Klippan Balans 70 30 i.u.

Landskrona Obalans - underskott 704 300 3 000

Perstorp Obalans - underskott 54 8 300

Åstorp Obalans - underskott 80 128 i.u.

Ängelholm Obalans - underskott 607 164 2 000

Örkelljunga Balans 49 40 1 300

Nordvästra 4 473 1 229 18 900

Åtta av tio kommuner i nordvästra Skåne har brist på bostäder 
Bostadsmarknadsläge och framtida byggplaner för bostäder 

Källa: Boverket och insamlade svar från kommunerna.  
* Utifrån frågan: Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge i kommunen som helhet? ** Utifrån enkät gjord till Skånsk konjunktur 
hösten 2021 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

Lägenheter Villor och radhus Totalt

Bjuv växer snabbt – stort behov av för- och grundskolor samt upprustning 
av befintliga verksamhetslokaler 

Bjuvs kommun, som idag har 15 700 invånare, 
väntas växa med 2 500 personer de kommande 
tio åren vilket motsvarar en ökning med 16 pro-
cent. Kommunen har de senaste åren haft stora 
utmaningar i att möta det växande behovet av 
verksamhetslokaler och befolkningsprognosen 
signalerar att inflyttningen kommer bli betydligt 
större än tidigare de kommande tio åren. En 
stor inflyttning av barnfamiljer och nyanlända 
har skapat ett stort tryck på att tillgodose god 
kvalitet i kommunens för- och grundskolor, 
uppger kommunen. 

De senaste åren har Bjuvs kommun fått en ny 
förskola och en ny skola samtidigt som an-
passning och upprustning genomförts på befint-
liga lokaler, men det tillgodoser inte det behov 

som finns av förskole- och grundskoleplatser 
idag. Behovet lär inte heller minska framöver 
då Bjuv beräknas få en betydligt större befolk-
ningsökning de kommande tio åren. I kommunen 
är det även ett av upprustning och underhåll i de 
särskilda boendena, dels för att skapa en trivsam 
miljö för de boende men även för att det ska vara 
en god arbetsmiljö för personalen, uppger 
Bjuvs kommun. Sedan 2010 har befolkningen i 
Bjuv ökat med runt 850 personer och de kom-
mande tio åren beräknas kommunen få ytter-
ligare 2 500 invånare. Under den kommande 
tioårsperioden planeras det för runt 1 200 nya 
bostäder och i nuläget finns planer på att bygga 
tre förskolor, en skola och ett nytt äldreboende. I 
dagsläget finns det gott om lägenheter i förhål-
lande till befolkningen.
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Obalans på Landskronas bostads-
marknad – byggtakten växlas upp
Idag finns en brist på både bostadsrätter och 
hyresrätter i Landskronas kommun. För att 
bemöta den kommande befolkningsökningen i 
kommunen kommer det under de kommande 
10 åren byggas runt 3 000 nya bostäder, vilket är 
mer än dubbelt så många som byggts de senaste 
tio åren. Det uppger Landskronas kommun. 

År 2030 väntas Landskrona närma sig 50 000 in-
vånare. Det innebär en befolkningstillväxt på runt 
åtta procent, motsvarande 3 600 personer. Föru-
tom de 3 000 nya bostäderna som det planeras 
för har kommunen även sex nya förskolor inritade 
i detaljplaner och ytterligare två i en tidig planer-
ingsfas. Ett trygghetsboende för äldre finns också i 
planerna. En stor del av de nya bostäderna kommer 
att byggas i kommunens två största utbyggnad-
sområden – i Norra Borstahusen kommer 1 400 
nya bostäder byggas och i Karlslund 900 bostäder.

3 500 nya skolplatser och nya för-
skolor för 1 000 barn har byggts i 
Helsingborgs kommun sedan 2010
Helsingborgs kommun har byggt många nya 
förskolor och skolor under den senaste tioår-
sperioden. Det finns dock fortfarande en brist 
på för- och grundskoleplatser i Helsingborgs 
centrala delar.  

Sedan 2010 har Helsingborg växt med mer än 20 
000 nya invånare. Under samma period har kom-
munen färdigställt fem nya skolor och byggt ut 
befintliga skolor, vilket har resulterat i 3 500 nya 
skolplatser, och 11 nya förskolor för 1 000 barn 
har byggts. Trots det finns det fortfarande en brist 
på grund- och förskoleplatser i centrala Helsing-
borg, uppger kommunens presschef Cecilia Eklund. 
För att möta den kommande befolkningsökningen 
på över 10 procent fram till 2030 finns det planer 
om ytterligare sex förskolor, två kommunala skolor 
samt ett nytt vårdboende för äldre i Rydebäck som 
ska vara klart för inflyttning 2023. 
     Nära 8 400 nya bostäder har färdigställts i 
Helsingborgs stad sedan mellan 2010-2020. 
Kommunen upplever att det finns en generell 
bostadsbrist idag, både i Helsingborgs innerstad 
men även i kommunens övriga delar. Kommun-
ens bedömning är att det behövs alla typer och 
storlekar på bostäderna de kommande tre åren. 
Dock är behovet som störst på större lägenheter 
med 4 eller 5 rum.
     Helsingborgs stad har många aktuella utbygg-
nadsområden. Södra Helsingborgs gamla hamn- 
och industriområde görs om till nya stadsdelar med 
bostäder, affärer och kontor inom stadsförnyelse-
projektet H+. Planen är att området ska ha 5 000 
nya bostäder år 2035. Norra hamnen i Helsingborg 
har de senaste åren utvecklats till en ny stadsdel 
med bostäder samt hotell- och kongressanlägg-
ningen Clarion Hotel Sea U. I Östra Ramlösa, fem 
kilometer utanför Helsingborgs centrum, ska en ny 
stadsdel utvecklas med 3 000 bostäder. 
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Enligt Region Skånes prognos kommer 
Perstorps kommun, med cirka 7 500 
invånare, att växa med 400 personer det 
kommande decenniet. Kommunen räknar 
med att bostadsbeståndet behöver växa 
med 20-30 bostäder per år och man 
uppger att det finns ett ökat intresse för 
att bygga bostäder i Perstorp. Kommun-
ens markberedskap är god och det finns 
pågående projekt om förtätning i cen-
trum samt bygge av nya villa-, rad- och 
parhus-områden.

Låg befolkningstillväxt i Perstorp

Trots att Ängelholms kommun har byggt sju nya 
förskolor samt utökat grundskoleplatserna med 
runt 1 000 platser råder det idag brist på både 
förskole- och grundskoleplatser. Det är även en 
obalans på bostadsmarknaden och kön till det 
kommunala bostadsbolaget AB Ängelholmshem 
har nästan fördubblats de senaste fem åren. 

De senaste tio åren har Ängelholms kommun växt 
med  3500 invånare. Fram till 2030 väntas befolk-
ningen öka med ytterligare 4 700 personer, enligt 
kommunens egna prognos. Antalet nya bostäder 
under samma period uppskattas i nuläget till runt 2 
000, varav 270 ska byggas av AB Ängelholmshem. 
Aktuella utbyggnadsområden i centrala Ängelholm 
är Södra Ängelholm/Fridhem där det finns planer för 
400 bostäder de kommande fyra åren och Station-
sområdet där det färdigställs 270 bostäder 2021-
2022 och finns planer för ytterligare 1 000 bostäder. 
Norr om Ängelholm i Norra Ängelholm/Barkåkra 
finns tidiga planer där detaljplanen innebär 450 
bostäder och översiktsplanen ger möjlighet för 1 

500 bostäder på sikt. I södra Ängelholm finns också 
tidiga planer på 400-800 nya bostäder. I kommunens 
näst största tätort Munka Ljungby ska det byggas 
250 bostäder inom olika projekt fram till 2028.
     Eftersom det är nybyggnationen av bostäder som 
driver på Ängelholms befolkningsökning kommer de 
många nya bostadsprojekten innebära ytterligare 
behov av grund- och förskoleplatser. De senaste åren 
har flera nya förskolor byggts, medan grundskolorna 
utökats genom tillbyggnad och tillfälliga lokaler i 
form av paviljonger. Idag har kommunen pågående 
projekt för att bygga ytterligare sju nya förskolor 
med totalt 35 avdelningar samt tre nya grundskol-
or. Tillsammans med en utökning av Villanskolan 
kommer det innebära plats för ytterligare 2 000 
elever. Det finns också pågående planer för att 
bygga ett nytt särskilt boende för äldre samtidigt 
som två nuvarande boenden kommer att rivas och 
återuppföras. Då särskilda boenden även kommer att 
avvecklas kommer antalet platser på äldreboendena 
i Ängelholms kommun inte att öka totalt sett, enligt 
de nuvarande planerna.

Brist på både bostäder och för- och grundskoleplatser i Ängelholms kommun

1 500  
nya bostäder i  
Höganäs
I Höganäs planerar kommunen för att 
bygga 150 nya bostäder per år för att 
möta den väntade befolkningstillväx-
ten på 1,6 procent per år. År 2030 
väntas Höganäs kommun ha 32 200 
invånare, vilket är högre än Region 
Skånes prognos på 28 600 personer.

1 275 
nya bostäder i  
Örkelljunga
Så många bostäder hoppas kom-
munen att det byggs i Örkelljunga 
fram till 2040. Enligt kommunens 
egen prognos kommer befolkningen 
växa med 12 procent till och med 
2030, motsvarande 1 319 nya in-
vånare. Kommunen bedömer att det 
idag råder balans kring behovet av 
bostäder och kommunal service. Det 
finns anvisad mark med möjlighet att 
bygga förskolor och skolor på, men 
i dagsläget finns det inga konkreta 
byggplaner. Istället har befintligt 
byggnadsbestånd de senaste åren 
kunnat utnyttjas flexibelt.
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Fortfarande hög arbets- 
löshet, men på nivå med 
innan pandemin

Arbetslösheten i september i år var 11,5 procent i sydvästra Skåne. Det är 
högst av alla delområdena, men på samma nivå som innan coronapande-
mins start. Sydvästra Skånes besöksnäring drabbades hårt av pandemin. 
I vissa av kommunerna har antalet gästnätter ökat under 2021, men i 
Malmö har det knappt varit någon förändring jämfört med 2020. Det finns 
fler anställda i både små och stora företag i delområdet idag jämfört med 
i slutet av 2020, och det har startats fler nya företag under det första 
halvåret 2021 jämfört med samma period ifjol. Samtidigt har det varit färre 
konkurser. På bostadsmarknaden har det varit en historiskt stor ökning i 
villapriserna. Genomsnittspriset har under de senaste tolv månaderna för 
villor och bostadsrätter stigit med 21 respektive 13 procent.

Sydvästra  
Skåne 

GÄSTNÄTTER.  Under januari-augusti 

2021 skiljer sig utvecklingen åt mellan 

sydvästra Skånes kommuner sett till antalet 

gästnätter. Medan Vellinge och Trelleborg 

hade en ökning, minskade gästnätterna lite 

i Skurup. I Malmö var det i stort sett ingen 

förändring i antalet gästnätter under janua-

ri-augusti jämfört med samma period 2020.

Under januari-augusti 2021 gick 277 företag i konkurs i syd-
västra Skåne. Det var 108 stycken färre än under motsva-
rande period 2020. I alla delområdets kommuner minskade 
konkurserna. I Malmö var det 222 konkurser under perioden, 
vilket var 83 färre än under motsvarande period 2020. 

Under första halvåret 2021 startades det fler nya företag i 
sydvästra Skåne än under motsvarande period 2020. Malmö 
står för en stor andel av de nystartade företag - 1 849 
stycken. Totalt sett startades 2 579 nya företag i delområdet 
under januari till juni, en ökning med 400 stycken.

Arbetslösheten i september 2021 var 
11,5 procent i sydvästra Skåne. Det är 
en minskning med 1,9 procentenheter 
jämfört med september 2020.

11,5%

MER PRISKÄNSLIGT. 
 
”Vi upplever att marknaden är stabil 

och ett fortsatt högt intresse, men att 

utgångspriset nu under hösten är mer 

priskänsligt jämfört med i våras.”

Jesper Jeschko Björnsson, mäklare och 
partner på Fastighetsbyrån i Malmö. 

Det färdigställdes totalt 1 470 bostäder under första 
halvår 2021, vilket är 854 färre än under motsvarande peri-
od 2020. Däremot ökar antalet påbörjade bostäder, vilket 
kommer ge fler bostäder i sydvästra Skåne framöver. Under 
första halvåret påbörjades 2 564 nya bostäder i delområ-
det, vilket är 1 057 fler än under motsvarande period 2020.

Antalet invånvare i sydvästra Skåne har ökat med 15 procent 
sedan 2010. Under 2020 tillkom 5 338 nya invånare totalt sett. 
I alla delområdets kommuner växte befolkningen under förra 
året. Det visar temagenomgången Så växer Skåne. Hittills under 
2021 har det tillkommit 3 560 nya invånare i sydvästra Skåne 
och fram till 2030 väntas befolkningen växa med 10 procent.

Så mycket har delområdets genom- 
snittliga villapriser under oktober 
2020-september 2021 gått upp jämfört 
med föregående tolvmånadersperiod.

21%
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STÖRST PRISÖKNING PÅ VILLOR  
Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i sydvästra 
Skåne under september 2020-oktober 2021 har ökat 
med 13 procent jämfört med föregående tolvmåna-
dersperiod. Under samma period har villapriserna ökat 
med 21 procent. Störst ökning ses i Skurup.    

+8 931 ANSTÄLLDA
Det är fler anställda i sydvästras offentliga och 
privata bolag när juli 2021 jämförs med november 
2020. Mest växer företag med 20-49 anställda. 

+5 338 NYA INVÅNARE 2 579 NYA FÖRETAG

277 KONKURSER.
1 057 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Malmö
Lomma
Trelleborg
Svedala
Skurup
Vellinge
Burlöv
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I september i år nådde arbetslösheten i sydvästra Skåne en nivå som var något lägre än innan 
coronapandemin började och antalet anställda i början av 2021 var fler än under samma period 
2020 i nästan alla delområdets sju kommuner. Dock är arbetslösheten på en fortsatt hög nivå, 
både jämfört med Skåne och landet i stort. Malmö har fortfarande landets högsta arbetslöshet, 
men till skillnad från de andra två storstadsregionerna hade Malmö fler anställda under första halv-
an av 2021 jämfört med samma period ifjol. Sydvästra Skånes kommuner har en fördel i närheten 
till Köpenhamns arbetsmarknad där det just nu finns historisk stor brist på arbetskraft. 

Utveckling antal anställda
första halvåret 2020-2021

Burlöv 2,1 %

Lomma -0,5 %

Malmö 1,2 %

Skurup 0,8 %

Svedala 1,7 %

Trelleborg 0,5 %

Vellinge 0,1 %

1,2 procent fler anställda i Malmö

Källa: SCB. Avser nattbefolkning.

Anställda Andel

Företagstjänster 37 339 15 %

Vård, omsorg- och 
sociala tjänster 

34 866 14 %

Handel 32 672 13 %

Utbildning 25 683 11 %

Byggverksamhet 17 018 7 %

Flest jobb inom företagstjänster

Källa: SCB. Avser dagbefolkning. 

Sydvästra Skåne har traditionellt sett haft 
en stor utmaning med hög arbetslöshet. Det 
förklaras till stor del av att arbetslösheten är 
hög i delområdets största kommun och arbets-
marknadscenter, Malmö. I september i år blev 
arbetslösheten i sydvästra Skåne lägre än innan 
coronapandemin började i mars 2020. Arbets-
lösheten på 11,5 procent totalt är högst av de 
skånska delområdena och hög även i ett natio-
nellt perspektiv, då landets arbetslöshet samma 
månad var 7,5 procent. Allra högst är arbetslös-
heten bland de personer i delområdet som saknar 
gymnasial utbildning, 33 procent. I september i år 
var dock arbetslösheten lägre än innan pandemin 
för alla de grupper som traditionellt sett står 
längre ifrån arbetsmarknden – utrikes födda, 
unga och personer utan gymnasieutbildning. 

Stor variation mellan kommunerna  
Arbetslöshetsnivån skiljer sig åt mellan delområ-
dets sju kommuner. I Lomma är den lägst i Skåne 
med 3,4 procent och i Malmö högst i Skåne med 
13,8 procent. Malmös arbetslöshet är fortfarande 
högst i Sverige. I samtliga kommuner förutom 

Svedala och Burlöv är arbetslösheten idag lägre 
än innan pandemin började i mars 2020. Burlöv är 
den kommun som i september fortfarande hade 
längst kvar till nivån som var innan coronapan-
demin. Totalt sett har delområdets arbetslöshet 
minskat med nära två procentenheter på ett år. 
Med närheten till Köpenhamns arbetsmarknad där 
det just nu är kraftig arbetskraftsbrist kan bidra 
till att arbetslösheten kommer att sjunka än mer 
framöver.  

Fler anställda än under 2020  
Under det första halvåret 2021 var antalet 
anställda fler än under samma period 2020 i 
alla delområdets kommuner förutom i Lomma. 
Allra mest har antalet anställda ökat i Burlöv 
med 2,1 procent, vilket procentuellt sett är den 
största ökningen i Skåne och tredje största i hela 
landet. I Malmö ökade antalet anställda med 1,2 
procent, och därmed är Malmö den enda av de tre 
storstäderna vars anställda ökat under perioden. 
Statistiken från SCB baseras på uppgifter från 
Skatteverket och avser nattbefolkningen, alltså 
kommunens invånare.

Arbetslöshet september 2021 

11,5 procents arbetslöshet Lägre arbetslöshetsnivå idag än 
innan pandemin började
Arbetslöshet januari 2020-september 2021 

Delområdets fem största branscher 2019

Källa: Arbetsförmedlingen

11,5% (-1,9)

Arbetslöshet september 2021 
(förändring)

> Malmös arbetslöshet är högst i landet. 
Med 13,8 procent arbetslösa är Malmö fortfarande 
den kommun i Sverige med högst arbetslöshet. 
Rikssnittet låg på 7,5 procent samma månad.  

> Burlöv har fortfarande högre arbetslöshet 
än innan pandemin. Trots det är Burlöv den 
kommun i Skåne där antalet anställda ökat som 
mest under 2021:s första halvår. Det kan förklaras 
av en stor inflyttning till kommunen. 

> Företagstjänster sysselsätter flest. 
Delområdets största bransch är företagstjänster 
och de senaste åren har framför allt Malmö allt mer 
profilerat sig som en huvudkontorsstad. 

Arbetsmarknad: Arbetslösheten sjönk i september till samma nivå 
som innan coronapandemin

Sept 2021 Sept 2020 Mars 2020

Burlöv 11,9% -1,1% 0,8%

Vellinge 3,9% -1,7% -0,7%

Lomma 3,4% -0,9% -0,3%

Svedala 5,5% -0,8% 0,0%

Skurup 7,1% -1,7% -0,9%

Malmö 13,8% -2,2% -0,1%

Trelleborg 8,3% -1,1% 0,2%

Sydvästra 11,5% -1,9% -0,1%
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Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter jämfört 
med september 2020. 

72,1%  
Sysselsättningsgrad

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2019.

Utveckling i antal anställda 
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Förändring jämfört med

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 
används som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  
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Nystartade företag 
första halvåret 2021 Förändring

Burlöv 104 49

Lomma 106 4

Malmö 1 849 275

Skurup 79 23

Svedala 79 23

Trelleborg 171 17

Vellinge 191 9

Sydvästra 2 579 400

Över 2 500 nya företag
Antal konkurser 

jan-aug 2021 Förändring

Burlöv 6 -1

Lomma 1 -11

Malmö 222 -83

Skurup 10 4

Svedala 6 -2

Trelleborg 15 -7

Vellinge 17 -8

Sydvästra 277 -108

Antalet konkurser minskar 

Jan-aug 2021 Förändring

Malmö 784 114 1%

Skurup 37 963 -2%

Trelleborg 105 430 45%

Vellinge 126 716 20%

Gästnätterna ökade med 45  
procent i Trelleborg 

Louise Svensson, näringslivsutvecklare Malmö stad:  
Hur tror du att näringslivet i din kommun kommer att utvecklas under de kommande 
sex månaderna?
“Troligen positivt. De branscher som haft det svårt under pandemin kämpar dock fort-
farande med följderna av den. Här kan det eventuellt komma ett märkbart antal konkurser 
som påverkar näringslivets utveckling.”

Nystartade företag första halvåret 2021 
(förändring) 

Över 3 000 nya jobb i Malmös storföretag sedan november 2020 

 1-19 Förändring  20-49 Förändring 50-99 Förändring 100+ Förändring Totalt Förändring

Burlöv 2 683 75 2 124 370 1 542 -164 3 223 -99 9 572 182

Lomma 2 670 127 1 526 59 750 90 1 015 -12 5 961 264

Malmö 50 699 992 35 832 2 458 27 236 801 76 503 3 210 190 270 7 461

Skurup 1 813 -10 1 089 6 614 17 931 73 4 447 86

Svedala 2 489 93 1 392 9 1 336 127 1 158 -102 6 375 127

Trelleborg 4 967 66 3 194 -9 1 941 134 3 457 183 13 559 374

Vellinge 4 155 71 2 344 405 1 755 -37 560 -2 8 814 437

Sydvästra 69 476 1 414 47 501 3 298 35 174 968 86 847 3 251 238 998 8 931
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277 (-108)  

Antal konkurser jan-aug 2021 
(förändring)

2 579 (+400)  

Näringsliv: Återhämtning för besöksnäringen och fler nya företag
Under den gångna sommaren återvände besökarna till sydvästra Skåne och därmed fick den hårt 
drabbade besöksnäringen en välbehövlig återhämtning efter coronapandemins påverkan. Under årets 
första halvår startades över 2 500 nya företag i delområdet och konkurserna minskade jämfört med 
året innan. Antalet anställda har ökat i näringslivet i samtliga kommuner jämfört med hösten 2020.

Under det första halvåret 2021 startades 2 579 
nya företag i delområdet sydvästra Skåne, varav 
70 procent i Malmö. Det innebär en ökning på 
400 bolag jämfört med första halvåret 2020, och 
i samtliga delområdets kommuner registrerades 
fler nya bolag än under samma period ifjol. Sam-
tidigt minskade antalet konkurser under perioden 
januari till augusti 2021. Totalt sett registrerades 
277 konkurser i delområdet, vilket är 108 färre än 
samma period ifjol.
      
Malmö fortsätter attrahera huvudkontor 
Som visades i vårens rapport minskade omsätt-
ningen i delområdets största bransch företags-
tjänster med sex procent 2020 jämfört med 2019. 
Framför allt var det tjänster kopplade till kontors-
service som tappade i omsättning som följd av 
hemarbete under coronapandemin. Branschen 
företagstjänster omfattar bland annat juridiska 
och ekonomiska verksamheter samt huvudkontor, 
bemanningsföretag och konsulter. Sedan Öre-
sundsbron invigdes har Malmö allt mer etablerat 
sig som huvudkontorsstad och bland de större 
huvudkontoren finns Ikano Bank, Orkla Foods 
och Boozt Fashion. I november i år flyttar även 

Hilti sitt huvudkontor och därmed 110 medar-
betare från Arlöv till kontorshuset The Point i 
Hyllie. Under sommaren meddelade Ingka Group, 
som driver flertalet av  världens Ikea-varuhus på 
franschisebasis idag, att de gör en storsatsning på 
Malmö de kommande åren genom att etablera ett 
”campus för innovation och utveckling av framti-
dens detaljhandel” i anslutning till Ikea-varuhuset 
vid Svågertorp.

Ojämn återhämtning i antal gästnätter 
Däremot slog coronapandemin hårt mot delområ-
dets besöksnäring då både utländska turister och 
näringlivsrelaterade besök uteblev i stor grad. Un-
der 2020 tappade Malmö exempelvis 50 procent 
av gästnätterna jämfört med året innan. Sett till 
perioden januari till augusti 2021 var det nästan 
ingen förändring i antalet gästnätter i Malmö 
jämfört med samma period 2020. Därmed  är läget 
i besöksnäringen fortsatt långt under normalni-
vån. I Skurup sågs en mindre minskning medan 
gästnätterna i Trelleborg och Vellinge  återigen 
ökade under 2021. Trelleborg har till och med haft 
en större ökning än vad som gick förlorad under 
2020, och närmar sig därmed 2019 års nivå. 

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i juli 2021 - förändring sedan november 2020

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbets-
ställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med 2019 och tidigare. Källa: SCB

Kommun Största företag Anställda

Burlöv Hilti 300*

Lomma Björka Assistans 125

Malmö PostNord 1 175

Skurup Postpac 175

Svedala Sandvik SRP 475

Trelleborg TT-Line 275

Vellinge Förenade Care 475

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknat 
per koncern.  
*Avser antalet anställda i Arlöv efter att huvudkontoret flyttat till Malmö. 

Förändring i procent jämfört med jan-aug 2020.  
Källa: Tourism in Skåne, SCB/Tillväxtverket
Enbart kommuner med ett visst antal gästnätter syns i statistiken. 

Antal registrerade gästnätter jan-aug 2021Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2020-september 2021
Villapriserna har gått upp med 18 procent i Malmö  

Påbörjade bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)6

Färdigställda bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)7

Burlöv 1 (-36) 117 (-102)

Lomma 5 (0) 10 (-28)

Malmö 2 404 (1 118) 1 185 (-698)

Skurup 105 (86) 55 (26)

Svedala 0 (-83) 0 (-77)

Trelleborg 4 (-46) 24 (-54)

Vellinge 45 (18) 79 (79)

Sydvästra 2 564 (1 057) 1 470 (-854)

Malmös bostadsbyggande tar ny fart  Bostadsrättspriserna har ökat med 64  
procent under de senaste tio åren
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Burlöv 22 001 (8%) 158 (22%) 33 417 1,72 (19%) 108 (14%)

Lomma 43 156 (13%) 225 (-17%) 51 327 1,81 (20%) 197 (13%)

Malmö 34 124 (13%) 7 787 (8%) 44 776 1,72 (18%) 977 (4%)

Skurup 19 265 (26%) 47 (18%) 26 039 2,10 (30%) 208 (20%)

Svedala 26 039 (22%) 222 (56%) 33 364 1,76 (21%) 213 (16%)

Trelleborg 20 299 (15%) 417 (-1%) 30 331 1,92 (24%) 406 (0%)

Vellinge 38 596 (13%) 190 (3%) 51 117 1,76 (23%) 358 (8%)

Sydvästra 33 318 (13%) 9 046 (8%) 40 780 1,80 (21%) 2 467 (7%)

6) Avser förändringen av antalet påbörjade bostäder januari till juni 2021 
jämfört med samma period 2020. 7) Avser förändringen av antalet fär-
digställda bostäder januari till juni 2020 jämfört med samma period 2021. 
Källa: SCB

Bostadsmarknad: Historiskt stora prisökningar senaste året 

Under den senaste tolvmånadersperioden syns stora prisökningar på både villor och bostadsrät-
ter i sydvästra Skåne, jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Villapriserna har ökat med 
hela 21 procent och samtliga kommuner i delområdet har prisökningar på runt 20 procent eller 
mer. Även bostadsrättspriserna har ökat i snabb takt, men inte lika kraftigt som villorna. Skurup 
står för de högsta prisökningarna i delområdet procentuellt sett. 

Som på många andra håll i landet har bostadspri-
serna ökat kraftigt i sydvästra Skåne under pande-
min jämfört med tidigare. Den senaste tolvmåna-
dersperioden har det genomsnittliga villapriset 
i delområdet ökat med 21 procent jämfört med 
den föregående tolvmånadersperioden. Antalet 
försäljningar har dock inte ökat i samma omfatt-
ning och de runt 2 500 husförsäljningarna var sju 
procent fler än tidigare period. I Malmös kranskom-
muner Burlöv, Svedala, Lomma och Skurup har 
försäljningarna ökat betydligt mer än i Malmö.
     I Malmö har huspriserna ökat med 18 procent 
under den undersökta perioden och det genom-
snittliga kvadratmeterpriset uppgår nu till 44 776 
kronor. Allra mest har huspriserna ökat i Skurup 
med hela 30 procent, dock från en nivå som är 
lägst av kommuerna i delområdet. 

Bostadsrättspriserna har ökat med 13 procent 
Bostadsrättspriserna har också ökat den senaste 
tolvmånadersperioden, men inte i samma snabba 
takt som villorna. Totalt sett för delområdet ökade 
de med 13 procent till ett genomsnittligt kvadrat-
meterpris på 33 318 kronor under perioden okto-
ber 2020 till september 2021. Antalet försäljning-
ar uppgick till 9 046 vilket är åtta procent fler än 
tidigare period. Precis som på villamarknaden står 
Skurup för den största prisökningen procentuellt 
sett. I Malmö har bostadsrättspriserna ökat med 
13 procent under perioden. 

Antalet påbörjade bostäder har ökat  
Underdet första halvåret i år färdigställdes färre 
bostäder i delområdet än under samma period 
2020. Bara i Skurup färdigställdes fler bostäder 
än året innan. Samtidigt tar byggandet ny fart 
då antalet påbörjade bostäder är fler än tidigare, 
framför allt i Malmö. I Malmö påbörjades 2 404 
bostäder under första halvåret 2021, vilket är 1 
118 fler än under samma period 2020. 

Jesper Jeschko 
 Björnsson,  mäklare och 
partner på Fastighets-
byrån i Malmö

 
Hur har bostadsmarknaden i ditt område 
utvecklats sedan i våras? 
– I våras var bostadsmarknaden i Malmö i starkt 
uppåtgående trend de flesta bostäder såldes 
snabbt efter budgivningar. Under sommaren 
upplevde vi, till skillnad från förra sommar-
en då marknaden var ”pandemidopad”, en 
sommarförsäljning med lugnare tempo och en 
prisbild som gick ned ett par procent vilket är 
normalt under semestermånaderna. Nu under 
hösten pekar pristrenden i sidled med utveckling 
på +-0% under september. Vi upplever att mark-
naden är stabil och ett fortsatt högt intresse, 
men att utgångspriset nu under hösten är mer 
priskänsligt jämfört med i våras. 

Hur tror du att den generella utvecklin-
gen för bostadsmarknaden i delområdet 
kommer att se ut under de kommande 
månaderna?
– Förväntan är att bostadsmarknaden fortsät-
ter att vara solid med en prisutveckling som går 
sidledes till svagt uppåt. Mycket talar för att 
villautbudet förblir lågt vilket bäddar för en hög 
prisbild. För lägenheter har konkurrensen ökat 
något och där kommer sannolikt priskänslighet 
uppstå så att bostadens standard får större 
inverkan på slutpriset. De bostäder som får 
bäst betalt, sett till standard, är dom som antin-
gen är helrenoverade eller är renoveringsobjekt. 
Bostäder med mellanstandard får sannolikt 
svårare att nå höga priser. 
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> Priserna stod still under september månad. Den allra senaste siffran för prisutvecklingen i både 
stor-Malmö och centrala Malmö visar att prisutvecklingen stod still under september 2021, jämfört med det 
genomsnittliga priset under juni-augusti 2021. 

Prisutveckling i sydvästra Skåne 2010-2020

Bostadsrätter (kr/kvm)

33 318
+13% 
 

Villor (K/T-tal)

1,80
+21%    

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

Källa: Svensk mäklarstatistik 
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1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2020-september 2021. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2020-september 2021 jämfört med samma 
period 2019-2020. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2020-september 2021. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2020-september 2021 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. Källa: Svensk mäklarstatistik 
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Sedan december 2020 har befolknings-
tillväxten fortsatt i sydvästra Skåne. I au-
gusti 2021 bodde det 3 560 fler invånare 
i delområdet vilket motsvarar en ökning 
på 0,7 procent. Mest har det ökat i Burlöv 
som fått 410 nya invånare, motsvarande 
2,1 procent. Därnäst är det Svedala och 
Skurup som växt mest procentuellt sett. I 
Lomma har befolkningen minskat. Malmö 
har under året fått 2 117 nya invånare.  
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Befolkning  
31 dec 2020

Födelse- 
överskott

Nettoinflytt-
ning total

varav inom 
Skåne

varav från 
övriga län 

varav 
netto- 

invandring
Folkökning totalt 

under 1 år

Burlöv 19 312 69 127 26 20 81 +200

Lomma 24 876 11 29 -78 59 48 +42

Malmö 347 949 2 112 1 449 -1 127 1 009 1 567 +3 783

Skurup 16 042 47 90 98 -14 6 +153

Svedala 22 665 52 380 426 -49 3 +436

Trelleborg 45 877 24 394 189 66 139 +437

Vellinge 36 915 -11 295 196 -21 120 +287

Sydvästra 513 636 - - - - - + 5 338

Befolkningsutveckling det senaste året (2020)

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott 
och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som 
inträffat före den 1 januari. Därför skiljar sig siffran för folkökning totalt från summeringen av födelseöverskott och den totala nettoinflyttningen.
Källa: SCB och Kolada

Fler flyttar från Malmö till övriga skånska kommuner än tvärtom

Förväntad 
befolkning 

2030*

Befolknings-
tillväxt  

2020-2030*
Försörjnings-
kvot 2030**

Burlöv 21 724 12% 0,78

Lomma 27 194 9% 0,96

Malmö 383 270 10% 0,64

Skurup 16 927 6% 0,82

Svedala 25 053 11% 0,89

Trelleborg 49 074 7% 0,83

Vellinge 39 853 8% 0,95

Sydvästra 563 095 10% -

Region Skånes befolkningsprognos

Störst befolkningstillväxt i Burlöv

*Befolkning per 2029-12-31 enligt Region Skånes prognos  
** Försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år 
och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 
år. En låg försörjningskvot innebär att andelen i arbetsför ålder är hög 
i relation till unga och äldre som inte arbetar. Beräkningen är enbart 
demografisk och tar därmed inte hänsyn till förvärvsfrekvens. Källa: SCB 
och Kolada 

Under de senaste tio åren har sydvästra Skånes 
befolkning ökat med 15 procent. Förra året ökade 
sydvästra Skånes befolkning med 5 338 invånare 
till totalt 513 636 personer. Nästan 70 procent 
av delområdets befolkning bor i Malmö kommun. 
Under 2020 växte Malmö med 3 783 nya invånare, 
och trots att det var den lägsta befolkningstillväx-
ten på 15 år var Malmö den kommun i Sverige som 
fick flest nya invånare. De nya Malmöborna kom 
främst från utlandet och andra delar av Sverige 
och även födelseöverskottet är stort. Utflyttning-
en från Malmö till andra kommuner i Skåne var 
större än inflyttningen vilket har synts under en 
lång period. I Malmös kranskommuner, bortsett 
från Lomma, var inflyttningen från andra delar 
av Skåne större än utflyttningen och för flera av 
kommunerna är det just flytt inom länet som driver 
på befolkningstillväxten.

Var fjärde är under 19 år  
Nästan en fjärdedel av sydvästra Skånes befolk-
ning är barn och unga mellan 0–19 år. Det är den 
åldersgrupp som växt mest sedan 2010 – med 
21 procent. Fram till 2030 kommer andelen barn 

Sydvästra Skåne har störst ökning i antalet unga

och unga att vara stabil, sett till andelen, medan 
andelen invånare mellan 20 och 64 år, där flest är 
förvärvsarbetande, väntas minska. Andelen per-
soner över 65 år (17 procent) är oförändrad sedan 
2010 och väntas vara det fram till 2030.
     
10 procent fler invånare fram till 2030
Samlat sett väntas befolkningen i sydvästra Skåne 
öka med 10 procent fram till 2030, enligt Region 
Skånes befolkningsprognos, och då vara 
563 095 invånare. Störst befolkningstillväxt väntas 
i Burlöv, Svedala och Malmö. Malmö, som passerade 
350 000 invånare under 2021, beräknas ha mer än 
380 000 invånare år 2030. Malmös försörjningskvot 
väntas då vara 0,64, vilket innebär att andelen i ar-
betsför ålder är hög sett i relation till unga och äldre. 
Det kan jämföras med Vellinge och Lomma som kom-
mer att ha en försörjningskvot på runt 0,95 under 
2030 och därmed en större försörjningsbörda sett 
till åldersstrukturen. Noteras ska dock att försörj-
ningskvoten enbart beräknas utifrån åldersstruktur 
och inte tar hänsyn till hur många som är förvärvs-
arbetande. Malmö har som universitetsstad många 
studenter och dessutom en hög arbetslöshet. 

Åldersfördelning år 2020

0-19 år 20-64 år 65+ år

I sydvästra Skåne bor det över en halv miljon invånare. 70 procent av dem bor i Malmö som utgör en 
motor för omgivande kommuners befolkningstillväxt. Malmö attraherar invånare från resten av Sverige 
och utlandet, men har en nettoutflyttning till de övriga skånska kommunerna. Befolkningen i delområ-
det väntas växa 10 procent fram till 2030. Andelen unga har ökat under de senaste tio åren och utgör 
nu nästan en fjärdedel av befolkningen. Andelen invånarna över 65 år har varit oförändrad och väntas 
fortsatt vara på samma nivå medan andelen invånare i arbetsför ålder beräknas minska fram mot 2030. 

Källa: SCB

Olika befolkningsprognoser
Flera av kommunerna gör egna prognoser som tar större hän-
syn till kommunens byggplaner och som därför presenterar 
andra siffror för befolkningsutvecklingen.

+ 3 560 nya invånare under 2021
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Här presenteras delområdets historiska bo- 
stadsbyggande och framtida byggprognoser.

I alla sju kommuner i sydvästra Skåne anses det 
vara en brist på bostäder, visar Boverkets enkät. 
Sedan 2010 har befolkningen i delområdet växt 
med mer än 66 000 nya invånare. Det motsvarar 
en tillväxt på 15 procent vilket är högst bland alla 
skånska delområden. Under samma period har det 
byggts närmare 25 000 nya bostäder i delområ-
det, enligt SCB:s statistik, varav nära 80 procent 
har byggts i Malmö kommun. Delområdenas 
färdigställda bostäder har främst varit lägenheter. 
Småhusen, det vill säga villor och radhus, utgör 
enbart 18 procent av bostadsbyggandet under 
de senaste tio åren. Byggandet av lägenheter har 
varit rekordhögt under de senaste fyra åren. Det 
ser ut att fortsätta under 2021 och 2022 där det 
enligt Boverkets siffror väntas byggas nästan  
6 700 lägenheter och 970 småhus.

20 000 nya bostäder i Malmö till 2030
Fram till 2030 väntas befolkningen att öka med 49 
500 personer, vilket motsvarar tio procent, enligt 
Region Skånes befolkningsprognos. Kommunernas 
egna prognoser visar dock ofta en högre tillväxt 
än så eftersom de flesta kommunerna även räknar 
med en markant ökning i bostadsbyggandet fram-
över, vilket driver på befolkningstillväxten. Malmö 
räknar med 20 000 fler bostäder fram till 2030 och 
därmed fortsatt hög byggaktivitet. 
     En kommun som växt mycket de senaste åren 
och som planerar för en markant befolkningstill-
växt är Burlöv. Kommunen beräknar att befolk-
ningen kommer att växa med 43 procent fram till 
2030, vilket motsvarar 8 300 personer, och under 
samma period väntas drygt 3 200 nya bostäder 
byggas. Även i bland annat Vellinge och Skurup 
väntas en stor ökning i antalet färdigställda bo-
städer och därmed en befolkningstillväxt. Fram till 
2030 ska det byggas 2 300 nya bostäder i Vellinge 
och 1 000 nya bostäder i Skurup.

Rekordhögt byggande av nya lägenheter de senaste åren 
Antalet färdigställda bostäder i delområdet 2000-2020

Källa: SCB

Sydvästra Skånes  
bostadsbyggande
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Lägenheter Villor och radhus Totalt

Aktuellt 
bostads-

marknads-
läge*

Lägenheter 
2021-
2022

 
Villor och 

radhus  
2021-
2022

Långsiktig  
bostads-
planering 
2030**

Burlöv Obalans 
- under-

skott 

470 75 3 200

Lomma Obalans 
- under-

skott 

220 90 i.u.

Malmö Obalans 
- under-

skott 

4 820 180 20 000

Skurup Obalans 
- under-

skott 

388 262 900

Svedala Obalans 
- under-

skott 

232 124 i.u.

Trelleborg Obalans 
- under-

skott 

394 51 4 350

Vellinge Obalans 
- under-

skott 

157 187 2 300

Sydvästra 6 681 969 30 750

Bostadsbrist i alla delområdets 
kommuner  
Bostadsmarknadsläge och framtida bygg- 
planer för bostäder 

Källa: Boverket och insamlade svar från kommunerna.  
* Utifrån frågan: Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostads-
marknadsläge i kommunen som helhet? ** Utifrån enkät gjord till Skånsk 
konjunktur hösten 2021

Med “Vision 
2030” satsar 
Skurups 
kommun på 
att vara 18 000 
invånare år 
2030. Genom 
ett ökat bost-
adsbyggande 
i centralorten 
Skurup, men även i Rydsgård och Ski-
varp, hoppas kommunen kunna locka 
runt 200 nya inflyttare per år. 

Skurups egna vision innebär att kommunen 
kommer ha runt 1 000 fler invånare än vad 
Region Skånes prognos antyder. För att nå 
visionen om 18 000 invånare 2030 satsar 
kommunen på att bygga runt 100 bostäder 
per år, med förhoppningen att locka 200 
inflyttare per år. 
     Det finns många pågående och inplane-
rade byggprojekt i kommunen och för en 
mindre kommun som Skurup är det till 
stor del just nybyggnation som driver på 
befolkningsökningen. Idag pågår exempel-
vis byggandet av 230 nya bostäder i Skurup 
tillsammans med en ny förskola och ett nytt 
äldreboende. I Rydsgård byggs det nu 48 
bostäder och en förskola och ytterligare en 
förskola är under färdigställande i Skivarp. 
Byggen som kommer starta inom kort 
omfattar ytterligare nära 200 bostäder i 
Skurup, 70 i Rydsgård samt 10 i Skivarp. 
     På längre sikt finns det planer i kom-
munens översiktsplan om ytterligare 700 
bostäder samt en grundskola i Skurup, 60 
bostäder i Rydsgård, 35 bostäder samt ett 
äldreboende i Skivarp och dessutom runt 40 
bostäder samt ett äldreboende i Abbekås. 
Dagens pågående och planerade nybyggna-
tion av bostäder överskrider med råge vad 
som byggts de senaste tio åren. Då har 380 
bostäder, en grundskola och ett äldrebo-
ende färdigställts. 
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Skurups kommun satsar på 
att bygga bostäder för 200 
nya invånare per år  
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Vellinge kommun växer så det knakar. De senas-
te fem åren har cirka 1 250 nya bostäder byggts 
och det finns planer om ytterligare 1 700-2 300 
bostäder fram till 2030. De nya bostäderna för-
delar sig över 19 olika utbyggnadsprojekt. 

160 lägenheter på Campus i Vellinge tätort, 85 
småhus och 40 lägenheter i Herrestorp, 130 
lägenheter längs Falsterbovägen i Höllviken, 100 
småhus samt lägenheter i Östra Grevie samt 80 
småhus och 80 lägenheter i Västra Ingelstad. Det 
är några av de 19 aktuella utbyggnadsområden 
som finns i Vellinge kommun idag. 
     Totalt sett väntas befolkningen öka med 16 
procent, motsvarande 5 890 personer, fram till 

2030. Kommunens uppger att det främst är bost-
adsbyggandet som driver på befolkningstillväxten 
och inte tvärt om. Kommunen anser att bostad-
sproduktionen generellt sett är lägre än mark-
nadsefterfrågan. Bostadsbrist finns särskilt för 
ungdomar, och i vissa marknadssegment, främst 
hyresrätter.  
    Just nu pågår produktion av skolor, förskolor och 
äldreboenden för att möta ett ökat behov. 
De senaste 10 åren har en ny förskola samt ett 
nytt äldreboende byggts i kommunen. Samtidigt 
att det skett en tillbyggnad till en grundskola samt 
till två äldreboenden. Idag finns det pågående 
projekt för 3 nya förskolor, 2 nya skolor samt ett 
nytt äldreboende.

Vellinge planerar för 2 300 nya bostäder fram till 2030

Under 2021 nådde Malmö stad 350 000 
invånare, trots att befolkningstillväxten året 
innan var den lägsta sedan 2005 – främst 
beroende på en minskad invandring. Under 
2021 väntas befolkningstillväxten, enligt kom-
munens egna prognos, bli än lägre än 2020. 
Det har byggts och byggs fortfarande många 
nya bostäder i Malmö, och sett till antalet 
bostäder är det inte bostadsbrist. Dock är 
det en stor utmaning att många hushåll har 
svårt att hitta en bostad som matchar deras 
livssituation.

Trots att Malmös befolkningstillväxt var den läg-
sta på 15 år ifjol var Malmö den kommun i Sverige 
som fick flest nya invånare. Med andra ord så är 
Malmö en kommun som växer fort. Något som 
visar hur snabbt vissa delar av Malmö växer är det 
faktum att Limhamns sjöstad – ett område med 
mycket nybyggnation – fick fler nya invånare förra 
året än hela Stockholm. 
     De senaste tio åren har nära 23 000 bostäder, 
60 förskolor och 16 skolor färdigställts i kom-
munen. Det finns dock fortfarande en brist på 
platser i skola och förskolor i vissa områden på 
grund av geografiska variationer i utbudet. Exem-
pelvis är det i Hyllie, Limhamn och Kirseberg – tre 
stadsdelar som växt snabbt de senaste åren – 
brist på skolplatser på både lång och kort sikt.

     
De kommande tio åren väntas Malmö växa till 
383 270 invånare enligt Region Skånes prognos, 
vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 
2020. Enligt Malmö stads egna prognos väntas 
befolkningen då vara något större med 384 844 
invånare. Under den kommande tioårsperioden 
kommer nybyggandet fortsatt vara på historiskt 
höga nivåer, men minska något i förhållande till 
det rekordhöga byggandet under 2020. 
     Fram till och med 2020 väntas antalet förskole-
barn vara runt 900 fler än under 2020. I dag-
släget finns planer om att bygga ytterligare 50 
förskolor. Antalet personer som går i grund- och 
gymnasieskola väntas öka med 3 000 respektive 5 
000 fram till och med 2030, vilket är ganska stora 
ökningar jämfört med idag. I Malmö stad finns nu 
aktuella planer för 6-7 nya grundskolor. 

Malmö hade den lägsta befolkningsökningen på 15 år ifjol – men ändå 
flest nya invånare i hela landet 
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60 
Så många nya förskolor har Mal-
mö stad färdigställt sedan 2010. 
Ytterligare 50 planeras till 2030.

Så många nya skolor har Malmö 
stad färdigställt sedan 2010. Yt-
terligare 6-7 nya skolor planeras 
till 2030. 

16 

20 000 
Så många bostäder ska byggas i 
Malmö stad fram till 2030. 
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Burlöv är en av landets snabbast växande 
kommuner och kommer att fortsätta tillväx-
ten fram till 2030. Befolkningen beräknas 
öka med 8 300 personer, det vill säga 43 
procent, och antalet nya bostäder förväntas 
bli 3 200. I Kronetorpsstaden, ett utbygg-
nadsområde mellan Arlöv och Åkarp, görs 
plats för 5 000 bostäder, sex förskolor och 
två-tre grundskolor i framtiden.

Expansionen i Burlöv sker till följd av utbygg-
naden av fyrspår av järnvägen mellan Lund 
och Malmö och utmed järnvägen väntas nya 
områden utvecklas. Kommunens prognos är 
att Burlövs befolkning kommer att öka med 

8 300 personer fram till 2030. Främst är det i 
nya området Kronetorpsstaden som människor 
kommer bosätta sig, där 5 000 nya bostäder ska 
byggas samt förskolor och skolor (när området 
är fullt utbyggt).
     Fram till 2030 räknar kommunen med att det 
byggs 3 195 nya bostäder. Övriga bostadsom-
råden, förutom Kronetorpsstaden, planeras vid 
Wennerts väg i Åkarp. Den kommunala servicen 
kommer byggas ut i takt med att kommunen 
växer och det finns flera planerade förskolor 
och skolor, men inga planer på att bygga något 
äldreboende i kommunen.
 

43 procent fler invånare i Burlöv fram till 2030



7574 SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2021SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2021

Återigen låg arbets
löshet och antalet  
anställda ökar  

Lundaområdet har tillsammans med sydöstra Skåne lägst arbetslöshet 
av alla delområden. I september var arbetslösheten 6,1 procent, vilket 
är lägre än innan coronapandemin började. Lundaområdets många stora 
bolag, en stark innovationsmiljö och många jobb inom det offentliga har 
bidragit till att Lundaområdet klarat sig bra genom coronakrisen. Det 
finns fler anställda i både små och stora företag i delområdet idag än i 
slutet av 2020, och det har startats fler nya företag under det första 
halvåret 2021 jämfört med samma period ifjol. Det har även varit färre 
konkurser. På bostadsmarknaden har det främst varit en ökning i villapris-
erna. Genomsnittspriset under de senaste tolv månaderna för villor och 
bostadsrätter har stigit med 20 respektive 12 procent. 

Lundaområdet 

GÄSTNÄTTER.  Turisterna återvände 

till viss grad till Lund under januari-au-

gusti 2021. Jämfört med motsvarande 

period 2020 var det 11 procent fler gäst-

nätter i Lund. Men i Kävlinge minskade 

antalet gästnätter med 24 procent. 

Under januari-augusti 2021 gick 54 företag i konkurs i Lun-
daområdet. Det var 25 stycken färre än under motsvarande 
period 2020. I Kävlinge och Lund minskade konkurserna 
medan det var två fler i Staffanstorp under perioden. 

Under första halvåret 2021 startades det fler nya företag i 
Lundaområdet än under motsvarande period 2020. Lund står 
för en stor del av de nystartade företag - 508 stycken. Totalt 
sett startades 754 nya företag i delområdet under januari till 
juni, en ökning med 101 stycken.

Arbetslösheten i september 2021 var 
6,1 procent i Lundaområdet. Det är en 
minskning med 1,6 procentenheter 
jämfört med september 2020.

6,1%

STÖRRE BOSTÄDER. 
”Efterfrågan på större bostäder är 

fortfarande stor. Målgruppen i ålder 30-39 

år söker större bostäder samtidigt som 

generationen 60+ är friska och välmående 

vilket gör att de gärna stannar kvar i sina 

större bostäder ett tag till.” 
Alexandra Ernberg, mäklare och franshi-
setagare på Fastighetsbyrån i Lund

Det färdigställdes totalt 707 bostäder under första halvår 
2021, vilket är 482 fler än under motsvarande period 2020. 
Även antalet påbörjade bostäder ökar, vilket kommer ge fler 
bostäder i Lundaområdet framöver. Under första halvåret 
påbörjades 1 182 nya bostäder i delområdet, vilket är 931 
fler än under motsvarande period 2020.

Antalet invånvare i Lundaområdet har ökat med 14 procent 
sedan 2010. Under 2020 tillkom 1 808 nya invånare totalt 
sett. I alla delområdets kommuner växte befolkningen under 
förra året. Det visar temagenomgången Så växer Skåne. 
Hittills under 2021 har det tillkommit 1 101 nya invånare i 
Lundaområdet och fram till 2030 väntas befolkningen växa 
med 10 procent. 

Så mycket har delområdets genom-
snittliga villapriser under oktober 
2020-september 2021 gått upp 
jämfört med föregående tolvmåna-
ders period.

20%
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FORTSATT PRISÖKNING PÅ BOSTÄDER  
Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i Lundaom-
rådet under september 2020-oktober 2021 har ökat 
med 12 procent jämfört med föregående tolvmåna-
dersperiod. Under samma period har villapriserna ökat 
med 20 procent. Störst ökning ses i Lund.     

+2 938 ANSTÄLLDA
Det är fler anställda i Lundaområdets offentliga 
och privata bolag när juli 2021 jämförs med novem-
ber 2020. Både små och stora företag växer. 

+1 808 NYA INVÅNARE 754 NYA FÖRETAG

54 KONKURSER.1 182 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Lund
Staffanstorp
Kävlinge
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Arbetslösheten är fortsatt låg i Lundaområdet och tillsammans med sydöstra Skåne var arbets-
lösheten på 6,1 procent lägst av de sex delområdena i september 2021. I september nådde också 
arbetslösheten en lägre nivå än innan coronapandemin bröt och jämfört med för ett år sedan har 
den sjunkit med 1,6-1,7 procentenheter i alla tre kommuner. I Staffanstorp och Kävlinge har anta-
let anställda ökat under årets första halvår, medan det var något färre anställda i Lund.

Lundaområdet har traditionellt sett haft en låg 
arbetslöshet. Universitetet, sjukhuset och de 
många storföretagen i kombination med en inno-
vativ nyföretagarmiljö präglar till stor del Lunds 
arbetsmarknad. Delområdet har också vanligtvis 
varit relativt förskonat från upp- och nedgångar 
i konjunkturen. Samma mönster syntes under 
coronapandemin. Arbetslösheten steg som mest 
till 8 procent, vilket är relativt lågt både nationellt 
och regionalt sett. 

Arbetslösheten är lika hög som i sydöstra 
Skåne – och lägst av delområdena 
Under september 2021 hade Lundaområdet 
tillsammans med sydöstra Skåne lägst arbetslöshet 
av de sex delområdena. Arbetslösheten i Lunda-
området var i september i år 6,1 procent, vilket 
är lägre än i både Skåne och Sverige som helhet. 
Staffanstorp och Kävlinge har tredje och fjärde 
lägst arbetslöshet av alla skånska kommuner. I sep-
tember i år var Lundaområdets arbetslöshet lägre 
än innan coronapandemin började i mars 2020. 
Jämfört med för ett år sedan har den sjunkit med 

1,6 procentenheter. Även de grupper som vanligtvis 
står längre ifrån arbetsmarknaden har en relativt 
låg arbetslöshet i Lundaområdet. Exempelvis är 
arbetslösheten bland unga 7,3 procent vilket kan 
jämföras med Skånenivån på 11,8 procent. 

Färre anställda i Lund  
Trots att arbetslösheten sjunker så har antalet 
anställda minskat i Lunds kommun under det 
första halvåret 2021 jämfört med samma period 
2020. Nedgången på 0,5 procent motsvarar runt 
250 personer. I Staffanstorp och Kävlinge har 
antalet anställda istället ökat med 2,1 respektive 
1,0 procent vilket motsvarar 240 respektive 140 
personer.  Nedgången i antalet anställda i Lunds 
kommun följer den nationella utvecklingen - totalt 
sett uppvisade bara 92 av de 290 svenska kommu-
nerna en uppgång i antalet anställda. Staffanstorps 
ökning på 2,1 procent var fjärde högst i Sverige. 
Utvecklingen avser nattbefolkningen, och påverkas 
därmed av in- och utflyttning från kommunerna. 
Statistiken är baserad på uppgifter från Skattever-
ket och har sammanställts av SCB. 

6,1 % (1,6)  

Arbetslöshet september 2021 
(förändring)

73,7%  

Sysselsättningsgrad

Arbetslöshet september 2021 

Lägst arbetslöshet i Skåne I september nåddes en nivå lägre 
än innan pandemin började

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet januari 2020-september 2021 

Utveckling antal anställda
första halvåret 2020-2021

Kävlinge 1,0 %

Lund -0,5 %

Staffanstorp 2,1 %

Antalet anställda har minskat i 
Lund under första halvåret 2021

Källa: SCB. Avser nattbefolkning.

Anställda 2019 Andel

Vård, omsorg- och 
sociala tjänster 

17 255 19 %

Utbildning 15 853 17 %

Handel* 12 922 14 %

Företagstjänster  10 658 12 %

Information och 
kommunikation 

5 316 6 %

Flest jobb inom vård och  
utbildning 

* Axis Communications och Tetra Pak hör till branschen handel som omfat-
tar detalj, parti- och provisionshandel.  
Källa: SCB. Avser dagbefolkning. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny da-
takälla och metod för att ta fram statistiken och därmed kan inte statistiken 
jämföras med föregående år.

Arbetsmarknad: Arbetslösheten har nått en lägre nivå än innan 
coronakrisen 

> Arbetslösheten är lägre nu än innan 
coronapandemin. I september i år sjönk Lund-
aområdets arbetslöshet till en nivå som är lägre 
än innan pandemin.  

> Staffanstorps arbetslöshet är tredje 
lägst i Skåne. Med 4,8 procents arbetslöshet 
är det bara Lomma och Vellinge som har lägre 
arbetslöshet i Skåne. 

Sept 2021 Sept 2020 Mars 2020

Staffanstorp 4,8% -1,6% -0,5%

Kävlinge 5,0% -1,7% -0,2%

Lund 6,7% -1,6% -0,2%

Lundaområdet 6,1% -1,6% -0,2%

Förändring jämfört med

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2020-0
1

2020-0
3

2020-0
5

2020-0
7

2020-0
9

2020-1
1

2021-0
1

2021-0
3

2021-0
5

2021-0
7

2021-0
9

Nivå innan coronapandemin

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter jämfört 
med september 2020. 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2019.

Utveckling i antal anställda 
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Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 
används som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  
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> Fler nya bolag och färre konkurser. Under det första halvåret 2021 startades 754 nya företag i delområ-
det, varav 508 i Lund. Det är en ökning med 101 bolag. 54 konkurser registrerades under perioden jan-aug 2021, 
vilket är en minskning med 25 konkurser jämfört med samma period ifjol. 

> Lund står för 83 procent av jobben i delområdets offentliga och privata bolag. Totalt sett sys-
selsätter bolagen i Lund cirka 73 600 personer. Mellan november 2020-juli 2021 har den siffran ökat med 2 100 
personer. 

> Jobben ökar i alla företagsstorlekar. Störst ökning syns bland företagen med över 100 anställda. 

Näringsliv: Effekten av forskningsanläggningarna blir allt tydligare  
Näringslivet i Lundaområdet fortsätter att utvecklas starkt. Nyföretagandet, som steg även under 
pandemiåret 2020, har fortsatt att öka och 754 nya företag startades under det första halvåret 2021. 
Antalet anställda i delområdets företag har ökat med nära 3 000 personer sedan slutet av 2020 fram 
till juli 2021, och nu kommer allt fler etableringar relaterade till forskningsanläggningarna i Lund. 
Näringslivscheferna i de tre kommunerna lyfter fram en positiv utveckling, men uppger också att före-
tagen nu har allt svårare att rekrytera rätt personal.

Redan i vårens rapport var det tydligt att näringsli-
vet i Lundaområdet stått starkt genom pandemin. 
Näringslivsstrukturen med många stora och stabila 
bolag i kombination med en stark innovationsmiljö 
och många statliga och regionala jobb lyftes fram 
som den främsta orsaken. Däremot slog pandemin 
hårt mot besöksnäringen på samma sätt som i öv-
riga landet. I Lund, som traditionellt sett får många 
näringslivsrelaterade besök, skönk antalet gästnät-
ter med 44 procent under 2020. Från januari till och 
med augusti 2021 ökade antalet gästnätter med 
11 procent i Lund jämfört med samma period året 
innan. Samma återhämtning syns inte i Kävlinge 
där gästnätterna minskade med 40 procent ifjol och 
hittills i år har fortsatt att sjunka med ytterligare 
24 procent. 

Effekterna av forskningsanläggningarna allt 
tydligare – flera nya etableringar  
I Lund börjar effekterna av de två internationella 
forskningsanläggningarna MAX IV och European 
Spallation Source (ESS) bli allt tydligare genom 
nya och kommande etableringar, uppger Per Pers-
son som är näringslivschef i Lunds kommun. Under 
sommaren kom nyheten om att försvarskoncernen 

Saab Kockums koncentrerar all sin verksamhet i 
Skåne till Lund. År 2025 ska runt 800 personer 
jobba med forskning, utveckling och tester intill 
de två forskningsanläggningar i den nya stadsde-
len Brunnshög. Intill Saabs nya kontor i Brunns-
hög bygger Lunds största bolag Axis, som idag 
har runt 2 175 anställda, nytt kontor. I oktober 
meddelade havredrycksgiganten Oatly, som har 
huvudkontor i Malmö, fabrik i Landskrona och är 
börsnoterade i USA, att de etablerar ett forskning- 
och innovationscenter på Brunnshög i Lund. 

Nya utmaningar framöver
I Staffanstorp är produktionen i näringslivet tillbaka 
på nivåer som innan pandemin eller högre, uppger 
Annika Wallin Jalgén, vd för Business Port Staf-
fanstorp. Hon lyfter dock fram att företagen nu 
står inför nya utmaningar såsom brist på råvaror, 
höga fraktkostnader och personalbrist. I Kävlinge 
har näringslivet i kommunen haft en fortsatt bra 
tillväxt i näringslivet under sommaren och hösten, 
uppger näringslivschef Mats Rosén, som även 
han lyfter fram utmaningar med att rekrytera nya 
medarbetare. 

Nystartade företag 
första halvåret 2021 Förändring

Kävlinge 134 34

Lund 508 22

Staffanstorp 112 45

Lundaområdet 754 101

754 nya företag första halvåret 
Antal konkurser 

jan-aug 2021 Förändring

Kävlinge 11 -5

Lund 35 -22

Staffanstorp 8 2

Lundaområdet 54 -25

54 konkurser hittills i år 

Annika Wallin Jalgén, vd Business Port Staffanstorp:  
 
“Vi ser en ny handel växa fram i Staffanstorp med satsningar mot e-handel. 
Och med detta kommer också aktörer som etablerar sig inom just e-handel och 
sällanköpsvaror som passar för det.”

 1-19
Föränd-

ring  20-49
Föränd-

ring 50-99
Föränd-

ring 100+ 
Föränd-

ring Totalt
Föränd-

ring

Kävlinge 3 653 283 2 288 148 1 254 117 1 027 -3 8 222 545

Lund 16 045 605 11 033 258 9 562 299 37 006 945 73 646 2 107

Staffanstorp 2 675 106 1 578 131 1 674 -81 1 246 130 7 173 286

Lundaområdet 22 373 994 14 899 537 12 490 335 39 279 1 072 89 041 2 938

Över 1 000 nya jobb i storföretagen sedan slutet av 2020 

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbets-
ställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med åren 2019 och bakåt. Källa: SCB

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i juli 2021 - förändring sedan november 2020
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Nystartade företag första halvåret 2021 
(förändring) 

54 (25)  

Antal konkurser jan-aug 2021 
(förändring)

754 (+101)  

Jan-aug 2021 Förändring

Kävlinge 40 672 -24%

Lund 226 092 11%

Antal registrerade gästnätter jan-aug 2021

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Staffanstorp.  
Förändring jämfört med perioden jan-aug 2020.
Källa: SCB/Tillväxtverket/Tourism in Skåne

Gästnätterna ökade i Lund  

Kommun Största företag Anställda

Kävlinge Ekens Assistans 225

Lund Axis Communications 2 175

Staffanstorp Humana Omsorg 175

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknat 
per koncern.

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2020. 

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2020-september 2021

20 procents ökning av villapriserna 

Påbörjade bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)6

Färdigställda bostäder 
första halvår 2021 

(förändring)7

Kävlinge 19 (-98) 163 (80)

Lund 1 159 (1 032) 506 (379)

Staffanstorp 4 (-3) 38 (23)

Lunda-
området 1 182 (931) 707 (482)

Lund håller uppe delområdets nybyggnation 

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Kävlinge 24 695 (14%) 186 (-2%) 34 402 1,86 (19%) 262 (8%)

Lund 43 628 (11%) 2 180 (9%) 41 130 1,77 (21%) 449 (-3%)

Staffanstorp 26 638 (18%) 158 (6%) 35 533 1,71 (19%) 237 (3%)

Lundaområdet 41 169 (12%) 2 524 (8%) 37 871 1,78 (20%) 948 (1%)

6) Avser förändringen av antalet påbörjade bostäder januari till juni 2021 
jämfört med samma period 2020. 7) Avser förändringen av antalet fär-
digställda bostäder januari till juni 2020 jämfört med samma period 2021. 
Källa: SCB

Bostadsmarknad: Kraftiga prisuppgångar under det senaste året  
– men villapriserna har stannat upp under sommaren   

Priserna på både villa- och bostadsrättsmarknaden i Lundaområdet har ökat i rekordfart under 
pandemin. Genomsnittspriset på villor i delområdet har ökat med 20 procent när de senaste tolv 
månaderna jämförs med föregående tolvmånadersperiod. Bostadsrättspriserna har ökat med 12 
procent. De allra senaste siffrorna visar dock att prisutvecklingen på villamarknaden har stannat 
upp under sommaren och till och med gått tillbaka på vissa håll. I Lund har det påbörjats många 
nya bostäder under första halvåret 2021 vilket håller uppe hela delområdets nyproduktion. 

Lundaområdet är det delområde med högst 
bostadsrättspriser och näst högst villapriser av de 
sex skånska delområdena. I Lund pressar vanligt-
vis studenterna upp kvadratmeterpriset genom 
en stor efterfrågan på mindre lägenheter, medan 
villamarknaden i Kävlinge och Staffanstorp är 
populär bland framför allt barnfamiljer som pendlar 
till Malmö eller Lund. De prisökningar som syntes 
på både bostadsrätter och villor i vårens rapport 
har förstärkts. Då var den totala prisuppgången 
på villamarknaden 10 procent och allra mest hade 
priserna gått upp i Kävlinge. När perioden oktober 
2020-september 2021 nu jämförs med föregående 
tolvmånadersperiod har villapriserna stigit med re-
kordhöga 20 procent i delområdet. Lunds kommun 
står för den högsta ökningen med 21 procent från 
en redan hög prisnivå. Det genomsnittliga kvadrat-
meterpriset i Lundaområdet uppgår nu till 37 971 
kronor och antalet försäljningar minskade under 
den undersökta perioden. 

Bostadspriserna har ökat med 12 procent  
Även bostadsrättspriserna har fortsatt öka. Under 
perioden oktober 2020-september 2021 steg de 
med 12 procent totalt, vilket kan jämföras med 
upgången på sex procent i vårens rapport. Allra mest 
har priserna ökat i Staffanstorp med 18 procent. 
Lunds kommun dominerar lägenhetsmarknaden 
både genom att vara dyrast per kvadratmeter och 
stå för nära 90 procent av delområdets försäljningar. 

Lund ökar byggtakten 
Under det första halvåret 2021 färdigställdes det 
fler bostäder i alla kommuner jämfört med samma 
period 2020. Däremot har antalet påbörjade bosta-
der minskat i Kävlinge och Staffanstorp medan de 
har ökat kraftigt i Lund som har flera stora utbygg-
nadsområden för tillfället. 

Alexandra Ernberg, 
mäklare och 
franchisetagare på 
Fastighetsbyrån i 
Lund

Hur har bostadsmarknaden i ditt område 
utvecklats sedan i våras? 
– Jag är aktiv inom hela Öresundsregionen 
och det finns mindre lokala avvikelser, 
men generellt är det en liknande marknad. 
Efterfrågan på större bostäder är fortfarande 
stor. Målgruppen i ålder 30-39 år söker större 
bostäder samtidigt som generationen 60+ 
är friska och välmående vilket gör att de 
gärna stannar kvar i sina större bostäder ett 
tag till. Detta har tillsammans skapat en stor 
efterfrågan. På mindre bostäder ser vi en 
inbromsning. Framför allt på 1:or i exempelvis 
Lund då universitetet inte börjat med studier 
på plats ännu, vilket vi trodde att de skulle 
göra när vi analyserade marknaden i våras. 
Men så blev det inte. Å andra sidan ser vi att 
bostäder som legat till salu sedan i somras nu 
säljs, för priser runt utgångspriset. Och då med 
höga utgångspriser, så marknaden är god.

Hur tror du att den generella utvecklingen 
för bostadsmarknaden i delområdet kom-
mer att se ut de kommande månaderna?
– Fortsatt hög efterfrågan på större bostäder 
och förhoppningsvis en ökad efterfrågan på 
de mindre bostäderna. Men då dessa säljs för 
utgångspriserna så visar det på en stabilise-
rad marknad, vilket vi tror är en sann bild av 
marknaden.
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> Prisutvecklingen har saktat in. De senaste uppgifterna från Svensk Mäklarstatistik visar att villamarknadens 
kraftiga prisuppgång håller på att stanna av. De tre senaste månaderna (juli-september 2021) har villapriserna 
i Lund ökat med fem procent jämfört med perioden april-juni 2021. Samma siffror för Staffanstorp och Kävlinge 
är -4 procent respektive -2 procent. Det följer det normala mönstret med en svagare prisutveckling under som-
marmånaderna, som inte syntes förra sommaren, och tyder på en lugnare utveckling på villamarknaden framöver. 
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Bostadsrätterna är 82 procent dyrare nu 
än för tio år sedan 
Prisutveckling i Lundaområdet 2010-2020

Bostadsrätter (kr/kvm)

41 169
+12%  
 

Villor (K/T-tal)

1,78
+20% 

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

K/T-tal kr/kvm

1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2020-september 2021. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2020-september 2021 jämfört med samma 
period 2019-2020. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2020-september 2021. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2020-september 2021 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. 
Källa: Svensk mäklarstatistik 
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Befolkning  
31 dec 2020

Födelse- 
överskott

Nettoinflytt-
ning total

varav inom 
Skåne

varav från 
övriga län 

varav 
netto- 

invandring
Folkökning totalt 

under 1 år

Kävlinge 32 020 85 217 175 -38 80 + 315

Lund 125 941 312 652 -1 061 870 843 + 1 006

Staffanstorp 25 883 79 397 381 -28 44 + 487

Lundaområdet 183 844 - - - - - + 1808

Befolkningsutvecklingen det senaste året (2020)

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott 
och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som 
inträffat före den 1 januari. Därför skiljar sig siffran för folkökning totalt från summeringen av födelseöverskott och den totala nettoinflyttningen.
Källa: SCB och Kolada

Stor inflyttning till Staffanstorp från resten av Skåne 

Förväntad 
befolkning 

2030*

Befolknings-
tillväxt  

2020-2030*
Försörjnings-
kvot 2030**

Kävlinge 34 347 7% 0,86

Lund 139 819 11% 0,66

Staffans-
torp

28 719 11% 0,89

Lundaom-
rådet

202 885 10%

Region Skånes befolkningsprognos

Störst befolkningstillväxt väntas 
i Lund och Staffanstorp

*Befolkning per 2029-12-31 enligt Region Skånes prognos  
** Försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år 
och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 
år. En låg försörjningskvot innebär att andelen i arbetsför ålder är hög 
i relation till unga och äldre som inte arbetar. Beräkningen är enbart 
demografisk och tar därmed inte hänsyn till förvärvsfrekvens. Källa: SCB 
och Kolada 

Stor ökning av antalet äldre i Lundaområdet – men fortfarande 
lägst andel i Skåne på grund av de många studenterna 

Sedan 2010 har antalet äldre i Lundaområdet ökat med 31 procent. Fortfarande utgör åldersgruppen 
dock en liten andel av befolkningen jämfört med de flesta andra delområden. I Lundaområdet är en 
stor andel av befolkningen i arbetsför ålder, men med studentstaden Lund som står för 58 procent av 
befolkningen, finns det givetvis många studenter bland dem. Befolkningen i Lundaområdet väntas öka 
med 10 procent fram till 2030 och alla åldersgrupper väntas öka nästan lika mycket. 

Lundaområdet har fått 14 procent fler invånare 
sedan 2010 och hade vid årsskiftet 2020/2021 
161 760 invånare. 58 procent av invånarna i del-
området bor i Lunds kommun. Under det senaste 
året har Lund haft en negativ nettoinflyttning från 
resten av Skåne, alltså har fler flyttat från Lund till 
andra skånska kommuner än tvärtom. Däremot har 
befolkningen ökat genom inflyttning från övriga 
län och invandring från utlandet. Befolkningen i 
både Staffanstorp och Kävlinge har ökat främst 
genom inflyttning från andra skånska kommuner. 
Särskilt Staffanstorp har haft en stor inflyttning 
från övriga Skåne under de senaste åren.

Stor andel av befolkningen i arbetsför ålder
Befolkningen i Lundaområdet har en hög andel i 
arbetsför ålder, det vill säga personer mellan 20-64 
år, men som i alla andra delområden har andelen 
minskat sedan 2010, från 61 procent till 58 procent. 
Samtidigt har Lundaområdet, tillsammans med syd-
västra Skåne, den lägsta andelen äldre, 17 procent. 
Det har dock varit en markant ökning av personer 

över 65 år i delområdet sedan 2010 - 31 procent. I 
Lunds kommun är idag 61 procent av invånarna i ar-
betsför ålder, men här ingår även de flesta studenter 
som bor i Lund. Den demografiska försörjningskvo-
ten i Lund är 0,64 medan Kävlinge och Staffanstorp 
har 0,87 respektive 0,88. Försörjningskvoten väntas 
inte ändras märkbart fram till 2030.

Nästan lika stor tillväxt i alla åldersgrupper 
fram till 2030 
Lundaområdet väntas få fler äldre över 65 år fram 
mot 2030, men ökningen är inte så stor som den 
har varit under de senaste tio åren. 2030 vän-
tas den åldersgruppen ha ökat med 12 procent. 
Samtidigt väntas personer mellan 20-64 år och 
åldersgruppen med barn och unga öka nästan lika 
mycket, med 10 respektive 11 procent. Samlat 
sett beräknas befolkningen i Lundaområdet, enligt 
Region Skånes befolkningsprognos, öka med tio 
procent fram till 2030. Störst ökning väntas i Lund 
och Staffanstorp.

Åldersfördelning år 2020

0-19 år 20-64 år 65+ år

Olika befolkningsprognoser
Flera av kommunerna gör egna prognoser som tar större 
hänsyn till kommunens byggplaner och som därför presenterar 
andra siffror för befolkningsutvecklingen.
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Sedan december 2020 har befolknings-
tillväxten fortsatt i Lundaområdet. I au-
gusti 2021 bodde det 1 101 fler invånare 
i delområdet vilket motsvarar en ökning 
på 0,6 procent. Störst ökning har det varit 
i Staffanstorp som fått 276 nya invånare 
under året, vilket motsvarar en ökning på 
1,1 procent. Lund har växt med 583 nya 
invånare, en ökning på 0,5 procent. 

+ 1 101 nya invånare under 2021

Källa: SCB

Källa: SCB
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Här presenteras delområdets historiska bost-
adsbyggande och framtida byggprognoser.

Alla tre kommuner i Lundaområdet anser att det 
finns en obalans på bostadsmarknaden i deras 
kommun som följd av ett underskott av bostäder. 
Det uppger kommunerna i Boverkets enkät.
     Befolkningstillväxten de senaste tio åren har 
varit högre än i Skåne som helhet. Från 2010 har 
befolkningen ökat med 22 084 personer, vilket 
motsvarar 14 procent. Under samma period 
byggdes 10 377 nya bostäder i delområdet. Det 
är främst lägenheter som färdigställts under 
åren. Under 2019 var det rekord i antal färdig-
ställda lägenheter med 1 850 bostäder. Antalet 
bostäder i form utav villor och radhus utgör en 
tredjedel av det som byggts i delområdet sedan 
2010. Det är studentstaden Lund som drar 
upp lägenhetsbyggandet. Både i Kävlinge och 
Staffanstorp har det byggts fler villor och radhus 

än lägenheter. Men framöver väntas det byggas 
flest bostäder i form av lägenheter i alla tre 
kommuner. Under 2021 och 2022 planeras det 
för drygt 2 600 färdigställda lägenheter i delom-
rådet, enligt Boverkets siffror. Det kan jämföras 
med 416 småhus. 

Expansiva byggplaner framöver  
Fram till 2030 väntas befolkningen i Lundaom-
rådet att öka med 10 procent, vilket innebär 19 
041 nya invånare. Kommunernas egna befolk-
ningsprognoser pekar dock på en betydlig större 
tillväxt. I Staffanstorp, som har växt mycket de 
senaste åren, väntas befolkningen att öka med 
uppemot 9 000 nya invånare och kommunen 
planerar att fyrdubbla bostadsbyggandet fram 
till 2030, jämfört med byggandet sedan 2010, 
och därmed färdigställa 4 500 nya bostäder på 
olika orter i kommunen. I Lund finns flera stora 
utbyggnadsområden, bland anant Brunnshög vid 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, och 
samlat sett beräknar kommunen att det kommer 
att byggas 8 000 bostäder fram till 2030. 

Minskat bostadsbyggande sedan rekordåret 2019 
Antalet färdigställda bostäder i delområdet 2000-2020

Lundaområdets bostadsbyggande

Aktuellt bostadsmarknadsläge*
Lägenheter 
2021-2022

 
Villor och radhus  

2021-2022
Långsiktig  

bostadsplanering 2030**

Kävlinge Obalans - underskott 489 76 3 000

Lund Obalans - underskott 1 945 250 8 000

Staffanstorp Obalans - underskott 155 90 4 500

Lundaområdet 2 589 416 15 500

Underskott av bostäder i alla tre kommuner  
Bostadsmarknadsläge och framtida byggplaner för bostäder 

Källa: Boverket och insamlade svar från kommunerna.  
* Utifrån frågan: Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge i kommunen som helhet? ** Utifrån enkät gjord till Skånsk 
konjunktur hösten 2021
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Lunds egna befolkningsprognos  
väntar sig 145 000 invånare 2030
Som många andra skånska kommuner har Lund 
en egen befolkningsprognos som överskrider 
Region Skånes. Många utbyggnadsområden som 
innebär planer om 800 nybyggda bostäder per år 
gör att Lunds kommun förväntar sig att befolk-
ningen når 145 000 invånare år 2030. 

De största utbyggnadsområdena i Lund är idag 
Brunnshög, Västerbro, Södra Råbylund, Stångby 
och Ideon & Medicon Village. Det innebär att 
kommunens centralort Lund både förtätas och 
byggs ut samtidigt som det även planeras för 
fler bostäder i kommunens mindre tätorter. De 
cirka 800 bostäder som kommunen planerar för 
de kommande tio åren är på ungefär samma nivå 
som antalet bostäder som färdigställts mellan 
2010-2020, enligt SCB. 

7 nya förskolor ska byggas i Lunds 
kommun till och med 2025

Byggboom väntas i Staffanstorp – 
fyrdubblar byggandet framöver
Staffanstorps kommun planerar för 4 500 
nya bostäder fram till 2030. Det är mer än en 
fyrdubbling jämfört med vad som byggts i kom-
munen de senaste 10 åren. 

I Staffanstorps kommuns nya översiktsplan och 
bostadsbyggnadsplan förväntas 8 000-9 000 nya 
invånare 2030. Det är betydligt fler än vad Region 
Skåne räknar med i sin prognos för 2020-2030. 
Förklaringen till kommunens höga prognos är 
bostadsbyggandet. Det planeras för 4 500 bostäder 
de kommande tio åren, vilket är mer än fyra gånger 
så många som vad som byggts de senaste 10 åren, 
enligt kommunens siffror. Bostäderna kommer att 
fördelas på flera utbyggnadsområden, där de största 
är Sockerstan, Södra Stanstad, Hjärup Västerstad, 
Hjärup Etapp 3, Alléfonden och Pihlängen. Samti-
digt finns det pågående planer på två nya förskolor, 
3 nya skolor samt ett till två äldreboenden. 

4 500
Så många nya bostäder ska byggas i 
Staffanstorp fram till 2030.  
Det är mer än fyra gånger så många 
som de senaste 10 åren. Kommu-
nen räknar med en befolkningsök-
ning på 8 000-9 0000 invånare de 
kommande tio åren. 

4
4 nya skolor ska byggas i Lunds 

kommun till och med 2025

nya äldreboenden ska byggas 
i Lunds kommun till och med 
2025 (i kommunal regi)

Källa: SCB
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Stort intresse för 
bostadsmarknaden 
och arbetslösheten 
är lägst i Skåne  

Arbetslösheten i sydöstra Skåne var 6,1 procent i september 2021. Till-
sammans med Lundaområdet är det lägst av alla delområden. Samtliga 
kommuner i delområdet har nu lägre arbetslöshet än innan coronapan-
demin började. Sydöstra Skånes besöksnäring har inte drabbats lika hårt 
av pandemin som västra Skåne, och fram till och med augusti i år har 
gästnätterna återigen ökat i alla kommuner förutom Ystad. Antalet an-
ställda växer i både små och stora företag och samtidigt startades fler 
nya företag under första halvåret 2021 jämfört med samma period ifjol. 
Även sett till konkurser är det en förbättring då antalet gått ner. Sydöstra 
Skåne har den största prisökningen på bostadsmarknaden av de skånska 
delområdena. Genomsnittspriset under de senaste tolv månaderna för 
villor och bostadsrätter har stigit med 25 respektive 21 procent. 

Sydöstra  
Skåne 

GÄSTNÄTTER.  Under coronapandemin 

minskade antalet gästnätter i sydöstra 

Skåne inte fullt så mycket som i västra 

Skåne. Fram till och med augusti i år har 

gästnätterna återigen ökat i alla kommuner 

förutom i Ystad. Totalt ökade gästnätterna i 

delområdet med 9 procent under januari-au-

gusti 2021 jämfört med samma period ifjol.

Under januari-augusti 2021 gick 28 företag i konkurs 
i sydöstra Skåne. Det var 13 stycken färre än under 
motsvarande period 2020. I tre av kommunerna minskade 
konkurserna medan det var samma antal i Simrishamn. 

Under första halvåret 2021 startades det fler nya företag i 
sydöstra Skåne än under motsvarande period 2020. Ystad och 
Simrishamn står för en stor del av de nystartade företag. To-
talt sett startades 384 nya företag i delområdet under januari 
till juni, en ökning med 94 stycken.

Arbetslösheten i september 2021 var 
6,1 procent i sydöstra Skåne. Det är 
en minskning med 1,3 procentenheter 
jämfört med september 2020.

6,1%

ÖKAT INTRESSE FÖR FRITIDSHUS. 
 
” I Ystad och hela Österlen så har vi upplevt 
att många har velat köpa en extra bostad. 
Det har också varit många köpare utifrån 
regionen, till exempel från Stockholm.”

Emil Malmer, mäklare och franchise- 
tagare på Fastighetsbyrån i Ystad. 

Det färdigställdes totalt 190 bostäder under första halvår 
2021, vilket är 61 fler än under motsvarande period 2020. 
Även antalet påbörjade bostäder ökar, vilket kommer ge fler 
bostäder i sydöstra Skåne framöver. Under första halvåret 
påbörjades 480 nya bostäder i delområdet, vilket är 322 
fler än under motsvarande period 2020.

Antalet invånvare i sydöstra Skåne har ökat med 6 procent 
sedan 2010. Under 2020 tillkom 714 nya invånare totalt sett. 
I alla delområdets kommuner växte befolkningen under förra 
året. Det visar temagenomgången Så växer Skåne. Hittills un-
der 2021 har det tillkommit 644 nya invånare i sydöstra Skåne 
och fram till 2030 väntas befolkningen öka med 3 procent. 

Så mycket har delområdets genom- 
snittliga villapriser under oktober 
2020-september 2021 gått upp jämfört 
med föregående tolvmånaders period.

25%
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STÖRST PRISÖKNINGAR I SKÅNE  
Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i sydöstra 
SKåne under september 2020-oktober 2021 har ökat 
med 21 procent jämfört med föregående tolvmåna-
dersperiod. Under samma period har villapriserna ökat 
med 25 procent. Det är högst av alla delområden. 

+ 1 383 ANSTÄLLDA
Det är fler anställda i sydöstra Skånes offentliga 
och privata bolag när juli 2021 jämförs med novem-
ber 2020. Både små och stora företag växer. 

+714 NYA INVÅNARE 384 NYA FÖRETAG

28 KONKURSER.
480 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Ystad
Simrishamn
Tomelilla
Sjöbo
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Sydöstra Skåne är det delområde där arbetslösheten steg minst under coronapandemin samt 
återhämtade sig snabbast. Redan tidigt i våras var arbetslösheten under nivån som var innan pan-
demin började och sedan dess har den sjunkit för varje månad. I september var den tillsammans 
med Lundaområdet lägst i Skåne med 6,1 procent. 

Sydöstra Skåne har traditionellt sett haft en låg 
arbetslöshet och hög sysselsättningsgrad och 
idag kan man konstatera att delområdet klarade 
sig relativt bra under coronapandemin. Som högst 
var arbetslösheten i sydöstra Skåne 7,9 procent då 
pandemin påverkade arbetsmarknaden som mest. 
Det var i juli 2020 och samma siffra för den skånska 
arbetslösheten var då 11,5 procent. Den aktuella 
arbetslösheten på 6,1 procent (september 2021) 
är tillsammans med Lundaområdet lägst av de sex 
delområdena och 1,2 procentenheter lägre än innan 
coronapandemin. Jämfört med för ett år sedan har 
den sjunkit med 1,3 procentenheter. Även bland de 
grupper som vanligtvis står längre ifrån arbets-
marknaden – unga, utrikes födda samt personer 
utan gymnasieutbildningen – är arbetslösheten 
lägre idag än innan pandemin. 

Ystad har lägst arbetslöshet inom delområdet 
Inom delområdet är Ystad den kommun som har 
lägst arbetslöshet på 5,8 procent vilket är bland de 
lägsta i Skåne. Högst arbetslöshet har Tomelilla med 

7,4 procent, vilket är lägre än i Skåne totalt sett och 
i nivå med rikssnittet. Samtliga kommuner hade i 
september 2021 lägre arbetslöshet än innan coro-
napandemin och betydligt lägre än för ett år sedan. 

Många jobb inom bygg, handel och tillverkning
Den främst anledningen till att delområdet inte 
har påverkats lika mycket av pandemin som många 
andra delar av Skåne är dess branschsammansätt-
ning. Många jobb finns inom vård- och omsorg, 
handel, bygg och tillverkning vilket är branscher 
som delvis har gynnats av pandemin då fler satsade 
på exempelvis renovering av hemmet och e-handel.

Antalet anställda ökade med 0,6 procent 
Under årets första halva har antalet anställda i 
delområdet ökat med 0,6 procent vilket motsvarar 
198 personer. Ökningen syns i alla delområdets 
kommuner förutom i Tomelilla där en minskning 
på 0,5 procent motsvarande knappt 30 personer 
registrerats. Siffrorna baseras på uppgifter från 
Skatteverket och har sammanställts av SCB.

6,1 % (1,3)  

Arbetslöshet september 2021 

Arbetslösheten är 6,1 procent Arbetslösheten var snabbt till
baka på nivån innan pandemin
Arbetslöshet januari 2020-september 2021 

Utveckling antal anställda
första halvåret 2020-2021

Simrishamn 0,3 %

Sjöbo 1,3 %

Tomelilla -0,5 %

Ystad 0,8 %

Antalet anställda har minskat i 
Tomelilla 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning.

Anställda 2019 Andel

Vård och -omsorg 
& sociala tjänster

6 256 19%

Handel 3 842 12%

Utbildning 3 808 12%

Byggverksamhet 3 432 10%

Tillverkning och 
utvinning

3 320 10%

Var femte jobb finns inom vård 
och omsorg

Källa: SCB. Avser dagbefolkning. Fr.o.m. referensår 2019 används en ny da-
takälla och metod för att ta fram statistiken och därmed kan inte statistiken 
jämföras med föregående år.

Arbetslöshet september 2021 
(förändring)

80,6%  

Sysselsättningsgrad

Källa: Arbetsförmedlingen

> Tillsammans med Lundaområdet har sy-
döstra Skåne lägst arbetslöshet av delom-
rådena. Delområdets arbetslöshet på 6,1 procent 
kan jämföras med Skånes totala arbetslöshet på 
9,5 procent. 

> Ystad har delområdets lägsta arbetslöshet. 
Arbetslösheten i Ystad är 5,8 procent.

Delområdets fem största branscher 

Arbetsmarknad: Snabb återhämtning efter pandemin  

Sept 2021 Sept 2020 Mars 2020

Sjöbo 5,9% -1,0% -0,3%

Tomelilla 7,4% -1,5% -1,6%

Ystad 5,8% -1,2% -1,3%

Simrishamn 6,0% -1,7% -1,7%

Sydöstra 6,1% -1,3% -1,2%
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Nivå innan coronapandemin

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter jämfört 
med september 2020. 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2019.

Utveckling i antal anställda 

Förändring jämfört med

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 
används som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  
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Nystartade företag 
första halvåret 2021 Förändring

Simrishamn 113 35

Sjöbo 86 9

Tomelilla 57 8

Ystad 128 42

Sydöstra 384 94

Nära 400 nya företag under 2021
Antal konkurser 

jan-aug 2021 Förändring

Simrishamn 7 0

Sjöbo 6 -5

Tomelilla 3 -4

Ystad 12 -4

Sydöstra 28 -13

Få konkurser i sydöstra Skåne 

Jan-aug 2021 Förändring

Simrishamn 243 605 21%

Sjöbo 23 794 21%

Tomelilla 38 635 20%

Ystad 219 223 -4%

Sydöstra 525 257 9%

Antal registrerade gästnätter jan-aug 2021

Förändring jämfört med samma period 2020. Källa: SCB/Tillväxtverket 
bearbetat av Tourism in Skåne

Gästnätterna ökar igen 

Sydöstra Skånes viktiga besöksnäring har återhäm-
tat sig bra under sommaren som gåttoch besö-
karna har till stor del återvänt. Trots att sydöstra 
Skåne drabbades mildare av besökstappet under 
pandemin än många andra delar av Skåne tappade 
delområdet över  80 000 gästnätter under 2020 
jämfört med 2019. Det motsvarade en nedgång 
på 12 procent. Fram till och med augusti i år har 
gästnätterna återigen ökat med totalt 9 procent. 
För Tomelilla och och Simrishamn innebär det att 
ökningen hittills i år är större än antalet förlorade 
gästnätter under hela 2020. I Sjöbo, gästnätterna 
sjönk med 28 procent under 2020, har ökningen 
fram till och med augusti varit 21 procent. I Ystad 
har gästnätterna fortsatt att minska med 4 procent 
fram till och med augusti 2021.
     – Företag som riktar sig mot besöksnäring och 
turism har haft en bra säsong. Bygg och tillverk-
ningsindustrin går fortfarande bra, men material-
tillgången varierar, säger Kamilla Danielsson som är 
tillväxtchef i Sjöbo kommun.
     – En återhämtning har skett efter pandemin i de 
flesta branscher. Besöksnäringen slog nya rekord 

under sommaren med alla hemestrande turister. 
Handeln i city har i många fall haft en tioprocen-
tig ökning från förra sommaren, uppger Angelica 
Erlandsson, näringslivsansvarig i Ystads kommun. 
Även Lars Persson, näringslivsutvecklare i Simris-
hamn, uppger att de två somrarnas ”hemestrande” 
gynnat Simrishamn. 

Stort intresse för industri- och verksamhetsmark 
i sydöstra Skåne  
Intresset för ny industri- och verksamhetsmark i 
sydöstra Skåne har ökat under pandemin. I Ystads 
nya verksamhetsområde Öja, som inriktar sig mot 
industri och handel, har många både befintliga och 
nya företag etablerat sig. Bland annat har PostNord 
byggt upp en hub för sydöstra Skåne här, berättar 
Angelica Erlandsson. På Sjöbos nya verksamhets-
område har bland annat Ica och McDonald’s eta-
blerat sig och marken börjar redan ta slut, uppger 
Kamilla Danielsson. 
     – Vi har haft en stor efterfrågan på industrimark 
som vi inte upplevt tidigare under så kort tid, säger 
Lars Persson. 

 
Lars Persson, näringslivsutvecklare Simrishamns kommun:  

“Jag tror på en fortsatt stark utveckling i näringslivet i vår kommun och att den 
kommer följa den starka tillväxt som finns i landet. Handeln och besöksnäringen 
har också, mycket tack vare de två senaste somrarnas “svemester,” fått möjlighet 
att utvecklas. Företag utrycker dock en oro för sin kompetensförsörjning och den 
är en faktor som kan påverka utvecklingen framöver.”

Näringsliv: Återhämtning för den viktiga besöksnäringen och stort 
intresse för nyetableringar i sydöstra Skåne 

Den för sydöstra Skåne så viktiga besöksnäringen har till stor del återhämtat sig under sommaren. 
Totalt sett sjönk gästnätterna med 12 procent under 2020, och fram till och med augusti i år har 
de ökat med nio procent jämfört med samma period ifjol. Näringslivscheferna upplever ett ovanligt 
stort intresse för ny industri- och verksamhetsmark. Antalet nystartade företag har ökat och nära 
400 företag startades under första halvåret 2021, samtidigt som konkurserna är färre än ifjol.  

384 (+94)  28 (13)  

Nystartade företag första halvåret 2021 
(förändring) 

Antal konkurser jan-aug 2021 
(förändring)
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 1-19
Föränd-

ring  20-49
Föränd-

ring 50-99
Föränd-

ring 100+ 
Föränd-

ring Totalt
Föränd-

ring

Simrishamn 3 058 36 2 212 9 1 355 254 1 187 47 7 812 346

Sjöbo 2 453 94 1 196 87 1 001 -122 943 79 5 593 138

Tomelilla 1 933 85 873 -54 1 049 126 898 134 4 753 291

Ystad 4 853 295 3 315 271 1 656 1 3 912 41 13 736 608

Sydöstra 12 297 510 7 596 313 5 061 259 6 940 301 31 894 1 383

De anställda ökar i alla företagsstorlekar 
Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i juli 2021 - förändring sedan november 2020

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbets-
ställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med åren 2019 och bakåt. Källa: SCB

Kommun Största företag Anställda

Simrishamn Plasman Sverige 275

Sjöbo Nimab Entreprenad 125

Tomelilla Erikssons åkeri i Tomelilla 175

Ystad Samhall 325

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknat 
per koncern.

> Ökning av antalet anställda i alla företagsstorlekar. Mellan november 2020 och juli 2021 har antalet 
anställda i delområdets bolag ökat med totalt 1 383 personer. Allra störst ökning syns bland småföretagen som 
har 1-19 anställda. 

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2020. 

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 
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Påbörjade bostäder 
första halvåret 2021 

(förändring)6

Färdigställda bostäder 
första halvåret 2021 

(förändring)7

Simrishamn 9 (-55) 19 (-5)

Sjöbo 14 (5) 18 (13)

Tomelilla 9 (1) 3 (-22)

Ystad 448 (371) 150 (75)

Sydöstra 480 (322) 190 (61)

Många nya bostäder i Ystad  

6) Avser förändringen av antalet påbörjade bostäder januari till juni 2021 
jämfört med samma period 2020. 7) Avser förändringen av antalet fär-
digställda bostäder januari till juni 2020 jämfört med samma period 2021. 
Källa: SCB

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2020-september 2021
Villapriserna har ökat med 25 procent 

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Simrishamn 16 137 (53%) 93 (-16%) 30 643 2,18 (30%) 303 (0%)

Sjöbo 12 363 (18%) 64 (2%) 20 768 2,07 (29%) 270 (16%)

Tomelilla 10 439 (18%) 57 (6%) 19 319 2,10 (25%) 170 (13%)

Ystad 23 310 (11%) 373 (24%) 30 136 1,83 (15%) 251 (3%)

Sydöstra 19 730 (21%) 587 (11%) 25 896 2,05 (25%) 994 (7%)

Bostadsmarknad: Störst prisökning i Skåne   

Med uppgångar på 21 respektive 25 procent på bostadsrätter och villor står sydöstra Skåne för de 
största prisuppgångarna under den senaste tolvmånadersperioden. I Simrishamn syns en uppgång 
på hela 53 procent för bostadsrätter och 30 procent för villor, och nu är villorna dyrare i Simris-
hamn än i Ystad. Områdets mäklare tror dock på en stabilisering framöver. 
–  Prisuppgången som har varit kommer att dämpas. Men hela prisnivån har flyttats uppåt till en 
annan och högre nivå, säger Emil Malmer, mäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Ystad. 

Bostadsmarknaden i sydöstra Skåne befinner sig 
idag i ett helt nytt läge jämfört med för ett par år 
sedan. Våren 2020 sjönk både priserna och antalet 
bostadsrättsaffärer och villapriserna steg med 
några procent per år. När de senaste tolv måna-
derna summeras har villapriserna stigit med hela 
25 procent och bostadsrättspriserna med 21 pro-
cent jämfört med den föregående tolvmånaders-
perioden.  En stor del av utvecklingen förklaras av 
coronapandemin som medförde nya behov kring 
boendet, så som mer plats och inte samma krav på 
att vara nära kontoret i storstäderna. I Simrishamn 
och Sjöbo har villapriserna stigit mest i hela Skå-
ne, med 30 respektive 29 procent. I de båda kom-
munerna såldes också fler villor än i Ystad under 
den undersökta perioden. I alla kommuner förutom 
Simrishamn har antalet försäljningar ökat.

Bostadsrättspriserna har ökat med 53 
 procent i Simrishamns kommun 
Totalt sett har bostadsrättspriserna stigit med 21 
procent vilket även det är mest i Skåne. Simris-
hamn, som haft en relativt stor inflyttning under 
det senaste året jämfört med tidigare, uppvisar 
en ökning på hela 53 procent. I Ystad ökade 
lägenhetspriserna med 11 procent och antalet 
försäljningar med 24 procent. Antalet försäljning-
ar totalt i delområdet ökade med 11 procent och 
flest lägenheter såldes i Ystads kommun. 

Ystad står för majoriteten av nyproduktionen
Både antalet färdigställda och påbörjade bostä-
der ökade i sydöstra Skåne under första halvåret 
2021. Nästan all nyproduktion i delområdet finns 
i Ystad, där 190 bostäder färdigställdes och 480 
påbörjades under det första halvåret. 

Emil Malmer, mäklare 
och franchisetagare 
på Fastighetsbyrån i 
Ystad

Hur har bostadsmark-
naden i ditt område 
utvecklats sedan i 
våras?
– Det har varit en tydlig prisuppgång under 
slutet av våren och sommaren. Det låg ganska 
stabilt i början av året men från april och 
framåt så har priserna gått upp ganska my-
cket. Den totala prisutvecklingen under året 
har varit 11,9 procent för bostadsrätter och 
8,6 procent för villorna. När restriktionerna 
sen lättades i början av oktober så har fokus 
flyttats lite från bostadsmarknaden. 
– I Ystad och hela Österlen så har vi upplevt 
att många har velat köpa en extra bostad. Det 
har också varit många köpare utifrån regionen, 
till exempel från Stockholm. Det är faktiskt en 
tydlig förändring. Mycket nyproduktionen har 
färdigställts vilket betyder att inflyttningen till 
kommunerna har ökat.

Hur tror du att den generella utvecklingen 
för bostadsmarknaden i delområdet kom-
mer att se ut de kommande månaderna?
– Jag tror att priserna kommer att vara stabila 
och att utbudet är lågt och räntan fortsatt 
låg. Prisuppgången som har varit kommer att 
dämpas. Men hela prisnivån har flyttats uppåt 
till en annan och högre nivå. 
– Det är en ganska kraftig expansion runt 
pågatågsstationen i Skurup. Kommunen har 
jobbat i flera år med att både besluta om och 
snabba upp nya detaljplaner för att tillgodose 
behovet av bostäder. Med bra kommunika-
tioner med pågatåg och E65 så finns det en 
stor efterfrågan att bo där. Många kommer 
framför allt västerifrån, från Malmö och Lund.
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Bostadsrätter (kr/kvm)

19 730
(21%)  
 

Villor (K/T-tal)

2,05
(25%)    

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

Källa: Svensk Mäklarstatistik
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Bostadsrättspriserna har ökat med  
101 procent på tio år  
Prisutveckling i sydöstra Skåne 2010-2020

> Villapriserna har sjunkit de senaste tre månaderna. I Ystad, Simrishamn och Sjöbo har villapriserna 
sjunkit under de senaste tre månaderna då det genomsnittliga priset under perioden juli-september 2021 
jämförs med april-juni 2021. I Tomelilla har villapriserna däremot ökat under samma period. 

1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2020-september 2021. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2020-september 2021 jämfört med samma 
period 2019-2020. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2020-september 2021. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2020-september 2021 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. 
Källa: Svensk mäklarstatistik 
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Befolkning  
31 dec 2020

Födelse- 
överskott

Nettoinflytt-
ning total

varav inom 
Skåne

varav från 
övriga län 

varav 
netto- 

invandring
Folkökning totalt 

under 1 år

Simrishamn 19 227 -171 224 9 163 53 +53

Sjöbo 19 412 -13 197 92 33 186 +186

Tomelilla 13 663 -5 47 1 23 46 +46

Ystad 30 970 -76 500 375 102 429 +429

Sydöstra 83 272 - - - - - + 714

Befolkningsutvecklingen det senaste året (2020)

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott 
och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som 
inträffat före den 1 januari. Därför skiljar sig siffran för folkökning totalt från summeringen av födelseöverskott och den totala nettoinflyttningen.
Källa: SCB och Kolada

Negativt födelseöverskott i alla kommuner i sydöstra Skåne 

En åldrande befolkning i sydöstra Skåne 
I sydöstra Skåne har befolkningsutvecklingen under de senaste tio åren gått mot fler äldre och färre 
invånare i arbetsför ålder. Delområdet är även det område som har haft minst ökning i antalet barn och 
unga under de senaste tio åren.  Den samlade befolkningstillväxten sedan 2010 har varit sex procent 
och fram mot 2030 väntas befolkningen att öka med tre procent, vilket är lägst av alla områden. 

I sydöstra Skånes fyra kommuner bodde det  
83 272 invånare i slutet av 2020. Befolknings-
tillväxten sedan 2010 har varit sex procent. 
Befolkningsökningen under 2020 landade på 
strax över 700 personer. Ystad är delområdets 
största kommun och där bor nära 40 procent 
av invånarna. Under 2020 hade alla kommuner 
i sydöstra Skåne ett negativt födelseöverskott, 
vilket innebär att fler personer avled än föddes. 
Ystad och Sjöbos befolkningstillväxt drivs främst 
av inflyttning från övriga kommuner i Skåne 
medan Simrishamn och Tomelilla hade en störst 
inflyttning från övriga landet. 

Nästan var tredje invånare är över 65 år 
I sydöstra Skåne bor en jämförelsevis stor andel 
äldre. 28 procent av befolkningen är över 65 år 
vilket kan jämföras med hela Skåne där andelen är 
20 procent. Samtidigt bor det en lägre andel barn 
och unga i sydöstra Skåne än i övriga länet. 21 
procent av befolkningen är mellan 0–19 år vilket 
är den minsta andelen bland delområdena och 
även åldersgruppen med personer i arbetsför ålder, 
20-64 år, är relativt liten. Under de senaste tio åren 
har antalet invånare i delområdet som är över 65 

år ökat med 23 procent, antalet barn och unga har 
ökat med fyra procent medan antalet personer 
mellan 20-64 år har minskat med en procent. 
 
Fortsatt fler äldre väntas 2030 
Fram till 2030 väntas åldersstrukturen i sydöstra 
Skåne förstärkas, enligt Region Skånes befolk-
ningsprognos. Andelen invånare i arbetsför ålder 
väntas minska till 50 procent vilket kan jämföras 
med 2010 då den var 55 procent. Samlat sett 
väntas befolkningstillväxten fram till 2030 vara 
tre procent, vilket är lägst av alla delområden och 
motsvarar 2 650 personer. I Simrishamn beräknas 
befolkningen, enligt Region Skånes prognos för 
2020-2030, som den enda kommun i Skåne att 
minska fram till 2030. Enligt kommunens egna 
prognos förväntas dock en ökning under samma 
period. Simrishamns negativa befolkningsutveck-
ling enligt Region Skånes prognos väntas därmed 
resultera i en hög försörjningskvot på 1,21, vilket 
betyder att andelen personer i arbetsför ålder är 
låg i förhållande till den andel som ska försörjas. I 
de andra kommunerna väntas försörjningskvoten 
också bli hög 2030, över 0,90, förutom i Sjöbo där 
den väntas vara 0,88.

Åldersfördelning år 2020

Förväntad 
befolkning 

2030*

Befolknings-
tillväxt  

2020-2030*
Försörjnings-
kvot 2030**

Simrishamn 18 442 -4% 1,21

Sjöbo 20 572 6% 0,88

Tomelilla 14 424 6% 0,93

Ystad 32 488 5% 0,97

Sydöstra 85 926 3%

Region Skånes befolkningsprognos

Negativ befolkningsprognos för 
Simrishamn 

*Befolkning per 2029-12-31 enligt Region Skånes prognos  
** Försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år 
och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 
år. En låg försörjningskvot innebär att andelen i arbetsför ålder är hög 
i relation till unga och äldre som inte arbetar. Beräkningen är enbart 
demografisk och tar därmed inte hänsyn till förvärvsfrekvens. Källa: SCB 
och Kolada 

0-19 år 20-64 år 65+ år

Olika befolkningsprognoser
Flera av kommunerna gör egna prognoser som tar större hän-
syn till kommunens byggplaner och som därför presenterar 
andra siffror för befolkningsutvecklingen.
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Sedan december 2020 har befolknings-
tillväxten fortsatt i sydöstra Skåne. I au-
gusti 2021 bodde det 644 fler invånare 
i delområdet, motsvarande 0,8 procent. 
Mest har det ökat i Ystad som fått 434 
nya invånare, vilket motsvarar 1,4 pro-
cent. Därnäst har ökningen varit störst i 
Simrishamn där befolkningen ökat med 
116 personer, motsvarande 0,6 procent.

+ 644 nya invånare under 2021

Källa: SCB

Källa: SCB
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Här presenteras delområdets historiska bost-
adsbyggande och framtida byggprognoser.

Bara en av sydöstra Skånes fyra kommuner, Sjöbo, 
anser att det just nu är balans på bostadsmarkna-
den i kommunen. De övriga tre kommunerna anser 
att det finns ett underskott av bostäder i kommu-
nen generellt. Det visar en enkät som Boverkat 
samlat in från kommunerna. Under de senaste tio 
åren har befolkningen i delområdet ökat med 4 611 
personer, motsvarande en befolkningstillväxt på 
sex procent. Under samma period har det byggts 
lite mer än 2 300 bostäder, enligt SCB:s statistik. 
Under de senaste fyra åren har det främst byggts 
lägenheter i delområdet, medan det tidigare år har 
byggts fler villor och radhus. Totalt sett har det 
under perioden 2000-2020 byggts flest småhus.

Över 1 000 bostäder ska byggas 2021-2022
Under 2021 och 2022 väntas lite fler än 1 000 
bostäder att färdigställas i kommunerna i sydös-

tra Skåne. Detta enligt Boverkets sammanställ-
ning. Lite mer än hälften av bostäderna byggs i 
flerbostadshus. När det gäller villor och radhus 
planeras det flest i Simrishamn medan Ystad 
planerar att bygga flest lägenheter.

Ystad vill bygga 4 000 nya bostäder fram till 
2030 
Befolkningen i delområdet väntas, enligt Regi-
on Skånes befolkningsprognos, att öka med tre 
procent fram till 2030, vilket motsvarar 2 654 
personer. Kommunerna har dock i många fall 
större planer för befolkningsutvecklingen och 
bostadsbyggandet. I Ystad ska befolkningen växa 
med en procent per år, enligt kommunens politiska 
mål och det planeras att bygga runt 4 000 nya 
bostäder i Ystad, Svarte och Köpingebro fram till 
2030. I Simrishamn, där befolkningsutvecklingen 
är som svagast i Skåne, planeras för 1 300 nya 
bostäder i Simrishamns stadsområde såväl som i 
omkringliggande tätorter i kommunen. Kommunen 
själv beräknar att befolkningen kommer att öka 
med två procent fram till 2030.

De senaste fyra åren har fler lägenheter än småhus byggts 
Antalet färdigställda bostäder i delområdet 2000-2020

Källa: SCB

Sydöstra Skånes bostadsbyggande

Aktuellt bostadsmarknadsläge*
Lägenheter 
2021-2022

 
Villor och radhus  

2021-2022
Långsiktig  

bostadsplanering 2030**

Simrishamn Obalans - underskott 254 227 1 300

Sjöbo Balans på bostadsmarknaden 25 60 i.u.

Tomelilla Obalans - underskott 4 40 300

Ystad Obalans - underskott 347 74 4 000

Sydöstra 630 401 5 600

Tre av fyra kommuner upplever en brist på bostäder  
Bostadsmarknadsläge och framtida byggplaner för bostäder 

Källa: Boverket och insamlade svar från kommunerna.  
* Utifrån frågan: Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge i kommunen som helhet? ** Utifrån enkät gjord till Skånsk konjunktur 
hösten 2021
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Simrishamn har under flera år haft utmaningar 
i att växa befolkningsmässigt och idag ägs 
knappt hälften av kommunens enfamiljshus av 
deltidsboende som inte är skrivna i kommunen. 
Under coronapandemin har kommunen dock 
blivit mer attraktiv att flytta till när allt fler läm-
nade de större städerna, och 2020 ökade be-
folkningen med runt 50 invånare. De kommande 
tio åren väntas befolkningen öka med två pro-
cent enligt kommunens egna prognos. Region 
Skåne spår dock att Simrishamn kommer bli 
den enda kommun i Skåne som tappar invånare 
fram till 2030. De kommande fyra åren planerar 
Simrishamns kommun för 600 nya bostäder och 
efter ytterligare fem år 700 bostäder till. Ut-
byggnaden sker genom förtätning i Simrishamn 
samt nya bostadsområden både i Simrishamn 
och i de omkringliggande tätorterna.
 

Region Skåne förväntar sig att 
befolkningen i Simrishamn minskar

1 300  

I Ystad finns ett politiskt mål att befolk-
ningen ska växa med en procent per år 
netto. Under 2020 överskreds det då 
befolkningstillväxten landade på 1,5 
procent och samma tendens syns i år, 
uppger kommunen. Det innebär att Ystads 
kommun väntas växa med runt 3 200 
personer till totalt 34 100 invånare 2030. 
Antalet personer över 80 år väntas under 
perioden öka från 2 250 idag till 3 350 
under samma period. 
     För att bemöta den växande befolknin-
gen finns det i översiktsplanen möjlighet 
att bygga 3 500 nya bostäder i Ystad, 300 
nya bostäder i stationsorterna Svarte och 
Köpingebro samt cirka 270 nya bostäder i 
övriga byar och på landsbygden. Kom-
munen upplever inte att det finns en brist 
på bostäder idag, däremot är det brist på 
äldreboendeplatser och LSS och SOL-bo-
enden. De senaste 10 åren har inget nytt 
äldreboende byggts och för de kommande 
10 åren finns detaljplaner för två nya 
boenden. I tidigt planeringsskede finns 
ytterligare projekt för nya äldreboen-
den. Kommunen saknar också en plan-
beredskap för utökad kommersiell service 
och redan idag finns en brist på det i en del 
av kommunens småorter på landsbygden. 

Ystad vill växa med en procent 
per år 

Så många nya bostäder planerar 
Simrishamn att bygga de närmaste 
tio åren.
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Arbetslösheten lägre 
än innan pandemin och 
fler nya företag – men 
lika många konkurser 

I september var arbetslösheten i Mellanskåne 7,3 procent vilket är lägre 
än innan coronakrisen startade. Samtliga kommuner i delområdet har 
nu lägre arbetslöshet än innan pandemin bröt ut. Samtidigt som antalet 
anställda i delområdets bolag ökar och fler nya företag har startats så 
har konkurserna under året varit på samma nivå som motsvarande peri-
od ifjol. Besöksnäringen har återhämtat sig delvis sedan restriktionerna 
slopats. Intresset för bostäder, särskilt villor, i Mellanskåne har varit stort 
under pandemin och genomsnittspriset under de senaste tolv månader-
na för villor och bostadsrätter har stigit med 19 respektive 9 procent.  

Mellanskåne

GÄSTNÄTTER.  Under januari-augusti 

2021 ökade återigen antalet gästnätter 

i Mellanskånes kommuner jämfört med 

samma period 2020. Procentuellt sett 

ökade gästnätterna mest i Hörby. Höör är 

den kommun i delområdet som har flest 

övernattande turister. 

Under januari-augusti 2021 gick 34 företag i konkurs i 
Mellanskåne. Det var lika många som under motsvarande 
period 2020. I Eslöv minskade konkurserna. Flest konkur-
ser var det i Höör. 

Under första halvåret 2021 startades det fler nya företag i 
Mellanskåne än under motsvarande period 2020. Eslöv står 
för en tredjedel av de nystartade företag. Totalt sett star-
tades 316 nya företag i delområdet under januari till juni, en 
ökning med 34 stycken.

Arbetslösheten i september 2021 var 
7,3 procent i Mellanskåne. Det är en 
minskning med 1,5 procentenheter 
jämfört med september 2020.

7,3%

INTRESSE FÖR LANDSBYGDEN. 
”Många söker sig ut på landsbygden till 
de mindre kringliggande orterna utanför 
Eslöv. Det har varit en ökande inflyttning till 
kommunen under hela pandemin och den 
trenden har varit ännu starkare i år.”

Christoffer Thuresson, mäklare på Fast-
ighetsbyrån i Eslöv. 

Det färdigställdes totalt 356 bostäder under första halvår 
2021, vilket är 277 fler än under motsvarande period 2020. 
Även antalet påbörjade bostäder ökar, vilket kommer ge 
fler bostäder i Mellanskåne framöver. Under första halvåret 
påbörjades 134 nya bostäder i delområdet, vilket är 60 fler 
än under motsvarande period 2020.

Antalet invånvare i Mellanskåne har ökat med 8 procent sedan 
2010. Under 2020 tillkom 477 nya invånare totalt sett. I alla 
delområdets kommuner växte befolkningen under förra året. 
Det visar temagenomgången Så växer Skåne. Hittills under 
2021 har det tillkommit 593 nya invånare i Mellanskåne och 
fram till 2030 väntas befolkningen öka med 6 procent. 

Så mycket har delområdets genom-
snittliga villapriser under oktober 
2020-september 2021 gått upp  
jämfört med föregående tolv- 
månaders period.

19%
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STÖRST PRISÖKNING PÅ VILLOR  
Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i Mellan-
skåne under september 2020-oktober 2021 har ökat 
med 9 procent jämfört med föregående tolvmånaders-
period. Under samma period har villapriserna ökat med 
19 procent. Störst ökning ses i Höör.  

+ 867 ANSTÄLLDA
Det är fler anställda i Mellanskånes offentliga och pri-
vata bolag när juli 2021 jämförs med november 2020. 
Dock minskade antalet anställda i mellanstora företag. 

+477 NYA INVÅNARE 316 NYA FÖRETAG

34 KONKURSER.
134 PÅBÖRJADE BOSTÄDER. 

Eslöv
Svalöv
Höör
Hörby
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När coronapandemins största påverkan på arbetsmarknaden har lagt sig visar arbetslöshetssiff-
rorna att Mellanskåne har klarat sig relativt starkt genom krisen. Arbetslösheten ökade som mest 
till 8,8 procent under sommaren 2020, vilket var lågt i ett skånskt perspektiv. En fördelaktig 
branschsammansättning och en låg arbetslöshet sedan tidigare är två av förklaringarna. Den ak-
tuella arbetslösheten på 7,3 procent är lägre än innan pandemin började och 1,5 procentenheter 
lägre än för ett år sedan. Under första halvåret i år ökade antalet anställda i Eslöv och Höör jämfört 
med samma period 2020.

I augusti i år var arbetslösheten i Mellanskåne 
tillbaka på samma nivå som innan coronapande-
min började och i september blev den än lägre, 7,3 
procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än i mars 
2020. Delområdets kommuner, förutom Svalöv, har 
lägre arbetslöshet nu än innan coronapandemin.
Höör hade i september delområdets lägsta arbets-
löshet på 5,5 procent och Eslöv den högsta på 8,7 
procent. Samtliga kommuner hade lägre arbetslös-
het i september i år än förra året och totalt sett var 
delområdets arbetslöshet 1,5 procentenheter lägre 
i september 2021 jämfört med september 2020.

Coronapandemin slog hårdast mot Mellan-
skånes ungdomar
När coronapandemin hade som störst påverkan på 
arbetsmarknaden var delområdets arbetslöshet 
uppe på 8,8 procent och det var under sommar-
månaderna 2020. Det kan jämföras med att Skåne 
hade en arbetslöshet på som mest 11,5 procent 
samma period. De som har påverkats mest av en 
högre arbetslöshet under coronapandemin är de 

unga mellan 18-24 år. Delområdets ungdoms-
arbetslöshet var som mest 16,5 procent, vilket kan 
jämföras med den senaste siffran på 11,5 procent. 
Nivån på arbetslösheten i Mellanskåne, både idag 
och under sommaren 2020, är låg i ett skånskt 
perspektiv. Mellanskånes största branscher är vård, 
omsorg och sociala tjänster samt utbildning och 
i dessa branscher var antalet permitteringar och 
varsel lågt under pandemin, vilket delvis förklarar 
delområdets relativt låga uppgång i arbetslöshet. 

Fler anställda i Eslöv under 2021 
Under det första halvåret 2021 jämfört med 
samma period 2020 ökade antalet anställda i 
Eslöv, medan en liten nedgång syns i de övriga tre 
kommunerna. Eslöv hade 0,9 fler anställda vilket 
motsvarar 134 personer. Även i Höör syns en 
ökning med 0,6 procent, motsvarande 44 personer. 
I Hörby och Svalöv är förändringarna så små att de 
enbart motsvarar ett par personer. Siffrorna avser 
kommunernas nattbefolkning och baseras på upp-
gifter från Skatteverket som sammanställts av SCB.

7,3 % (1,5)  81,1%  
Sysselsättningsgrad 

Peter Wollin, destinations- och näringslivschef i Höörs kommun:  
 
“Precis som i tidigare kriser har våra företag klarat utmaningen på ett överlag bra sätt. 
Beror förmodligen på vårt småskaliga näringsliv och företagsstrukturen.”

I augusti 2021 var arbetslösheten 
på samma nivå som innan corona

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet januari 2020-mars 2021 

Utveckling antal anställda
första halvåret 2020-2021

Eslöv 0,9 %

Hörby 0,0 %

Höör 0,6 %

Svalöv -0,1 %

Störst ökning av anställda i Eslöv

Källa: SCB. Avser nattbefolkning.

Anställda 2019 Andel

Vård och omsorg & 
sociala tjänster

5 341 20%

Utbildning 3 809 14%

Tillverkning och 
utvinning

3 133 12%

Byggverksamhet 2 779 10%

Handel 2 674 10%

Vård och omsorg är största 
branschen i Mellanskåne 

Källa: SCB. Avser dagbefolkning 2019. Fr.o.m. referensår 2019 används 
en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken och därmed kan inte 
statistiken jämföras med föregående år.FO
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Arbetslöshet september 2021 

Arbetslösheten är låg i ett 
skånskt perspektiv 

Arbetslöshet september 2021 
(förändring)
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Arbetsmarknad: Arbetsmarknaden har återhämtat sig  
– arbetslösheten är nu lägre än innan pandemin   

Sept 2021 Sept 2020 Mars 2020

Svalöv 6,6% -1,0% 0,4%

Hörby 6,6% -1,4% -0,3%

Höör 5,5% -1,4% -0,4%

Eslöv 8,7% -1,8% -0,3%

Mellanskåne 7,3% -1,5% -0,2

4%

5%

6%
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8%
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10%

2020-0
1

2020-0
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2020-0
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2020-0
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2020-0
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2020-1
1

2021-0
1

2021-0
3

2021-0
5

2021-0
7

2021-0
9

Nivå innan  coronapandemin 

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter jämfört 
med september 2020. 

Källa: SCB. Avser nattbefolkning år 2019.

Utveckling i antal anställda 

Källa: Arbetsförmedlingen. Förändring i procentenheter. Mars 2020 
används som referensmånad för innan coronapandemin började påverka 
arbetsmarknaden.  

Förändring jämfört med
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Näringsliv: Fler anställda och fler nya företag – men allt större oro 
för varubrist som följd av leverensproblem   
I Mellanskåne har nyföretagandet fortsatt att öka medan antalet konkurser är på samma nivå som 
2020. Antalet anställda i delområdets bolag har ökat med nära 900 personer, varav flest nya jobb 
tillkommit i Höör och Hörby. Under pandemin tappade kommunerna i Mellanskåne en stor del av 
gästnätterna och siffrorna för 2021 visar att framför allt Hörby, som stod för den största nedgången 
2020, har haft en stark återhämtning. Näringslivscheferna i både Eslöv och Höör ser en god utveckling 
i näringslivet, men båda lyfter fram leverensproblem som en allt större utmaning.

I vårens rapport konstaterades det att utvecklingen 
för Mellanskånes näringsliv varit splittrad under 
pandemin. Då ökade nyföretagandet men även 
konkurserna, och flera tillverkningsbolag gick bra 
samtidigt som besöksnäringen hade tuffa tider. När 
årets första halvår summeras har nyföretagandet 
fortsatt att öka och totalt 316 företag har startats. 
Flest företag startades i Eslöv. Konkurserna är på 
samma nivå som under motsvarande period 2020. 

Återhämtning i gästnätterna  
Under 2020 tappade Hörby 46 procent av gäst-
nätterna jämfört med 2019, men fram till och med 
augusti i år har gästnätterna ökat än mer med 
hela 92 procent. I Höör och Svalöv var nedgången i 
antalet gästnätter 18 respektive 14 procent under 
2020 och där är återhämtningen inte lika stark som 
i Hörby. I Höör ökade gästnätterna med fem och i 
Svalöv fortsatte gästnätterna att minska med tre 
procent under januari-augusti 2021 jämfört med 
samma period 2020.

Svag utveckling i Eslövs bolag under våren  
Från november 2020 till juli 2021 har antalet 

anställda ökat med 867 personer i delområdets 
privata och offentliga bolag. Störst är ökningen 
bland de bolag med över 100 anställda. Eslöv har 
gått miste om 189 jobb i bolag med mellan 50-99 
anställda och har delområdets svagast utveckling 
med en ökning på knappt 40 personer. 

Utmaning med leverenser och råvaror 
Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun, bedö-
mer att det går bra för företagen i kommunen och att 
även de bolag som drabbades hårt av pandemin nu 
går för full maskin igen. Han ser också att utmaning-
arna med kompetensförsörjning och priser samt lever-
ens av råvaror är en växande utmaning. Under hösten 
etablerar papptillverkaren Smurfit Kappa, som idag 
är Eslövs näst största bolag, ytterligare verksamhet i 
kommunen och blir därmed Sveriges största arktill-
verkare. Det innebär ett 30-tal nya arbetstillfällen. 
Peter Wollin, destinations- och näringslivschef i Höörs 
kommun, uppger att kommunens utveckling under 
sommaren och hösten överlag har varit bra och att 
besöksnäringen har haft många bokningar. Däremot 
lyfter även han fram osäkerheten med leverenser som 
leder till förseningar och brist på råvaror.  

Nystartade företag 
första halvåret 2021 Förändring

Eslöv 111 9

Hörby 66 10

Höör 70 5

Svalöv 69 10

Mellanskåne 316 34

Fler företag i alla kommuner 

Antal konkurser 
jan-aug 2021 Förändring

Eslöv 8 -2

Hörby 7 1

Höör 12 0

Svalöv 7 1

Mellanskåne 34 0

Lika många konkurser i år som 
under samma period 2020

Lars Persson, näringslivschef Eslövs kommun:  
 
Hur tror du att näringslivet i din kommun kommer att utvecklas under de kommande 
sex månaderna?
“Tror på fortsatt stark utveckling av näringslivet som dock påverkas av fortsatta och väx-
ande utmaningar kring kompetensförsörjning samt tillgången och prisbilden för råvaror.”

316 (+34)  

 1-19
Föränd-

ring  20-49
Föränd-

ring 50-99
Föränd-

ring 100+ 
Föränd-

ring Totalt
Föränd-

ring

Eslöv 3 858 61 2 744 165 1 384 -189 2 527 2 10 513 39

Hörby 1 874 39 841 9 634 23 1 349 236 4 698 307

Höör 1 984 53 1 152 171 508 27 1 289 118 4 933 369

Svalöv 1 402 37 714 34 689 23 784 58 3 589 152

Mellanskåne 9 118 190 5 451 379 3 215 -116 5 949 414 23 733 867

Nära 900 fler jobb på delområdets arbetsställen 
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Jan-aug 2021 Förändring

Hörby 52 093 92%

Höör 77 022 5%

Svalöv 37 728 -3%

Antal registrerade gästnätter jan-aug 2021

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Eslöv. Förändring jämfört med sam-
ma period 2020. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne

Stark återhämtning av gästnät
terna i Hörby  

34 (0) 

Antal konkurser jan-aug 2021 
(förändring)Nystartade företag första halvåret 2021 

(förändring) 

Antal anställda utifrån arbetsställets storlek i juli 2021 - förändring sedan november 2020

*Statistiken avser antalet anställda per arbetsställe som privata och offentliga företag har i respektive kommun. Även större företag kan ha mindre arbets-
ställen. På grund av ny metod för datainsamling är inte statistiken jämförbar med åren 2019 och bakåt. Källa: SCB

Kommun Största företag Anställda

Eslöv Orkla Foods 325

Hörby Atos Medical 175

Höör Särnmark Assistan 175

Svalöv Vidinge Grönt 275

Största bolaget i varje kommun

Källa:  SCB. Anger största enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknat 
per koncern.

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma 
period 2020. 

Källa: Tillväxtverket. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 

Källa: SCB. Förändring i antal jämfört med samma period 2020. 
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Bostadsmarknad: Priserna på bostadsmarknaden har ökat än mer

Priserna på villor i Mellanskåne har ökat med 19 procent då genomsnittspriset de senaste tolv 
månaderna jämförs med föregående tolvmånadersperiod. Allra störst är prisuppgången i Höörs 
kommun med 21 procent och 29 procent fler försäljningar. Även bostadsrättspriserna har 
fortsatt uppåt, men inte lika kraftigt som villapriserna. De allt högre villapriserna har fått många 
att söka sig ut till småorterna i jakt på ett hus, berättar Christoffer Thuresson som är mäklare 
på Fastighetsbyrån i Eslöv. Det senaste halvåret har Eslöv färdigställt många nya bostäder, men 
antalet påbörjade bostäder är flest i Hörby.

I Mellanskåne är det villa- och radhusmarknaden 
som dominerar och står för två av tre bostäder. 
Det syns en tydlig pandemieffekt på både bo-
stadspriserna och antalet försäljningar som visar 
att intresset för att bosätta sig i Mellanskåne ökat. 
De senaste tolv månaderna har antalet husförsälj-
ningar ökat med 14 procent och priserna har stigit 
med 19 procent. Det genomsnittliga kvadratme-
terpriset för ett hus är under perioden 22 349 
kronor, vilket kan jämföras med 18 092 kr/kvm vid 
samma tidspunkt ifjol. Allra mest har priserna sti-
git i Höör där även den största uppgången i antal 
försäljningar syns. Dyrast är husen fortfarande i 
Eslöv och billigast i Svalöv. 

Dyrast bostadsrätter i Höör  
Bostadsrättspriserna har gått upp med nio pro-
cent till ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 
17 079 kronor under perioden. Eftersom kommu-
nerna främst består av småhus har det inte sålts 
tillräckligt många lägenheter i varken Hörby eller 
Svalöv för att prisutvecklingen ska kunna mätas 
tillförlitligt. Även när det gäller bostadsrätter är 
det Höör som står för störst uppgång på 19 pro-
cent vilket innebär att Höör nu har högst kvadrat-
meterpris för bostadsrätter. I Eslöv ökade priserna 
med sju procent. 

Nyproduktionen ökar  
Under det första halvåret 2021 färdigställdes 
356 bostäder i Mellanskåne, vilket är en uppgång 
med hela 277 stycken jämfört med samma period 
2020. Majoriteten av de färdigställda bostäderna 
finns i Eslöv följt av Svalöv. När det gäller påbör-
jade bostäder under samma period är det Hörby 
som står för flest med 72 stycken vilket är en rejäl 
uppgång jämfört med året innan. Totalt påbör-
jades 134 bostäder i delområdet, vilket är fler än 
under hela 2020. 
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Påbörjade bostäder 
första halvåret 2021 

(förändring)6

Färdigställda bostäder 
första halvåret 2021 

(förändring)7

Eslöv 18 (-21) 256 (227)

Hörby 72 (64) 11 (-10)

Höör 33 (26) 11 (-7)

Svalöv 11 (-9) 78 (67)

Mellan-
skåne

134 (60) 356 (277)

Flest påbörjade bostäder i Hörby

6) Avser förändringen av antalet påbörjade bostäder januari till juni 2021 
jämfört med samma period 2020. 7) Avser förändringen av antalet fär-
digställda bostäder januari till juni 2020 jämfört med samma period 2021. 
Källa: SCB

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2020-september 2021

Störst prisökning på både lägenheter och hus i Höör 

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1  

(förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Eslöv 17 382 (7%) 227 (5%) 25 349 1,88 (19%) 258 (16%)

Hörby 16 277 (28%)* 20 (18%) 19 782 1,95 (18%) 150 (7%)

Höör 19 311 (19%) 30 (-12%) 23 112 2,11 (21%) 211 (29%)

Svalöv 11 636 (6%)* 22 (16%) 18 910 2,08 (19%) 160 (2%)

Mellanskåne 17 079 (9%) 299 (5%) 22 349 2,00 (19%) 779 (14%)

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsrätter (kr/kvm)

17 079
+9%  
 

Villor (K/T-tal)

2,00
+19%   

Bostadspriser (prisutveckling 12 mån)

> Prisutvecklingen på villor har stabliserats i Eslöv, men fortsätter att öka snabbt i Höör.   
De senaste tre månaderna har det genomsnittliga villapriset i Eslövs kommun stigit med 1,7 procent jämfört med 
föregående tre månader. I Svalöv och Hörby är motsvarande siffra 0,0 respektive 3,4 procent. Det tyder på att 
den kraftiga prisutvecklingen under det senaste året håller på att stabiliseras.  I Höör syns en större ökning då 
villapriserna ökade med 10,5 procent.

Christoffer 
 Thuresson, mäklare 
på  Fastighetsbyrån  
i Eslöv

Hur har bostadsmarknaden i ditt område 
utvecklats sedan i våras? 
– Inne i Eslöv har utvecklingen fortsatt 
som tidigare, möjligtvis med skillnaden att 
utgångspriserna mer matchar slutpriserna. 
Prisutvecklingen har stabiliserat sig lite mer 
inne i stan. I takt med den generellt ökande 
prisbilden så har fler sökt sig ut till småorter-
na, som Löberöd och Hurva, där det också är 
en ökande prisutveckling på villor.
– På lägenhetssidan så skedde en nedgång 
under början av pandemin och därefter har 
priserna gått upp starkt till 2018 års nivåer.      
 – Många söker sig ut på landsbygden till de 
mindre kringliggande orterna utanför Eslöv. 
Det har varit en ökande inflyttning till kom-
munen under hela pandemin och den trenden 
har varit ännu starkare i år. 

Hur tror du att den generella utvecklingen 
för bostadsmarknaden i delområdet kom-
mer att se ut de kommande månaderna? 
– Jag tror att det kommer bli en stabilisering 
kring de priser vi har just nu. Vi har sett i Eslöv 
att det blivit mer stabila priser och jag tror det 
kommer bli samma ute på landet. 
– Bostadsutbudet är fortsatt lågt, sen har det 
varit ett väldigt högt tempo och bostäderna 
säljs snabbt. Så därför kan också utbudet 
uppfattas som lågt. Vi har en stark inflyttning 
och ett lågt utbud. Så länge det håller i sig så 
kommer marknaden vara stark.
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De senaste tio åren har villorna i Mellan
skåne ökat mest av alla delområden   
Prisutveckling i Mellanskåne 2010-2020

K/T-talkr/kvm
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Bostadsrätter (kr/kvm) Villor (K/T-tal)

1) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2020-september 2021. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2020-september 2021 jämfört med samma 
period 2019-2020. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2020-september 2021. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2020-september 2021 
jämfört med föregående tolvmånadersperiod. *Antal försäljningar är färre än 25 per år, därmed är prisutvecklingen ej tillförlitlig. 
Källa: Svensk mäklarstatistik 
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Befolkning  
31 dec 2020

Födelse- 
överskott

Nettoinflytt-
ning total

varav inom 
Skåne

varav från 
övriga län 

varav 
netto- 

invandring
Folkökning totalt 

under 1 år

Eslöv 34 123 54 263 71 64 128 +330

Hörby 15 653 -24 38 -4 11 31 +22

Höör 16 830 42 75 41 10 24 +117

Svalöv 14 276 31 -25 -38 -16 29 +8

Mellanskåne 80 882 - - - - - + 477

Befolkningsutvecklingen det senaste året (2020)

* Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott 
och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som 
inträffat före den 1 januari. Därför skiljar sig siffran för folkökning totalt från summeringen av födelseöverskott och den totala nettoinflyttningen.
Källa: SCB och Kolada

Störst inflyttning till Eslöv 

Förväntad 
befolkning 

2030*

Befolknings-
tillväxt  

2020-2030*
Försörjnings-
kvot 2030**

Eslöv 36 350 7% 0,81

Hörby 16 608 6% 0,87

Höör 17 944 7% 0,88

Svalöv 14 901 4% 0,80

Mellan-
skåne

85 803 6% -

Region Skånes befolkningsprognos

Störst befolkningstillväxt väntas 
i Eslöv och Höör

*Befolkning per 2029-12-31 enligt Region Skånes prognos  
** Försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år 
och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 
år. En låg försörjningskvot innebär att andelen i arbetsför ålder är hög 
i relation till unga och äldre som inte arbetar. Beräkningen är enbart 
demografisk och tar därmed inte hänsyn till förvärvsfrekvens. Källa: SCB 
och Kolada 

Var fjärde invånare i Mellanskåne är under 20 år
Delområdet Mellanskåne har den största andelen barn och unga av de sex skånska delområdena. 25 
procent av invånarna är i åldersgruppen 0-19 år. Samtidigt är det de äldre över 65 år som har ökat mest 
sedan 2010. Sett till andelen har de äldre ökat från 18 till 20 procent medan befolkningen i arbetsför 
ålder har minskat från 57 till 55 procent sedan 2010. Den åldersstrukturen ser ut att kvarstå fram till 
2030 då befolkningen väntas ha växt med sex procent. 

I Mellanskånes fyra kommuner Eslöv, Höör, Hörby 
och Svalöv bodde det 80 882 invånare vid årsskif-
tet 2020/2021. Det är en ökning med åtta procent 
sedan 2010. Under 2020 tillkom 477 nya invånare 
och befolkningstillväxten var positiv i alla fyra 
kommuner. I Svalöv var dock nettoinflyttningen 
negativ och tillväxten kom från ett litet födelse-
överskott. I Hörby föddes det däremot färre nya 
invånare än antalet som gick bort. Eslöv och Höör 
har den största inflyttningen och båda kommuner-
na attraherar nya invånare från övriga Skåne såväl 
som från resten av Sverige och utlandet. 

Störst andel barn och unga av alla delområden
Mellanskåne är det delområde som har högst andel 
barn och unga då 25 procent av befolkningen är 
under 20 år idag. Andelen i arbetsför ålder, mellan 
20 till 64 år, är 55 procent medan andelen äldre 
över 65 år är 20 procent. I delområdet har befolk-

ningen blivit allt äldre under de senaste tio åren. 
Sedan 2010 har antalet äldre ökat med 18 procent 
vilket kan jämföras med antalet invånare i arbets-
för ålder som ökat med fyra procent. Däremot är 
andelen barn och unga oförändrad. 

Befolkningen väntas växa med sex procent 
fram till 2030
Enligt Region Skånes befolkningsprognos kommer 
Mellanskåne att växa med sex procent fram till 
2030. Den största ökningen ses för barn och unga 
samt äldre - med åtta procent vardera - men sett 
till andel kommer inte dessa åldersgrupper att 
förändras. Störst befolkningsökning väntas enligt 
prognosen i Eslöv och Höör medan den beräknas 
bli lägst i Svalöv. Försörjningskvoten i kommuner-
na, som anger hur stor andelen av befolkningen i 
arbetsför ålder är i relation till barn och äldre som 
ska försörjas, väntas då vara mellan 0,8 och 0,9. 

Åldersfördelning år 2020

Olika befolkningsprognoser
Flera av kommunerna gör egna prognoser som tar större hän-
syn till kommunens byggplaner och som därför presenterar 
andra siffror för befolkningsutvecklingen.  

0-19 år 20-64 år 65+ år
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Sedan december 2020 har befolknings-
tillväxten fortsatt i Mellanskåne. I au-
gusti 2021 bodde det 593 fler invånare 
i delområdet, vilket motsvarar en ökning 
på 0,7 procent. Störst ökning har det 
varit i Eslöv som fått 336 nya invånare 
under året, vilket motsvarar en ökning 
på 1,0 procent. Lägst befolkningstillväxt 
har det varit i Svalöv som fått 48 nya 
invånare, motsvarande 0,3 procent.  

+ 593 nya invånare under 2021

Källa: SCB
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Här presenteras delområdets historiska bost-
adsbyggande och framtida byggprognoser.

Av Mellanskånes fyra kommuner är det enbart Hörby 
som bedömer att bostadsmarknadsläget i kommu-
nen är i balans. Övriga kommuner anser att det finns 
ett underskott på bostäder. De senaste tio åren har 
befolkningen i Mellanskåne ökat med åtta procent. 
Det motsvarar 5 753 personer. Under samma period 
har det byggts 1 800 bostäder i kommunen, enligt 
SCB statistik. Härav har de flesta varit i flerbostads-
hus, men under 2000-talet var majoriteten av de 
färdigställda bostäderna villor och radhus.

Dubblering av bostadsbyggande fram till 2030
Boverkets sammanställning visar att kommunerna 
i Mellanskåne under 2021 och 2022 samlat sett 
förväntar att bygga drygt 1 225 bostäder, varav 
merparten byggs i flerbostadshus. Flest bostäder 
väntas i Eslöv, följt av Höör. 

Fram till 2030 väntas antalet invånare i delom-
rådets fyra kommuner att växa med 6 procent, 
enligt Region Skånes befolkningsprognos. Det 
motsvarar knap 5 000 personer. Enligt kom-
munernas egna befolkningsprognoser kan det 
bli en ännu större befolkningstillväxt eftersom 
kommunerna kopplar befolkningsutvecklingen 
till byggplanerna. Det planeras för stor byggak-
tivitet i delområdet framöver. I Höör planeras att 
dubbla byggtakten de kommande tio åren, enligt 
kommunens svar på enkäten till denna rapport.
Det beräknas byggande av 850 nya bostäder 
fram till 2030. I samband med det är kommunen 
också på gång att godkänna nya riktlinjer för 
bostadsbyggandet samt ta fram en ny lokalför-
sörjningsplan för att dimensionera verksamhets-
lokalerna, för bland annat förskolor och skolor, 
fram till år 2030. Även Eslövs kommun räkvar med 
dubblering av bostadsbyggandet. De kommande 
åren räknar Eslövs kommun att det färdigställs 
runt 2 700 nya bostäder. Det är mer än dubbelt så 
många som de 1 300 som byggts de senaste 10 
åren enligt kommunens uppgifter.

Över 600 fler personer över 
80 år i Eslöv 2030 
De kommande 10 åren väntas Eslövs 
kommun få 5 400 nya invånare och 
antalet personer över 80 år kommer 
vara 630 fler. Kommunen har nu tagit 
fram en strategi för äldres boende med 
målet att öka det varierande utbudet av 
boende för äldre i kommunen.

Eslövs befolkningsprognos går hand i 
hand med bostadsbyggandet och ju fler 
bostäder som byggs desto snabbare ökar 
antalet invånare. 2030 beräknas kom-
munens invånare ha ökat med 16 procent 
motsvarande 5 400 nya invånare, enligt 
kommunens egen prognos. Kommunen har 
också tagit fram en alternativ prognos där 
byggandet är lägre än vad som beräknas i 
den officiella befolkningsprognosen – och 
enligt den väntas befolkningsökningen bli 
4 155 personer. 
     Gruppen äldre över 80 år växer snabbt 
i Eslövs kommun och 2030 förväntar sig 
kommunen att det finns 630 fler personer 
över 80 år än idag. Därför har kommunen 
tagit fram en särskild strategi som ska öka 
variationen av boende för de äldre. Det 
finns dock enbart ett nytt äldreboende 
med inriktning mot demens i tidig planer-
ingsfas idag. Även de unga väntas växa 
snabbt och Eslövs kommun har planer om 
att bygga åtta nya förskolor de kommande 
tio åren. Två av dem är pågående projekt, 
en finns inskriven i detaljplaner och fem 
av dem är i tidig planeringsfas. 
     De kommande åren räknar Eslövs kom-
mun med att färdigställa runt 2 700 nya 
bostäder. Det är mer än dubbelt så många 
som de 1 300 som byggts de senaste 10 
åren. Kommunen 
anser att det finns 
en bostadsbrist idag 
i både centralorten 
Eslöv och de mindre 
orterna, förutom i 
segmentet nypro-
ducerade hyresrätter. 

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D
 

Höör fördubblar byggtakten de 
kommande 10 åren  

Höörs kommun väntar sig en rejäl befolkning-
stillväxt de kommande tio åren, enligt sin egen 
prognos, samtidigt som byggandet av nya 
bostäder fördubblas.  

Den förväntade befolkningstillväxten i Höörs 
kommun förväntas enligt Region Skånes prognos 
landa på sju procent fram till 2030. Kommunens 
egna prognos är dock betydligt mer optimistisk 
med en befolkningsökning på nära 14 procent de 
kommande tio åren. Det förklaras till stor del av 
att byggtakten växlas upp rejält. De senaste tio 
åren har det färdigställts 430 bostäder, enligt 
kommunens siffror, och de kommande tio åren 
har planerar det för 850 stycken, vilket nästan är 
en fördubbling. I samband med det är kommunen 
också på gång att godkänna nya riktlinjer för 
bostadsbyggandet samt ta fram en ny lokalförsör-
jningsplan för att dimensionera verksamhetslo-
kalerna, för bland annat förskolor och skolor, fram 
till år 2030. I aktuella projekt finns det idag planer 
om att bygga tre nya förskolor, en ny skola samt 
ett nytt äldreboende. Under den senaste tioårspe-
rioden har det tillkommit en ny förskola men inga 
skolor i kommunal regi. Dock har befintliga skolor 
byggts ut med tillfälliga moduler. Höörs kommun 
anser att det idag finns bostadsbrist i kommunen 
och ett behov för alla typer av bostäder. 

Lägenheter har dominerat bostadsbyggandet de senaste åren
Antalet färdigställda bostäder i delområdet 2000-2020

Aktuellt 
bostadsmark-

nadsläge*

Fler- 
bostadshus 
2021-2022

 
Småhus  

2021-2022

Långsiktig  
bostadsplane-

ring 2030**

Eslöv Obalans - 
underskott

477 118 2 700

Hörby Balans 73 30 450

Höör Obalans - 
underskott

323 30 850

Svalöv Obalans - 
underskott

130 45 460

Mellan-
skåne

1 003 223 4 460

Dubblering av bostadsbyggande 
i Eslöv och Höör fram till 2030
Bostadsmarknadsläge och framtida byggplaner 
för bostäder 

Källa: Boverket och insamlade svar från kommunerna.  
* Utifrån frågan: Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge i 
kommunen som helhet? ** Utifrån enkät gjord till Skånsk konjunktur hösten 2021

Mellanskånes bostadsbyggande
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Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det 
ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparban-
ken Skåne sedan 2018. 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. 
Det belyser skånsk konjunktur utifrån perspektiven 
arbetsmarknad, näringsliv och bostadsmarknad. 
Förutom övergripande regionanalys går innehållet 
ner på delregion- och kommunnivå. Till varje analys 
finns en temafördjupning. Analysen produceras av 
Øresundsinstituttet.
     Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre 
lokala sparbanksstiftelser. Dessa värnar om banken 
och sparbanksrörelsens grundläggande värderingar, 
vilket bland annat innebär att delar av bankens vinst 
kan komma samhället till godo genom olika projekt.

Sjätte rapporten i en serie
Detta är den sjunde rapporten i en serie konjunk-
turrapporter om Skåne som publiceras halvårsvis. 
Utgångspunkten har varit att göra en rapport som 
ger en lägesbild av Skåne indelat i sex 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 hur prognoser för be-
folkningsutveckling och bostadsbyggande ser ut i 
kommunerna. I följande rapporter kommer vi även 

att se hur den aktuella bilden förändras i de sex 
delområdena samt gå på djupet med ett eller flera 
teman. Nästa rapport kommer under våren 2022.

Indelning av kommunerna i sex delområden
Rapporten om Skånes konjunkturutveckling har 
tidigare varit uppdelad i sju geografiska delområ-
den, men till förra rapporten slogs delområdena 
nordöstra och norra ihop: 
Lundaområdet - Lund, Staffanstorp, Kävlinge 
Mellanskåne - Eslöv, Svalöv, Höör, Hörby 
Nordöstra - Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra 
Göinge, Bromölla 
Sydöstra - Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo 
Sydvästra - Malmö, Lomma, Trelleborg, Svedala, 
Skurup, Vellinge, Burlöv 
Nordvästra - Helsingborg, Landskrona, Ängel-
holm, Båstad, Höganäs, Klippan, Örkelljunga, Bjuv, 
Åstorp och Perstorp 
     Genom denna indelning blir det tre storstads-
områden i västra Skåne med Malmö, Lund res-
pektive Helsingborg samt två storstads områden i 
östra Skåne, ett med Kristianstad och Hässleholm 
och ett område med Ystad. Dessutom bildar kom-
munerna mitt i Skåne ett eget område. 
     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 sta-

Om rapporten

tistik för kommunnivå på relevanta ställen och exem-
pel på utvalda kommuners utveckling presenteras. 

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 19 av dessa har svarat på en 
enkät. Det har även genomförts intervjuer med 
sex fastighetsmäklare. Till temadelen har alla 33 
kommuner kontaktats med frågor king prognoser 
för befolkningsutveckling och byggplaner. 19 kom-
muner har svarat på frågorna. Dock är det inte alla 
som svarat på alla frågor. Alla intervjupersoner har 
godkänt de citat som återfinns i rapporten. 

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

Arbetslöshet: Siffrorna anger andel arbetslösa av 
den registerbaserade arbetskraften och uppdate-
ras varje månad. Senaste aktuella siffran är från 
september 2021. I arbetslösa inkluderas inskrivna 
på Arbetsförmedlingen, både öppet arbetslösa och 
sökande i program. Statistik finns även för antalet 
långtidsarbetslösa i Skåne. 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 ar-
betsställe 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 an-
ställda, 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 juli 2021 och den jämförs 
med november 2020. Eftersom SCB har gjort ett 
metodbyte i statistiken kan jämförelse med 2019 
inte göras. Källa: SCB – Företagsregistret.

Boränta: Siffrorna anger 3-månaders bunden 
boränta hos Swedbank under perioden 2000 fram 
till 26 oktober 2021. Källa: Swedbank (Macrobond) 
 
Bostadspriser: Siffrorna gäller genomsnittli-
ga prisnivån under perioden oktober 2020 till 

september 2021  jämfört med genomsnittliga 
prisnivån under oktober 2019 till september 2020. 
Genom att analysera rullande tolvmånadersperi-
oder 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. K/T-talen är generellt lägre i år eftersom 
Skatteverket justerat upp taxeringsvärdet vilket 
de gör var tredje år. Det har justerats för detta i 
prisutvecklingen. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Branschuppdelat sysselsättning: Till denna 
rapport har sysselsättningsstatistik uppdelat på 
branscher enligt SNI 2007 använts. Den senaste 
aktuella siffran är från 2019. Eftersom SCB har 
gjort ett metodbyte i statistiken kan jämförelse 
med 2018 inte göras. Statistiken baseras på dag-
befolkning. Källa: SCB – RAMS. 

Bruttonationalprodukt (BNP): BNP är ett mått 
på den samlade produktionen i ett land. Volymför-
ändringen är procentuell i fasta priser. 
Källa: SCB, Danmarks statistik, Eurostat

Drivmedel: Siffrorna anger det genomsnittliga pri-
set per månad för bensin respektive diesel i SEK/liter 
för perioden 2000 till och med september 2021.
Källa: OK-Q8 AB (Macrobond)  

Elpriser: Anger det genomsnittliga marknadspriset 
per månad för el i de fyra områdena ”Sundsvall bid-
ding area”, ”Stockholm bidding area”, Malmö bidding 
area” samt ”Luleå bidding area” under perioden 
januari 2020-oktober 2021 i SEK/kWh.
Källa: Nord Pool Spot (Marcrobond)

Gästnätter: Siffrorna anger antal registrerade 
gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i 
respektive kommun. Statistiken är preliminär. Källa: 
SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne.

Inköpschefsindex:  Ett mått på den prognosticera-
de framtida produktionen i industrin och tjänste-
sektorn, som tas fram av Swedbank. Varje månad 
inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som 
ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar 
tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en 
nedgång. Källa: Swedbank, Dansk Indkøbs og Logis-
tik Forum (DILF) 
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Tema: Fler invånare, fler bostäder

Enkät till kommunerna:
Under september och oktober har frågor skickats 
via mail och telefon till alla 33 kommuner i Skåne. 
Frågorna har handlat om hur mycket kommunen 
beräknar att befolkningen växer fram till 2030 och 
hur kommunen planerar för att möta eventuell 
befolkningsökning i form av bostäder och kommunal 
service till invånarna i from av förskolor, skolor och 
äldreboenden (enligt tidig planeringsfas, godkända 
detaljplaner och pågående projekt). 19 kommuner 
har svarat på enkäten. Vissa av frågorna har inte alla 
19 kommuner besvarat och när det gäller upplysning 
kring hur många bostäder och byggprojekt som 
planeras i kommunen fram till 2030 har de flesta 
kommunerna uppgett ungefärliga siffror. Utifrån 
kommunernas svar har vi sammanställt korta texter 
som beskriver kommunens syn på befolkningsut-
veckling och byggplaner.     

Befolkningsstatistik:
Statistik för folkmängd i kommunerna och regionen, 
åldersfördelning och befolkningsförändringar 
har hämtats från SCB för perioden 2010-2020. 
Folkökningen definieras som skillnaden mellan 
folkmängden vid årets början och årets slut. Den del 
av folkökningen som inte kan förklaras av födel-
seöverskott och invandringsöverskott under året 
redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, 
dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats 

under året, men som inträffat före den 1 januari. 
Siffran för folkökningen totalt skiljar sig därför från 
summeringen av födelseöverskott och den totala 
nettoinflyttningen.

Befolkningsprognos: 
Till att beskriva den väntade befolkningsutveckling 
används dels SCB:s befolkningsframskrivning för länen 
och riket. För Region Skåne och de skånska kommuner 
används Region Skånes befolkningsprognos för 2020-
2029. Siffran som anges som 2030 är befolkningen per 
2029-12-31. Kommunernas egna prognoser används 
enbart till att beskriva kommunens egna förväntningar 
i samband med byggplanerna eftersom de inte är 
jämförbara kommunerna emellan.  

Bostadsmarknadsläge: 
För att kunna sammanställa nuvarande läge i de 
skånska kommuner har Boverkets bostadsmark-
nadsenkät använts. Enkäten består av kommunernas 
bedömningar i olika frågor och ger därmed en sam-
manhållen bild av bostadsmarknaden. Till rapporten 
används frågan kring hur kommunerna bedömer 
kommunens bostadsmarknadsläge för närvarande 
och summering av förväntat antal påbörjade bostä-
der genom nybyggnad i kommunen, dvs. de bostäder 
som kommunen bedömer med hänsyn till planläge, 
projektering och marknadsförutsättningar kommer 
att påbörjas under åren 2021 respektive 2022.
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Konkurser: Siffrorna för konkurser finns på 
kommunnivå per månad och senaste aktuella 
siffra augusti 2021. Till rapporten redovisas en 
samlat siffra för januari-augusti 2021 jämfört 
med samma period 2020. Källa: SCB.

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik: statis-
tiken baseras på en företagsbaserad urvalsun-
dersökning där både privat och offentlig sektor 
undersöks. Urvalet görs utifrån arbetsställen 
och juridiska enheter och anger antal anställda i 
näringsliv, icke-vinstdrivande organisationer, stat 
och kommun. Statistiken finns per kvartal och på 
regionnivå. Senaste aktuella siffra avser 2 kvartal 
2021. Den jämförs med samma kvartal 2020. 
Källa: SCB 

Kortidsstöd/permitterade: Sifforna anger antalet 
anställda som omfattas i de ansökningar som har 
beviljats korttidsstöd under 2021. Det har varit 
möjligt att söka om stöd för permitteringar fram 
till september. I rapporten används summan för 
inkomna ansökningar i perioden januari-oktober 
2021 fördelat på län. Summan redovisas i kronor. 
Den geografiska fördelningen görs utifrån ar-
betsställets län och ansökan registreras främst på 
huvudsakligt arbetsställe varför större städer kan 
vara överrepresenterade i statistiken. I rapporten  
beräknas andelen permitterade per län enligt SCB/
RAMS sysselsättningsstatistik där senaste tillgäng-
liga siffra är för 2019. Statistik för korttidsstöd 
uppdateras löpande på Tillväxtverkets hemsida 
och därmed kan ändringar i statistiken förekomma. 
Källa: Tillväxtverket  

Nystartade företag: Siffrorna för antalet ny-
startade företag finns per kommun och kvartal. 
Senaste aktuella siffra för nystartade företag 
är 2 kvartalet 2021 och till rapporten redovisas 
halvåret 2021 jämfört med samma period 2020. 
Källa: Tillväxtanalys.

Offentlig och privat sysselsättning: Privat sektor 
omfattar aktiebolag (ej offentligt ägda), kommu-
nalt ägda företag och organisationer, statligt ägda 
företag och organisationer, övriga företag som 
ej är offentlig ägda samt övriga organisationer. 
Offentlig sektor omfattar landsting, primärkom-
munal förvaltning, statlig förvaltning, statliga 
affärsverk samt övriga offentliga institutioner. 
Senaste aktuella siffran är från 2019. Statistiken 
baseras på dagbefolkningen. Källa: SCB – RAMS.

Reporänta: Reporäntan är Riksbankens styrrän-
ta och huvudsakliga penningpolitiska verktyg. 
Genom att höja eller sänka reporäntan påverkar 
Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar 
efterfrågan samt inflationen i den svenska ekono-
min. Källa: Riksbanken (Macrobond) 

Största arbetsgivare: Siffrorna anger antalet an-
ställda enligt SCB:s statistik över samtliga arbets-
ställen, 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 
september 2021. Källa: SCB – Företagsregistret.

Sysselsättningsgrad: Siffrorna anger hur stor 
andel av de 20-64-åriga i varje kommun som är 
förvärvsarbetande. Statistiken baseras på natt-
befolkningen och inkluderar inte gränspendlare. 
Senaste aktuella siffran är från 2019. På grund av 
en ny metod för datainsamling kan inte syssel-
sättningsgraden 2019 jämföras med tidigare år. 
Källa: SCB – RAMS.

Varsel: Siffrorna avser antalet varsel efter län, 
och bygger på Arbetsförmedlingens månads-
statistik. Senaste aktuella siffra är från augusti 
2021. I rapporten redovisas siffror för januari 
2020- augusti 2021. Källa: Arbetsförmedlingen

I denna utgåva av Skånsk konjunktur 
ser vi närmare på hur Skåne kommer 
att växa framöver och hur de skånska 
kommunerna har planerat att möta 
befolkningstillväxt och demografiska 
utmaningar. För att beskriva befolk-
ningsutvecklingen i Skåne och vad 
befolkningstillväxten innebär för 
byggplanerna i de skånska kommu-
nerna har vi tagit fram statistik för 
befolkningsutvecklingen. Till rap-
porten har vi även skickat frågor till 
samtliga 33 skånska kommuner kring 
deras framtida planering för bostads-
bygge och bygge av förskolor, skolor 
och äldreboenden fram till 2030.
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Källförteckning

DATAKÄLLOR: 
• Arbetsförmedlingen
• Danmarks Nationalbank
• Danmarks Statistik
• Danske Bank
• Dansk Indkøbs- og Logistisk Forum (DILF)
• De Økonomiske Råd
• Eurostat
• Federal Reserve 
• Finansdepartementet
• Finansministeriet
• Konjunkturinstitutet
• Kronofogden
• Macrobond
• Nordea
• Riksbanken
• Skatteverket
• Statistiska Centralbyrån
• Svensk Mäklarstatistik
• Swedavia
• Swedbank
• Tillväxtanalys
• Tillväxtverket
• Tourism in Skåne
 
 

RAPPORTER OCH ARTIKLAR: 
• Danmarks Nationalbank, Hurtig genopret-

ning øger pres i flere dele af dansk økonomi 
september 2021

• Danske Bank, Macroeconomic forecast 
oktober 2021

• Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Eko-
nomin går in i mild högkonjunktur 2022 med 
jämförelsevis hög arbetslöshet september 
2021

• Länsstyrelsen, Regional bostadsmarknadsa-
nalys för Skåne, juni 2021

• Riksbanken, Penningpolitiskt beslut: Noll-
ränta och värdepappersköp för en inflation 
varaktigt nära 2 procent, september 2021

• Region Skåne, Skånes befolkningsprognos 
2020-2029

• Nordea Economic Outlook september 2021
• Swedbank Economic Outlook, augusti 2021
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TELEFON- OCH MAILINTERVJUER: 
• Alexandra Ernberg, mäklare och frans-

hisetagare, Fastighetsbyrån i Lund, mail 
2021-10-20

• Anders Hansson, privatekonom  
Sparbanken Skåne, på plats 2021-10-21

• Carina Back, mäklare och franshisetaga-
re, Fastighetsbyrån i Kristianstad, telefon 
2021-10-27

• Christoffer Thuresson, mäklare, Fastig-
hetsbyrån i Eslöv, telefon 2021-10-20 

 

• Emil Malmer, mäklare och franshisetagare, 
Fastighetsbyrån i Ystad, telefon 2021-10-21

• Johan Borgström, mäklare och franshise-
tagare, Fastighetsbyrån i Helsingborg, mail 
2021-10-26

• Jesper Jeschko, mäklare och partner, Fast-
ighetsbyrån i Malmö, mail 2021-10-22



FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D




