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Välkommen
Välkommen tillbaka till Skånsk konjunktur – Sparbanken Skånes rapport om den ekonomis-
ka utvecklingen i regionen. Denna gång tittar vi närmare på området offentlig ekonomi och 
hur detta påverkar invånarna i Skåne.
 
Redan för ett år sedan när vi publicerade Skånsk konjunktur kunde vi se början till en av-
mattning i den skånska konjunkturen. Utvecklingen förstärktes under våren när corona-
pandemin utmanade alla delar av vårt samhälle. 

I rapporten i juni kunde vi ge en första bild av hur arbetsmarknaden påverkats av krisen. 
Sommaren som sedan gick var på flera sätt positiv och inte minst kunde den hårt pressade 
besöksnäringen få några goda veckor med ”hemestrande” i Skåne.
 
Kommunerna är viktiga aktörer i vår region och därför är det intressant att också undersöka i 
vilken fas i konjunkturcykeln de befinner sig i. Vi ser att coronakrisen ännu inte slagit igenom 
fullt ut ekonomiskt i kommunerna, utan att detta sannolikt inträffar kommande år.
 
Runt hörnet väntar betydande utmaningar när det gäller den demografiska utvecklingen 
i Skåne. Allt detta är faktorer som i förlängningen påverkar invånarnas ekonomi genom 
skattenivåer, nedskärningar och givetvis också satsningar.
 
Denna upplaga avslutar det tredje året med Skånsk konjunktur. Rapporten är ett samar-
bete med Øresundsinstituttet, som står för produktionen. Vi upplever ett stort intresse 
från er läsare och är mycket glada över att kunna berätta att vi tillsammans med bankens 
ägarstiftelser förlängt samarbetet kring Skånsk konjunktur med ytterligare tre år.
 
Med rapporten vi vill bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i Skåne. Fakta och 
transparens är förutsättningar för att vi alla ska kunna fatta rätt beslut, i stort och i smått. 
Grundidén har hela tiden varit att belysa Skåne ur tre perspektiv – invånare, näringsliv och 
offentlig ekonomi. Alltid med lokala förutsättningar i fokus.
 
Trevlig läsning!
 
Lund, 11 november 2020
Bo Bengtsson, vd 
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Temakapitel: Offentlig ekonomi

Denna upplaga av Skånsk konjunktur ser närmare på 
den offentliga ekonomin i Skåne. Analysen visar att 
den ekonomiska nedgången för Skånes offentliga sek-
tor som en följd av coronakrisen först ser ut att komma 
nästa år. Under 2020 har eko nomin hållits uppe av höj-
da statsbidrag trots att skat teintäkterna per invånare 
har minskat. De kommande åren väntas stats bidragen 
avta och skatteintäkterna öka något igen, men sam-
tidigt står både kommunerna och Region Skåne inför 
stora demo grafiska utmaningar i kombination med 
ett växande investeringsbehov. Coronapandemin gör 
utvecklingen ovanligt svår att sia om och skapar en 
stor osäkerhet i den offentliga sektorn.
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Arbetslösheten i Skåne har stigit markant under coronakrisen. Ökningen är 
förvisso lägre än i Sveriges övriga storstadsregioner, men arbetslösheten i 
Skåne låg redan före pandemin på en hög nivå. Storstadsområdena i västra 
Skåne har drabbats hårdare av pandemin än de norra och östra delarna. 
Turismen har halverats i Malmö, medan nedgången har varit mindre på 
bland annat Österlen. Antalet bostadsaffärer har fortsatt att öka i Skåne, 
och bostadspriserna pekar uppåt. Däremot minskar nyproduktionen.

Överblick: Skåne och Sverige
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Arbetslösheten har stigit kraftigt i Skåne
Arbetslösheten i Skåne var 11,1 procent i september 
2020. Det är 1,8 procentenheter högre än i sep-
tember 2019. Ökningen under coronapandemin är 
mindre än i övriga storstadslän, men arbetslösheten 
i Skåne ökar från en högre nivå. Arbetslösheten har 
vuxit mer i västra än i norra och östra Skåne.

Stor osäkerhet kring smittspridningen
Under sommarmånaderna och tidig höst minskade 
smittspridningen av covid-19 i Skåne. I oktober har 
pandemin tagit ny fart, vilket skapat en ökad osäker-
het för den framtida konjunkturutvecklingen.

Turismen har minskat med en tredjedel
Det registrerades 31,5 procent färre gästnätter 
i Skåne under januari-augusti 2020, jämfört med 
samma period 2019. Minskningen var störst i Skånes 

större städer, Malmö, Helsingborg och Lund. Även 
i de norra och östra delarna av Skåne har turismen 
minskat, men inte i samma utsträckning.

Konsumtion har flyttat i sidled
Konjunkturavmattningen har förvärrats under corona-
pandemin, och de flesta branscher och företag prövas 
hårt av krisen. Coronakrisen har samtidigt påskyndat 
flera pågående strukturomvandlingar i näringslivet, 
vilket vissa branscher har kunnat dra nytta av. Exem-
pelvis har e-handeln vuxit markant under pandemin. 

Bostadsmarknaden växer trots coronapandemin
I coronapandemins inledande skede fanns en oro för 
en negativ prisutveckling på bostadsmarknaden. 
Istället har priserna fortsatt uppåt, både för villor 
och bostadsrätter, och antalet bostadsaffärer i 
Skåne har ökat.

ÖVERBLICK SKÅNE:  I KORTHET

När coronapandemin drog in över Sverige 
förändrades förutsättningarna för den skånska 
ekonomin drastiskt. Börserna rasade, arbetslös-
heten började snabbt att stiga och över 54 000 
skåningar blev korttidspermitterade. Situatio-
nen är fortfarande osäker, men under den tidiga 
hösten steg optimismen något. Tillväxtprogno-
serna, som under våren pekade brant nedåt, 
började skrivas upp från prognosmakarnas 
sida, Stockholmsbörsen återhämtade sig, och 
arbetslöshetsökningen planade ut. De farhågor 
som fanns för negativa reaktioner på bostads-
marknaden har ännu inte besannats, istället sti-
ger bostadspriserna, och de stora ekonomiska 
stöden till kommunerna har i många fall vänt de 
ekonomiska resultaten från befarade förluster 
till förväntade överskott. Även om det ekono-
miska läget just nu inte ser lika illa ut som under 
våren så har tusentals skåningar förlorat jobbet. 
Under oktober har smittspridningen återigen 
stigit i Skåne, och nya restriktioner har införts. 
Det råder fortsatt osäkerhet kring den framtida 
konjunkturutvecklingen.

Arbetslösheten i Skåne var 11,1 procent under sep-
tember 2020, vilket är 1,8 procent högre än under 
september 2019. Arbetslösheten började att stiga 
redan vid konjunkturavmattningen under hösten 
2019, och i februari i år var arbetslösheten i Skåne 
9,7 procent. När coronakrisen började steg arbets-
lösheten kraftigt, och i juli var den uppe på hela 
11,5 procent. Därefter har nivån sjunkit något, men 
arbetslösheten i Skåne är trots allt högre nu än den 
var någon gång under den förra finanskrisen.

Lägre arbetslöshetsökning än i övriga 
storstadsregioner – men från en högre nivå
Arbetslösheten steg med 1,8 procentenheter i 
Skåne under september 2019-september 2020. 

I Stockholm och Västra Götalands län var stig-
ningen större, 2,7 respektive 2,1 procentenheter. 
Ökningen i Skåne var mindre än genomsnittet i 
Sverige, där arbetslösheten steg med 2,0 procent-
enheter under perioden. Det är dock viktigt att no-
tera att arbetslösheten var på en klart högre nivå i 
Skåne redan före pandemin. I september 2020 var 
Södermanland den enda regionen i Sverige med en 
högre arbetslöshet än Skåne. I Malmö var arbets-
lösheten 16,0 procent i september 2020, högst av 
alla kommuner i Sverige.

Coronapandemin har slagit hårdare mot 
storstadsområdena i västra Skåne
Arbetslösheten har ökat i hela Skåne, men öknings-
takten har varit högst i Sydvästra och Nordvästra 
Skåne, de delområden där Malmö och Helsingborg 
är de största kommunerna. I Sydvästra Skåne steg 
arbetslösheten med 2,1 procentenheter under 

Kraftigt ökad arbetslöshet under corona

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten har inte ökat lika mycket 
i Skåne som i landets övriga storstadsre-
gioner; Stockholm och Västra Götaland. 
Ökningen i Skåne sker dock från en högre 
nivå. Arbetslösheten ökade i hela Sverige 
fram till juni i år, därefter har den återigen 
vänt neråt. I Malmö var arbetslösheten i 
september 2020 hela 16 procent, högst 
av alla kommuner i Sverige.

Arbetslösheten ökar från en 
högre nivå i Skåne

Arbetslöshet september 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

DELOMRÅDE

Arbetslöshet, 
andel av arbets-

kraften

Förändring ett 
år (procent- 

enheter)

Nordöstra Skåne 11,5 1,5

Sydöstra Skåne 7,4 0,8

Lundaområdet 7,7 1,5

Mellanskåne 8,8 1,6

Sydvästra Skåne 13,4 2,1

Nordvästra Skåne 10,9 1,9

Norra Skåne 10,5 1,5

Skåne 11,1 1,8

Stockholms län 8,7 2,7

Västra Götalands län 8,5 2,1

Riket 9,0 2,0
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september 2019-september 2020, och i Nordvästra 
Skåne var stigningen 1,9 procentenheter under 
samma period. Den lägsta arbetslöshetsökningen 
hade Sydöstra Skåne, där ökningen bara var 0,8 
procentenheter under perioden.

En av förklaringarna till att storstadsområdena i 
västra Skåne har haft en större ökning av arbetslös-
heten än de mindre kommunerna i norra och östra 
Skåne finns i näringslivets struktur. Branscherna 
handel, hotell- och restaurang, industri, transport 
samt företagstjänster, som alla har påverkats kraftigt 
av pandemin, står tillsammans för en högre andel av 
sysselsättningen i västra än i norra och östra Skåne.

Halverad turism i Malmö – liten nedgång i Ystad
Besöksnäringen i Skåne har drabbats olika hårt i 
olika delar av regionen. Totalt sett registrerades 
32 procent färre gästnätter i Skåne under janua-
ri-augusti 2020, jämfört med samma period 2019. 
I de största städerna i västra Skåne, Malmö, Hel-
singborg och Lund, minskade antalet gästnätter 
med 48, 36 respektive 42 procent. I de populära 
turistmålen i Skånes östra delar var nedgången 
mindre. I Ystad sjönk antalet registrerade gäst-
nätter endast med 7 procent under perioden, och i 
Kristianstad var motsvarande siffra 13 procent.

Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt 
Flera av de branscher som har prövats hårdast av 
coronapandemin, såsom handel och hotell- och res-
taurangbranschen, har många unga anställda, vilket 
har gjort att ungdomsarbetslösheten stigit markant 
under året. Bland personer mellan 18 och 24 år var 
arbetslösheten i Skåne 15,3 procent i september 
2020, vilket är en ökning med 3,4 procentenheter 

sedan september 2019. Ungdomsarbetslösheten 
började stiga kraftigt i mars och april, och när den i 
juli nådde årets högsta nivå var den 16,5 procent.

Bland Skånes inrikes- och utrikesfödda steg ar-
betslösheten med 1,6 respektive 1,5 procentenhe-
ter under september 2019-september 2020. Bland 
personer utan gymnasieutbildning steg arbetslös-
heten med 3,1 procentenheter under perioden och 
var i september 2020 hela 30,3 procent.

Även i de övriga storstadslänen, Stockholm och 
Västra Götaland, och i Sverige som helhet har perso-
ner mellan 18 och 24 år varit den grupp där arbets-
lösheten har ökat mest. Ungdomsarbetslösheten i 
Skåne är dock högre än i de övriga storstadsregioner-
na. Av alla Sveriges 21 regioner är det bara Blekinge, 
Gävleborg, Södermanland och Västmanland som har 
en högre ungdomsarbetslöshet än Skåne.

Skåne

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

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Bransch (andel av 
total sysselsättning) Antal anställda

Förändring 
2017-2018

Vård och omsorg/ 
sociala tjänster (17%)

102 229 -0,3%

Handel (14%) 82 548 1,2%

Utbildning (12%) 72 921 1,3%

Företagstjänster (12%) 72 780 2,4%

Tillverkning och 
utvinning (9%)

57 209 0,2%

Källa: SCB., avser dagbefolkning.

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA 

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM 

27 652 (+6%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrät-
ter under perioden oktober 2019 till septem-
ber 2020 (förändring jämfört med föregående 
12-månadersperiod).

VILLOR: K/T-TAL 

1,88 (+8%) 
K/T-talet för områdets villor under perioden 
oktober 2019 till september 2020 (förändring 
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Källa: Svensk mäklarstatistik
NYSTARTADE FÖRETAG 

5 137 (+8%)
Under det första halvåret 2020  startades 5 137 nya företag och 882 
gick i konkurs. (Förändring jämför med samma period 2019)

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Tillväxtanalys/SCB

ARBETSLÖSHET

11,1% (+1,8)

Källa: SCB, avser dagbefolkning

Antal anställda Ort

Lunds universitet 6 175 Lund

PEAB Sverige AB 2 375 Båstad

Axis Communications AB 2 025 Lund

Polismyndigheten 1 775 Malmö

Malmö universitet 1 725 Malmö

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

210 (+1,5%)
2018. (Förändring jämfört med 2017).

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

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

SYSSELSÄTTNING

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

Befolkning 30 juni 2020  (förändring sedan 30 juni 2019). 
Källa: SCB

Kommuner:  
33 stycken

INVÅNARE

1 383 357 (+1,0%)

180 756
(+2,0%)

426 793 
(+1,2%)
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Covid-19 ger osäkra konjunkturprognoser
Vändningen från hög- till lågkonjunktur brukar följa ett antal 
kända faser som underlättar för prognosmakarna att förutspå den 
framtida konjunkturutvecklingen. Det svåraste brukar vara att 
pricka in själva vändpunkten.
     Coronapandemin är däremot en faktor som varken virusforska-
re, läkare eller prognosmakarna vet hur de ska hantera. Covid-19 
följer inte tidigare mönster. Det gör inte heller regeringarna i 
världens länder. Sällan har så snabba och omfattande restriktioner 
införts. Om vi vänder blicken från sjukvården till näringslivet inne-
bär detta att förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen 
oväntat kan ändras från en dag till en annan.
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Tre parallella trender har pågått i det svenska 
näringslivet under 2020. Konjunkturavmatt-
ningen som inleddes under 2019 har fortsatt. 
Därtill har coronapandemin inneburit en ännu 
brantare konjunkturnedgång, med försämra-
de resultat för många företag. Det har lett till 
varsel, uppsägningar och permitteringar. Den 
tredje trenden är att coronapandemin har 
påskyndat en strukturomvandling i Skåne och 
Sverige. Enskilda företag och delbranscher har 
haft ökad eller oförändrad försäljning medan 
andra har förlorat stort. Exempelvis har handeln 
som bransch i stort tappat kraftigt under året, 
medan e-handeln har vuxit under pandemin.

     – Effekterna av covid-19 har i stort sett på-
verkat hela näringslivet. Emellertid är det stora 
skillnader mellan företagen om denna påverkan i 
huvudsak varit positiv eller negativ. Även företag 
inom en och samma bransch upplever stora skill-
nader vad gäller effekterna av pandemin, säger 
Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.
     Det är en bild som delas av flera av de skånska 
kommunernas näringslivschefer, som har intervju-
ats till denna rapport. Den underliggande 
konjunkturavmattningen har förvärrats av pande-
min, men vissa företag och vissa branscher har bli-
vit vinnare när de lyckats bättre med att hantera 
de förändrade förutsättningarna under året.

E-handeln har slagit rekord under året
Totalt sett har coronapandemin lett till minskade 
försäljningssiffror, lägre produktion och försäm-
rade resultat i det svenska näringslivet, men det 
finns enskilda delbranscher och företag som har 
gått framåt under pandemin.
     E-handeln är ett exempel på hur pandemin har på-
skyndat en pågående strukturomvandling. Branschen 
har vuxit under året samtidigt som handeln totalt 
sett har tappat i försäljning. E-barometern, som ge-
nomförs av Postnord, Svensk Digital Handel och HUI 
Research visar att e-handeln har ökat med 14 procent 
i Sverige under september 2020, jämfört med sep-
tember 2019. E-handeln i juli 2020 var enligt samma 

barometer 45 procent högre än under juli 2019.
     Bilden förstärks av att Postnord visade ett rörelse- 
resultat på 747 miljoner kronor under det tredje 
kvartalet 2020, jämfört med 57 miljoner kronor under 
samma period 2019. Postnord förklarar delvis resul-
tatet med att e-handelns tillväxt gynnat företaget.
     Även byggmaterialhandeln har vuxit under året, 
när utlandssemester har bytts mot hemmasnickeri 
för många. Byggmaterialindex från branschorgani-
sationen Byggmaterialhandlarna visade under det 
tredje kvartalet 2020 en försäljningsökning med 7 
procent, jämfört med samma period 2019. Totalt 
har tillväxten under januari-september 2020 varit 
10 procent, enligt Byggmaterialhandlarna.

IDROTT, KULTUR OCH EVENT
Restriktioner i antalet besökare har 
harft stor inverkan på branschen

INDUSTRIN
Industrins produktion sjönk med 21,5 pro-
cent i Sverige under det andra kvartalet

RESEBRANSCHEN
Malmö Airport och Köpenhamns flyg-
plats har tappat 4 av 5 resenärer

SÄLLANKÖPSHANDELN
Handeln är den bransch som har 
permitterat flest anställda i Skåne

BYGGVARUHANDEL
Försäljningen i Sverige har varit 10 
procent högre hittills under 2020

LÄKEMEDELSINDUSTRIN
Branschens försäljningssiffror steg 
under det andra kvartalet

E-HANDEL
45 procent högre försäljning i Sverige  i juli 
2020 än i juli 2019, enligt e-barometern

DAGLIGVARUHANDEL
Dagligvaruindex i Sverige har stigit 
med 5,7 procent hittills under 2020

DIGITALISERING
Hemarbete och onlinemöten ger ett 
ökat fokus på digitalisering

HOTELL OCH RESTAURANG
Antalet gästnätter i Skåne har minskat 
med en tredjedel under 2020

BEMANNING OCH KONSULTER
Omsättningen i branschen under det an-
dra kvartalet minskade med 26 procent

Coronakrisen påskyndar strukturomvandling

Konsumtionen 
flyttas i sidled

Minskad 
försäljning

Ökad  
försäljning
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Minskad produktion inom industrin
57 200 personer i Skåne arbetade 2018 inom 
industrin. Tillverkningsindustrins produktions-
siffror under det andra kvartalet 2020 var 21,5 
procent lägre i Sverige än under samma period 
2019, enligt branschorganisationen Industri-
arbetsgivarnas konjunkturrapport. Skillnader-
na inom branschen var dock stora. Kemi- och 
läkemedelsföretagens produktion var 30 procent 
högre under det andra kvartalet 2020, jämfört 
med samma period 2019. Samtidigt sjönk pro-
duktionen i bilindustrin kraftigt under perioden.
     Industrin är den bransch i Sverige som har per-
mitterat flest personer under året, och i Skåne står 
branschen för 12 300 permitteringar. Bara inom 
den skånska handeln har fler permitterats.

Livsmedelsindustrin inte den vinnare många tror
Jordbruk och livsmedelsindustri är en viktig 
bransch i Skåne. Jordbruket sysselsatte 11 700 
skåningar år 2018. Branschorganisationen Livs-
medelsföretagen protesterar mot den allmänna 
bilden av att livsmedelsindustrin skulle ha gynnats 
av coronakrisen.
     – Det finns en bild av att livsmedelsindustrin 
täljt guld under coronakrisen. Det stämmer 
tyvärr inte. Rekordnoteringarna från dagligvaru-
handeln innebär dessvärre inga rekordnoteringar 
från svenska leverantörer, som också är beroende 
av andra försäljningskanaler, sade Livsmedels- 

Sällanköpshandeln har lidit av coronapandemin 
– men viss framgång för dagligvaruhandeln
82 500 skåningar arbetade 2018 inom handel, 
som då stod för 13,6 procent av sysselsättningen 
i Skåne. Det var Skånes näst största bransch, efter 
vård och omsorg. Handeln är också den bransch i 
Skåne där flest har permitterats under 2020.
     Försäljningsvolymen i sällanköpshandeln har 
minskat kraftigt under året. Svensk Handels 
stilindex visar att försäljningen av kläder totalt 
sett i Sverige har minskat med 17 procent under 
januari-september 2020 jämfört med samma 
period 2019, och att försäljningen av skor har har 
minskat med 31 procent under året. September 
var den sjunde månaden i rad med minskad försälj-
ning jämfört med 2019, enligt indexet.
     Inom dagligvaruhandeln är inte utvecklingen 
densamma. Branschorganisationen Svensk Dag-
ligvaruhandels Dagligvaruindex visar att daglig-
varuhandelns försäljning i fysiska butiker har ökat 
med 5,7 procent under januari-september 2020, 
jämfört med samma period 2019. Utvecklingen 
mäts i rörliga priser.

Konsulter och bemanningsföretag hårt prövade
Bemanningsföretag och konsulter var några 
av de som snabbast märkte av den ekonomiska 
inbromsningen under våren. I kvartalsrappor-
ten för Kompetensföretagen, arbetsgivar- och 
branschorganisationen för personaluthyrnings-, 
omställnings- och rekryteringsföretagen, framgick 
att omsättningen bland organisationens medlem-
mar totalt sett minskat med 26 procent under det 
andra kvartalet 2020, jämfört med samma period 

2019. Alla yrkesområden som Kompetensföreta-
gens medlemmar verkar inom hade en minskad 
omsättning under det andra kvartalet 2020.

Kastrup har tappat fyra av fem resenärer, och 
turismen i Skåne har minskat med en tredjedel
Även resebranschen tvingades bromsa in snabbt 
under våren. Flygbolagen kämpar för att överleva 
och Köpenhamns flygplats i Kastrup, där många 
skåningar arbetar, har upplevt sin största passa-
gerarminskning någonsin under pandemin. Sedan 
11 mars, då Danmark införde reserestriktioner, har 
flygplatsen förlorat 16,4 miljoner passagerare. I 
september 2020 var antalet resenärer 83 procent 
färre än under samma månad 2019.
     Malmö Airport, i Svedala kommun, har också 
upplevt ett kraftigt minskat passagerarantal 
under året. Totalt hade flygplatsen 432 600 pas-
sagerare under januari-september 2020. Det är 
en nedgång med 71 procent jämfört med samma 
period 2019. Året innan minskade antalet passa-
gerare med åtta procent på årsbasis.
     Turismen har minskat kraftigt även i Skåne. 
Under januari-augusti 2020 registrerades 31,5 
procent färre gästnätter i Skåne än under samma 
period 2019. Mest omfattande har nedgången 
varit i Skånes större städer. I Malmö har antalet 
gästnätter närmast halverats under året, medan 
de norra och östra delarna av Skåne har upplevt 
mindre nedgångar inom besöksnäringen.
     Hotell- och restaurangbranschen sysselsatte 19 
600 personer i Skåne 2018, och utöver dessa har 
tusentals skåningar inom bland annat resebranschen 
och kultur- och eventsektorn drabbats av pandemin.
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54 300 skåningar har 
permitterats under pandemin
54 300 personer på 7 950 företag i Skåne 
har beviljats korttidspermittering under året. 
Åtgärden beräknas kosta staten 2,5 miljarder 
kronor, samtidigt som den troligtvis har räddat 
en stor mängd jobb under coronapandemin. 
Totalt omfattas 582 300 personer av de kort-
tidspermitteringar som har beviljats i Sverige 
under 2020. I Stockholm och Västra Götalands 
län har flest permitterats, 184 500 respektive 
137 100 personer, medan Skåne är på tredje 
plats i listan. Totalt har kostnaden för permit-
teringarna varit 28,8 miljarder kronor.

Tillverkningsindustrin är den bransch i Sverige 
där flest har permitterats. Totalt har 12 300 
personer i Skåne och 174 400 personer i 
Sverige permitterats i branschen. I Skåne är 
handeln den bransch där flest har omfattats 
av korttidspermitteringar, 12 400 personer. 
I Sverige som helhet har 109 900 personer 
permitterats inom handeln.

Källa: Tillväxtverket, uppgifter från 27 oktober 2020

Anställda 1-49 50-99 100+ Totalt

Antal septem-
ber 2020 Förändring

Antal septem-
ber 2020

Föränd-
ring

Antal septem-
ber 2020

Föränd-
ring

Antal septem-
ber 2020

Föränd-
ring

Nordöstra Skåne 24 755 533 6 836 -239 15 092 -445 46 683 -151

Sydöstra Skåne 18 003 95 4 487 -49 5 361 -169 27 851 -123

Lundaområdet 36 050 464 11 703 -554 35 849 333 83 602 243

Mellanskåne 14 004 85 3 237 59 4 413 -235 21 654 -91

Sydvästra Skåne 112 814 1 900 32 484 -13 76 853 652 222 151 2 539

Nordvästra Skåne 73 515 783 24 201 -222 49 429 -232 147 145 329

Norra Skåne 13 641 235 3 033 5 6 513 179 23 187 419

Skåne 292 782 4 095 85 981 -1 013 193 510 83 572 273 3 165

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

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*
Förändring i antal anställda september 2019-september 2020

Turismen har minskat med 
en tredjedel i Skåne
3 386 600 gästnätter registrerades i Skåne 
under januari-augusti 2020, hela 31,5 pro-
cent färre än under samma period 2019. Den 
minskade turismen har slagit hårdare mot de 
större städerna vid Öresundskusten än mot 
de östra delarna av Skåne.

Minskat antal gästnätter januari-augusti 
2020, jämfört med samma period 2019, i de 
största turistkommunerna per delområde
Malmö  -48%
Lund  -42%
Helsingborg -36%
Hässleholm -30%
Kristianstad -13%
Höör  -12%
Ystad  -7%

Källa: SCB/Tillväxtverket, bearbetat av Tourism in Skåne
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företagens chefekonom Carl Eckerdal, i ett press-
meddelande i samband med att organisationen 
presenterade kvartalsrapporten för det andra 
kvartalet 2020.
     Livsmedelsbranschen har förvisso ökat försälj-
ningen till dagligvaruhandeln under pandemin, 
men det har inte vägt upp för uteblivna intäkter 
från export och försäljningar till hotell- och res-
taurangbranschen, enligt Livsmedelsföretagen.

Lägre jobbtillväxt i Skånes företag
Skåne har en växande befolkning, vilket gör 
att sysselsättningen i regionen också måste 
växa, för att inte arbetslösheten ska stiga. Det 
arbetade 3 200 fler i Skånes privata och offent-
liga företag i september 2020 än i september 
2019. Det är en ökning med 0,6 procent, vilket 
är väsentligt lägre än under tidigare år. Under 
november 2018-november 2019 steg sysselsätt-
ningen i företagen med 1,4 procent, och under 
året dessförinnan var ökningen 2,0 procent. Be-
folkningen i Skåne växte med 1,0 procent under 
juni 2019-juni 2020.
     Sydvästra Skåne, med Malmö i centrum, är det 
delområde där sysselsättningen i de privata och of-
fentliga företagen har ökat mest under det senaste 
året. Rörligheten på Skånes arbetsmarknad är stor,  
med en hög andel pendlare, vilket betyder att före-
tagen ofta hämtar kompetens både från närliggan-
de kommuner och delområden. Pendlingen är större 
i västra Skåne än i norra och östra Skåne.
     Sysselsättningen minskade i företagen i 
Nordöstra, Sydöstra och Mellanskåne under sep-
tember 2019-september 2020.

Minskad nyproduktion ger färre sysselsatta 
Bostadsbyggandet började minska redan 2019 
och nedgången har förstärkts i år vilket kan resul-
tera i färre sysselsatta i byggbranschen framöver. 
Byggandet av 3 100 nya bostäder i påbörjades i 
Skåne under det första halvåret 2020. Det är cirka 
900 färre än under samma period 2019, och enligt 
branschorganisationen Byggföretagens senaste 
prognos väntas nyproduktionstakten fortsätta att 
minska även under 2021. Byggföretagen tror att 
detta kommer att leda till att antalet sysselsatta 
i den svenska byggbranschen kommer att vara 
cirka 8 000 färre under 2021 än under 2019, en 
nedgång med drygt 2 procent. I Skåne sysselsatte 
byggbranschen 45 600 personer under 2018.

Relativt stor offentlig sektor i Skåne
Den offentliga sektorn i Skåne stod för 30 procent 
av sysselsättningen i Skåne 2018. Det är en 
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Antal varslade personer i Skåne, Stockholm och Västra 
Götalands län 2019-2020

Sysselsättning per sektor 2018

Källa: SCB, avser dagbefolkning

DELOMRÅDE Offentlig sektor Privat sektor

Nordöstra Skåne 35% 65%

Sydöstra Skåne 29% 71%

Lundaområdet 39% 61%

Mellanskåne 31% 69%

Sydvästra Skåne 28% 72%

Nordvästra Skåne 25% 75%

Norra Skåne 34% 66%

Skåne 30% 70%

Källa: Arbetsförmedlingen
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liknande andel som i Sverige som helhet, där 29 
procent arbetar inom offentlig sektor, men betyd-
ligt högre än i Stockholms län, där den offentliga 
sektorn står för 19 procent av sysselsättningen. I 
Sveriges tredje storstadsregion, Västra Götaland, 
arbetar 29 procent i offentlig sektor. 
     Lundaområdet är det delområde där den of-
fentliga sektorn står för högst andel av syssel-
sättningen, medan den privata sektorn står för 75 
procent av sysselsättningen i Nordvästra Skåne.
     Den relativt stora offentliga sektorn i Skåne, 
jämfört med Stockholm, innebär en större sta-
bilitet vid konjunkturnedgångar, men också mer 
begränsade möjligheter till en snabb sysselsätt-
ningstillväxt när konjunkturen vänder uppåt.

Höga varselnivåer under våren
Från årsskiftet till 23 oktober hade 7 000 personer 
varslats i Skåne. Varselnivåerna var högst i mars och 
april då 2 400 respektive 2 100 skåningar varslades. 
Totalt sett har 114 100 personer i Sverige varslats 
under perioden, vilket kan jämföras med 50 000 var-
sel under hela 2019. I Sverige som helhet varslades 
42 400 personer i mars och 26 800 personer i april.
     Alla varsel leder inte till arbetslöshet. Under 
den senaste finanskrisen blev drygt 60 procent av 
de varslade uppsagda inom sex månader, enligt 
Arbetsförmedlingen. Vissa av de uppsagda hittade 
nya jobb, men bland de som varslades var tre av tio 
arbetslösa sex månader efter att varslet lagts.
     Närmare hälften av de som varslades i Sverige 
under mars 2020 hade blivit uppsägda två måna-
der senare, enligt Arbetsförmedlingen. Det är en 
något högre andel än under den förra finanskrisen.

Konkurserna ökar inte i samma takt som 
befarades under våren
5 765 företag gick i konkurs i Sverige under 
januari-september 2020. Det är 64 företag fler än 
under samma period 2019. 873 företag i Skåne 
gick i konkurs under årets första nio månader. Det 
är en färre än vad som befarades under våren.
     I vårens upplaga av Skånsk konjunktur notera-
des en kraftig ökning av antalet konkurser under 
mars och april. Då gick 53 procent fler företag i 
konkurs än under en genomsnittlig månad under 
perioden mars 2019-februari 2020. Därefter har 
dock antalet konkurser i Skåne minskat markant.
     I mars och april gick 147 respektive 138 företag 
i Skåne i konkurs. I augusti och september var 
motsvarande siffra 50 och 66 företag.
     Inte heller i Stockholm och Västra Götalands 
län har konkurserna stigit trots coronapandemin. 
I Stockholm har konkurserna istället varit färre 
under januari-september 2020 än under samma 
period 2019.

Antal konkurser januari-september 2020

Källa: SCB

Antal konkurser 
januari- 

september 2020

Förändring i antal, 
jämfört med samma 

period 2019

Skåne 873 84

Stockholms län 1 975 -52

Västra Götalands län 833 39

Riket 5 765 64
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2019-september 2020

1) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020 jämfört med genomsnittligt värde 
oktober 2018-september 2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2019-september 2020. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2019-sep-
tember 2020 jämfört med oktober 2018-september 2019. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

DELOMRÅDE
BOSTADSRÄTTER  

kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR  
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Nordöstra Skåne 15 612 (1%) 481 (13%) 16 917 1,94 (6%) 831 (0%)

Sydöstra Skåne 16 434 (-5%) 521 (-14%) 21 529 1,98 (11%) 925 (-3%)

Lundaområdet 36 934 (6%) 2 321 (13%) 31 808 1,80 (7%) 931 (9%)

Mellanskåne 15 614 (4%) 285 (-8%) 18 062 2,11 (11%) 681 (-8%)

Sydvästra Skåne 29 452 (10%) 8 355 (10%) 33 803 1,78 (8%) 2 300 (-1%)

Nordvästra Skåne 22 441 (7%) 3 200 (9%) 25 792 1,83 (8%) 2 470 (3%)

Norra Skåne 11 314 (7%) 296 (3%) 13 696 2,04 (7%) 541 (13%)

Skåne 27 652 (6%) 15 459 (9%) 25 896 1,88 (8%) 8 679 (1%)

Bostadsmarknaden: Priserna 
fortsätter att öka, men 
nyproduktionen har minskat

Påbörjade bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)1

Färdigställda bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)2

Nordöstra Skåne 319 (+120) 70 (-179)

Sydöstra Skåne 230 (+141) 128 (-7)

Lundaområdet 307 (-496) 221 (-1 054)

Mellanskåne 80 (-52) 72 (-61)

Sydvästra Skåne 1 207 (-682) 1 901 (+518)

Nordvästra Skåne 869 (-14) 847 (-210)

Norra Skåne 117 (+72) 153 (+43)

Skåne 3 129 (-911) 3 392 (-950)

Nyproduktion av bostäder

1) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder januari-juni 
2020 jämfört med samma period 2019. 2) Avser förändringen av antalet 
färdigställda nybyggda bostäder januari-juni 2020 jämfört med samma 
period 2019. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
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Coronakrisen har ännu inte haft någon nega-
tiv påverkan på prisutvecklingen på Skånes 
bostadsmarknad. Såväl villa- som bostadsrätts-
priserna har fortsatt att öka, om än i en något 
lägre takt än under högkonjunkturen. Nypro-
duktionen av bostäder sjönk under 2019 när 
konjunkturen mattades av, en utveckling som 
har förstärkts under det första halvåret 2020. 
Nyproduktionstakten minskar främst i stor-
stadsområdena i västra Skåne, medan effekten 
är fortsatt fördröjd i Skånes norra och östra 
delar. Den minskande nyproduktionen väntas 
även leda till en lägre sysselsättning i byggbran-
schen. Den största coronaeffekten har synts 
på fritidshusmarknaden, där både priser och 
försäljningsvolymer har ökat under året.

I fem av sju delområden i Skåne såldes fler bo-
städer under oktober 2019-september 2020 än 
under föregående tolvmånadersperiod. I sex av sju 
delområden steg även kvadratmeterpriserna på 
bostadsrätter, och på villamarknaden ökade priset 
i alla delområden under perioden. Nyproduktionen 
minskade i Skåne totalt sett, men de regionala 
skillnaderna är stora. Låga räntor, en växande 
befolkning och ett ökat fokus på bostaden under 
coronapandemin kan leda till att bostadsmarkna-
den fortsätter att växa under kommande år. Skulle 
arbetslösheten fortsätta att stiga kan det minska 
köpkraften även på bostadsmarknaden.

Minskad nyproduktion för andra året i rad
Under 2019 påbörjades 7 300 nya bostäder i 
Skåne, 3 100 färre än under 2018. Under det första 
halvåret 2020 har minskningen fortsatt. Det påbör-
jades 900 färre bostäder i Skåne under det första 
halvåret 2020 än under samma period 2019.

Det är främst i storstadsregionerna Sydväs-
tra, Nordvästra och Lundaområdet, med Malmö, 
Helsingborg och Lund i centrum, som den påbörjade 
nyproduktionen har minskat. Det var i dessa delom-
råden minskningen var som mest påtaglig under 
2019, och utvecklingen har fortsatt i Sydvästra och 
Lundaområdet även under 2020. I Skånes norra och 
östra delar ökade nyproduktionen i ett senare skede 
av högkonjunkturen, och denna fasförskjutning 
syns även när bostadsbyggandet nu har vänt nedåt.

Även antalet färdigställda bostäder i Skåne sjönk 
under det första halvåret 2020, jämfört med samma 
period 2019. Då den påbörjade nyproduktionen har 
minskat väntas färdigställandet av nya bostäder 
också fortsätta att minska under kommande år.

Branschorganisationen Byggföretagens 
prognos från hösten 2020 pekar på en fortsatt 
minskad nyproduktion i Sverige under 2021. Enligt 
Byggföretagen minskar den påbörjade nyproduk-
tionen i Sverige från 48 300 bostäder 2019 till 
47 700 bostäder i år. Under 2021 väntas antalet 
påbörjade bostäder sjunka till 45 500. Byggföreta-
gen tror att detta kommer att leda till att antalet 
sysselsatta i den svenska byggbranschen kommer 
att vara cirka 8 000 färre under 2021 än under 
2019, en nedgång med drygt 2 procent. I Skåne 
sysselsatte byggbranschen 45 600 personer 
under 2018.

Antalet bostadsrättsaffärer fortsätter öka
Det såldes 15 500 bostadsrätter i Skåne under 
oktober 2019-september 2020, vilket är 9 
procent fler än under föregående tolvmånader-
speriod. Bara i Sydöstra Skåne minskade antalet 
sålda bostadsrätter under perioden. Även under 
2019 ökade antalet sålda bostadsrätter i Skåne, 
då med 10 procent.
     Kvadratmeterpriserna på bostadsrätter var 
också högre under oktober 2019-september 
2020 jämfört med föregående tolvmånaders-
period. De steg med 6 procent under perioden, 
och det prisfall som oroade många prognosma-
kare i coronakrisens inledande skede har hittills 
uteblivit. Istället har utvecklingen varit fortsatt 
positiv. Prisökningen under det senaste året är 
relativt hög ur ett historiskt perspektiv, men 
lägre än under 2015-2017 då priserna steg med 
13-14 procent årligen.

Högre villapriser, men oförändrat antal 
försäljningar
Villapriserna mätt i K/T-tal, den koefficient som 
beskriver relationen mellan köpeskilling och tax-
eringsvärde, var 8 procent högre under oktober 
2019-september 2020 än under föregående 
tolvmånadersperiod. Priserna har stigit i alla 
delområden, men mest i Sydöstra Skåne och 
Mellanskåne. Även på villamarknaden är prisök-
ningen något lägre än under högkonjunkturen, 
men högre än åren dessförinnan.
     Antalet villaförsäljningar ökade endast med 1 
procent under perioden, men det finns stora re-
gionala variationer inom Skåne. I Lundaområdet 
och Norra ökade antalet villaaffärer med 9 res-

pektive 13 procent, medan antalet försäljningar 
minskade i Sydöstra, Mellanskåne och Sydvästra 
Skåne. Villamarknaden har nu vuxit i Skåne varje 
år sedan 2013.

Riksbanken aviserar inga höjda räntor
Efter nära fem år med negativ reporänta höjde 
Riksbanken räntan till noll i december 2019. I Riks-
bankens penningpolitiska prognos från februari, 
den sista som publicerades innan coronakrisen 
bröt ut, väntades ett oförändrat ränteläge under 
2020 och 2021, men Riksbanken planerade för 
en räntehöjning under 2022. Under året har dock 
dessa planer reviderats, och i den prognos som 
Riksbanken släppte i september finns inga plane-
rade räntehöjningar under prognosperioden. Nu 
arbetar Riksbanken dessutom för att hålla även 
andra räntor än reporäntan nere.
     De låga räntorna under de senaste åren har 
gjort bostadslån mer fördelaktiga. Att inga nya 
räntehöjningar finns planerade under överskådlig 
framtid gör att riskerna för växande kostnader till 
följd av ett bostadsköp minskar.

Coronapandemin har satt bostaden i fokus
Det har blivit vanligare att arbeta hemifrån under 
coronapandemin. Distansarbetet i Sverige ökade 
med 400 procent under februari-april, enligt Tele2 
Företag/KantarSifo. I samma undersökning uppger 
4 av 10 tillfrågade att de kommer att jobba mer 
hemifrån även efter coronapandemin.
     De förändrade arbetsmönstren har satt bosta-
den i fokus, vilket kan vara en bidragande faktor 
till att bostadsmarknaden fortsatt att växa trots 
coronapandemin. En större mängd distansarbete 
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BNP krymper under 2020, men 
vårens prognoser har skrivits upp

Prognoser för BNP i Sverige och Danmark (föregående prognos)

SVENSK BNP 2019 2020 2021 2022 Definition Publicerad

Riksbanken 1,3 (1,2) -3,6 (-4,5) 3,7 (3,6) 3,7 (4,1) BNP Sep -20 (Jul -20)

Konjunkturinstitutet 1,3 (1,2) -3,6 (-5,7) 3,5 (3,4) 3,3 (4,1) BNP, Kalenderkorrigerad Sep -20 (Jun -20)

Finansdepartementet 1,2 (1,2) -4,6 (-6,0) 4,1 (3,0) 3,8 (4,4) BNP Sep -20 (Jun -20)

Nordea 1,3 (1,3) -3,5 (-6,0) 4,0 (4,0) 2,0 BNP, Kalenderkorrigerad Aug -20 (Maj -20)

Swedbank 1,2 (1,2) -5,0 (-5,0) 3,0 (2,0) 3,0 BNP Aug -20 (Maj -20)

DANSK BNP 2019 2020 2021 2022 Definition Publicerad

De Økonomiske Råd* 2,8 -3,6 3,8 i.u Real BNP Okt -20

Danske Bank 2,8 (2,4) -3,5 (-3,5) 3,0 (2,5) i.u BNP Okt -20 (Jun -20)

Nationalbanken 2,3 (2,4) -3,6 (-4,1) 3,6 (4,2) 2,3 (1,6) Real BNP Sep -20 (Jun -20)

Finansministeriet 2,3 (2,4) -4,5 (-5,3) 4,2 (4,0) i.u BNP Aug -20 (Maj -20)

Nordea 2,3 (3,4) -4,5 (-5,0) 3,0 (4,0) 2,5 BNP, Kalenderkorrigerad Aug -20 (Maj -20)

*De Økonomiske Råd publicerade flera olika scenarior under våren, men ingen vanlig Vismandsrapport. 
Källa: Finansdepartementet, Riksbanken, Swedbank, Konjunkturinstitutet, Nordea, Danske Bank, Nationalbanken, De Økonomiske Råd, Finansministeriet.

BNP-prognoserna för 2020 skrevs ner un-
der våren i takt med att smittspridningen av 
covid-19 ökade, men under den tidiga hösten 
ökade optimismen hos prognosinstituten. 
Stockholmsbörsen har hämtat sig efter vårens 
stora fall, och flera konjunkturindikatorer har 
vänt uppåt under hösten. Även om tongång-
arna är mer positiva än under våren finns det 
fortfarande flera orosmoment, som riskerar att 
bromsa återhämtningen. En ökad smittsprid-
ning under oktober har fått flera länder att 
skärpa sina coronarestriktioner, och det ame-
rikanska valet skapade ytterligare osäkerhet. 
Dessutom är Brexit-frågan ännu inte utagerad, 
och klimatfrågan ständigt närvarande.

I de konjunkturprognoser som presenterades 
innan sommaren trodde prognosmakarna att 
Sveriges BNP skulle minska med mellan 5 och 6 
procent under 2020. I de prognoser som pre-
senterats under augusti och september räknar 
prognosmakarna fortsatt med att BNP-tappet 
under 2020 blir ett av de största i modern tid, men 
omfattningen beräknas inte längre bli lika stor 
som det befarades under våren.
     Stockholmsbörsen rasade i slutet av februari och 
i början på mars, vilket raderade ut stora delar av 
de uppgångar som skett under senare år. I slutet 

av mars inleddes dock en återhämtning, och under 
hösten har Stockholmsbörsens index åter nått de 
nivåer som den hade före krisen. I slutet av oktober, 
när smittspridningen på nytt börjat öka i Sverige 
och resten av Europa, har börsen återigen tappat.
     Det danska storbolagsindexet hade en snabb-
are återhämtning än det svenska. På börsen i Kö-
penhamn nåddes redan i juni samma nivåer som 
före coronakrisen, och uppgången har fortsatt 
sedan dess.

Privata fastighetsbolag har 
vuxit om allmännyttan
I vårens upplaga av Skånsk konjunktur handlade 
temakapitlet om den skånska bostadsmarknaden, 
som har vuxit under det senaste decenniet. Det 
såldes 30 procent fler bostäder i Skåne under 
2019 än under 2009. Dessutom har byggtakten 
i Skåne varit hög under 2010-talet, och sju av tio 
nya bostäder finns i flerbostadshus. Privatperson-
er och bostadsrättsföreningar är de största grup-
perna av fastighetsägare, men under de senaste 
fem åren har de privata fastighetsbolagen vuxit 
om allmännyttan i Skåne. Det beror dels på att 
privata fastighetsbolag står bakom flera nybygg-
nadsprojekt, men också på att flera kommuner har 
sålt delar av sitt allmännyttiga bostadsbestånd.
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kan ställa andra krav på en bostad. Exempelvis 
kan det uppstå ett större behov än tidigare av 
arbetsrum eller hemmakontor.

Befolkningsökning driver upp priserna – men en 
ökad arbetslöshet kan dämpa utvecklingen
Skånes befolkning har ökat med 1 procent under 
juni 2019-juni 2020, vilket spär på den bostadsbrist 
som finns i regionen. Över 50 000 hushåll i Skåne 
var trångbodda under 2018, enligt den statliga 
myndigheten Boverkets prognoser. Bostadsbristen 
leder till en ökad konkurrens på bostadsmarknaden, 
vilket i sin tur gör att priserna stiger.
     Arbetslösheten har stigit markant i Skåne 
under coronapandemin. Skulle ökningen fortsät-
ta, eller leda till en växande långtidsarbetslös-
het, kan det få konsekvenser för utvecklingen 
på bostadsmarknaden. En lägre köpkraft i den 
skånska befolkningen kan på sikt leda till en lägre 
prisökning på bostadsmarknaden.

Fler sålda fritidshus under coronapandemin
Den del av bostadsmarknaden som har vuxit 
mest under coronapandemin är marknaden för 
fritidshus. Det kan bero på de förändrade semes-
tervanorna under coronapandemin. Enligt Svensk 
Mäklarstatistik såldes 13 procent fler fritidshus 
i Skåne under oktober 2019-september 2020 än 
under föregående tolvmånadersperiod. Samtidigt 
steg priserna på fritidshus, mätt i K/T-tal, med 
11 procent. I Sverige som helhet har både antalet 
försäljningar av fritidshus och prisnivån stigit 
med 11 procent under perioden.

Rusning efter fritidshus i Danmark
Det är inte bara i Sverige som fritidshusen har 
ökat i popularitet under coronapandemin. Den 
danska motsvarigheten till SCB, Danmarks Statis-
tik, rapporterar om att det såldes 5 800 fritidshus  
i Danmark under det andra kvartalet 2020. Under 
samma period 2019 såldes 3 100 fritidshus, en 
ökning med hela 90 procent. Det är den största 
ökningen sedan mätningarna infördes år 2005.
     Inte heller på den danska bostadsmarknaden 
har coronapandemin fått priserna att sjunka. Kva-
dratmeterpriset på ägarlägenheter, som närmast 
kan liknas med en svensk bostadsrätt, har ökat 
med 7 procent under september 2019-september 
2020, och villapriserna har stigit med 4 procent 
under samma period enligt boligsiden.dk.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Ökad smittspridning under 
oktober
Under sommaren sjönk smittspridningstakten i 
Skåne, likt i övriga Europa. Det ledde till lättade 
restriktioner och en ökad positivism i närings- 
livet och ekonomin. Dessutom öppnade fler 
gränser för turister, vilket inte minst är relevant 
i en gränsregion som Skåne.
     Under oktober har dock smittspridningen återi-
gen stigit, vilket ökar osäkerheten i både samhälle 
och ekonomi. De stigande smittonivåerna har 
gjort att bland annat nya riktlinjer kring sittande 
publik förändrats, och att diskussioner kring nya 
coronarestriktioner blivit mer frekventa. Skulle 
smittspridningen fortsätta att öka finns en stor 
sannolikhet för att detta ger negativa ekonomis-
ka effekter under de kommande månaderna.
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återhämtning
Konsumenternas framtidstro har ökat i Sverige. I 
Konjunkturinstitutets konsumentförtroendemät-
ningar, som ses i grafen till vänster, ser de svenska 
konsumenterna fortsatt negativt på utvecklingen 
för den svenska ekonomin, men förväntningarna 
närmar sig de historiskt sett mer normala nivåerna 
från tiden före coronakrisen.
     Försäljningen i detaljhandeln har återgått till mer 
normala nivåer i både Sverige och Europa, även om 
butikerna fortsatt lider av de tapp som coronapan-
demin har inneburit. Även inköpschefsindex har 
gått tillbaka till mer normala nivåer efter vårens ras.
     Sammantaget visar dessa index en positiv 
trend, vilket indikerar att den svenska ekonomin 
håller på att återhämta sig. Trots de mer positiva 
tongångarna är dock såväl inköpschefsindex som 
konsumentförtroendeindex på en klart lägre nivå 
än under högkonjunkturen. Återhämtningen som 
pågår är alltså inte till en ny högkonjunktur, utan 
från relativt låga till mer normala nivåer.

Näringslivscheferna i Skåne är försiktigt positiva
Även näringslivscheferna i de skånska kommunerna 
tror att det kommande halvåret kommer att vara 
mer positivt än det förra. I de intervjuer som under 
oktober genomförts till denna rapport vittnar 
många om en framtidstro i det skånska näringslivet.
     – I den enkätundersökning som vi regelbundet 
skickar ut till näringslivet i kommunen uppger en 
tydlig majoritet att de ser positivt på framtiden de 
kommande 6-12 månaderna, säger Lars Persson, 
näringslivschef i Eslövs kommun.
     – I min undersökning är 54 procent positiva 
gällande Ängelholms konjunktur de kommande 
månaderna. Endast 5 procent är pessimistiska, 
säger Andreas Jarud, vd för Ängelholms näringsliv.
     Samtidigt betonar näringslivscheferna i Skåne 
att konjunkturläget är osäkert, och att yttre på-
verkansfaktorer är svåra att överblicka. 
     – Många ser positivt på läget just nu, men har 
en viss oro för de närmaste sex månaderna och 
för hur långvarig pandemin blir. Det finns också 
en oro för hur övriga länder stänger ner, och hur 
effekten av det blir, säger Annika Wallin Jalgén, vd 
för Business Port Staffanstorp.
     – I nuläget är det jättesvårt att göra en prog-
nos. Mycket beror på yttre omständigheter. Drar vi 
ut tangenten på de siffror vi ser idag, så ser näst-
kommande sex månader mycket bättre ut jämfört 
med föregående sex månader, säger Stefan Lars-
son, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

Elbrist och dyr el ett fortsatt problem i Skåne
Företag som vill bygga ut sin produktion och skapa 
nya jobb i Skåne får enligt Sydsvenska Handelskam-
maren fortfarande besked om att kapacitet för nya 
anslutningar saknas under de närmaste två till tre 
åren.  Region Skåne är dock optimistisk om läget i 
sin rapport ”Scenario för det skånska elsystemet” 
från september. De menar att kapacitetsbristen i 
stamnäten i Skåne kan hanteras om pågående och 
planerade åtgärder genomförs utan förseningar.
Handelskammaren är dock fortsatt orolig för 
elleveranserna och tillbakavisar i en debattartikel 
i Dagens Industri den 21 oktober uppgifter från 
nätbolagen om att det genom tillfälliga lösningar 
skapats tillräcklig kapacitet. 
     Skåne är beroende av elleveranser från övriga 
Sverige. Elleveranserna ska lösas med en 85 mil 
lång elledning, Sydvästlänken, som blivit försenad 
i flera år på grund av krånglande teknik. Handels-
kammaren pekar på att detta dels skapar brist på 
el, dels skapar högre elpriser i elområde 4 i södra 
Sverige än i elområde 1-3 i övriga landet.
   . 
Större osäkerhet i prognoserna än tidigare
Under våren publicerade flera prognosmakare inte 
bara en prognos, utan flera olika scenarior, eftersom 
det fanns stora svårigheter i att förutspå utveckling-
en. De ekonomiska effekterna av coronapandemin 
liknar inte utvecklingen i en vanlig lågkonjunktur, 
vilket gör det svårare att planera inför framtiden. 
     När smittspridningen under oktober och novem-
ber åter börjat öka kraftigt i en rad länder, däribland 
Sverige, blir den ekonomiska utvecklingen allt mer 

oförutsägbar. Flera länder inför nu omfattande 
restriktioner som begränsar resor, nöjesliv, handel, 
möten och möjligheten att ta sig till arbetsplatsen. 

Valet i USA, Brexit och den globala säkerhets-
politiken påverkar världshandeln
De skånska företagen exporterade varor och 
tjänster för 123,6 miljarder under 2018, enligt 
Tillväxtverket. Det innebär att globala händelser 
ger lokala effekter i Skåne.
     Coronapandemin har påverkat hela världen 
under 2020, och de nedstängda samhällena har 
bland annat försvårat för skånska företag som 
arbetar med import och export. Men det finns fler 
aktuella världspolitiska händelser som kan påverka 
de skånska företagens handel med omvärlden.
     Brexitfrågan är ännu inte löst, vilket innebär 
att de framtida spelreglerna i handelsrelationer 
mellan Storbritannien och EU fortsatt är ovissa. 
2019 var Storbritannien Sveriges sjätte största 
exportland och det sjunde största importlandet.
     Sveriges tredje största exportland är USA, som 
den tredje november står inför ett presidentval. I 
skrivande stund finns inget valresultat, men hu-
ruvida amerikanerna väljer Donald Trump eller Joe 
Biden som landets nästa president kommer inte 
bara att påverka marknaden på kort sikt, utan de 
båda presidentkandidaternas skilda syn på världs-
handeln kan få konsekvenser även på lång sikt.
     Kina och Ryssland är två länder som flyttat fram sina 
positioner under det senaste åren. Det säkerhetspoli-
tiska läget i världen har hamnat i ett förnyat fokus, och 
handelskonflikter ger ringar på vattnet även i Skåne.

Konsumentförtroende i Sverige

Värde över 100 indikerar att konsumenterna har en positiv syn på den 
framtida utvecklingen i svensk ekonomi, medan värden under 100 indikerar 
det motsatta. Källa: Konjunkturinstitutet, Macrobond

Försäljning i detaljhandeln

Försäljningsvolymerna är indexerade med det genomsnittliga värdet 
2015=100. Källa: SCB, Danmarks Statistik, Eurostat, Macrobond

Inköpschefsindex

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
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Självförsörjningskvot 2018

Källa: SCB. Självförsörjningskvoten visar relationen mellan dagbefolkningen 
och nattbefolkningens lönesumma och därmed anger en kvot på 1,0 att 
dagbefolkning och nattbefolkning tjänar lika mycket. 

DELOMRÅDE Självförsörjningskvot

Nordöstra Skåne 0,97

Sydöstra Skåne 0,81

Lundaområdet 1,05

Mellanskåne 0,62

Sydvästra Skåne 1,07

Nordvästra Skåne 0,95

Norra Skåne 0,88

Skåne 0,98

Bruttoregionprodukt per invånare (tkr)

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

2018
Volymföränd-

ring %

Skåne 409 1,8%

Stockholms län 647 3,1%

Västra Götaland län 487 2,5%

Riket 475 2,2%

DELOMRÅDE 2018 Förändring ett år

Nordöstra Skåne 201 1,0%

Sydöstra Skåne 218 1,6%

Lundaområdet 217 1,8%

Mellanskåne 207 1,5%

Sydvästra Skåne 210 1,6%

Nordvästra Skåne 211 1,3%

Norra Skåne 204 1,8%

Skåne 210 1,5%

Stockholms län 245 2,8%

Västra Götalands län 216 1,9%

Riket 217 2,0%

Disponibel inkomst per invånare (tkr)

Siffrorna har justerats med KPI och baseras på den totala summan delat på 
invånarantalet i kommunerna/delområdet per 31 dec 2018. Källa: SCB. 
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Skulder per invånare hos Kronofogden

Källa: Kronofogden och SCB. *Statistiken avser 1 januari 2020 och 1 juli 
2020. Statistiken anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare 
har hos Kronofogden, delat på antalet invånare i kommunen/delområdet den 
30 december 2019/30 juni 2020. 

Ekonomin i Skåne hade halkat efter övriga 
storstadsregioner i Sverige redan före coro-
napandemin. Bruttoregionprodukten är lägre 
i Skåne än i Stockholm och Västra Götaland, 
och inte heller Skånes sysselsättningsgrad når 
upp till samma nivå som i de övriga storstads-
regionerna. Den disponibla inkomsten bland 
Skånes invånare är lägre än i Stockholm, men 
på samma nivå som i Västra Götalands län.

Bruttoregionprodukten i Skåne var 409 000 per 
capita under 2018. Det är en lägre nivå än i Stock-
holm och Västra Götalands län, och även klart 
under riksgenomsnittet. Det ska dock tilläggas att 
den höga bruttoregionprodukten i huvudstadsom-
rådet höjer det svenska genomsnittet.
     Detta innebär att när konjunkturavmattningen 
förstärkts av coronapandemin under 2020, så är 
det ekonomiska utgångsläget i Skåne på förhand 
sämre än i landets övriga storstadsregioner.

Lägre sysselsättningsgrad i Skåne – men 
gränspendlare saknas i statistiken 
Sysselsättningsgraden i Skåne var 74,6 procent 
under 2018, en väsentligt lägre nivå än både det 
svenska riksgenomsnittet, och nivån i övriga stor-
stadsregioner. Att sysselsättningsgraden i Skåne är 
lägre beror delvis på att arbetslösheten är högre i 

Skåne, men det finns även statistiska felkällor som 
gör att glappet ser större ut än det i realiteten är.
     De personer som pendlar från Skåne till Dan-
mark räknas ej som sysselsatta i den officiella 
statistiken över sysselsättningsgrad i Sverige. Det 
beror till stor del på att det saknas uppgifter om 
denna grupps storlek. Enligt de senast tillgängli-
ga uppgifterna från 2015 hade omkring 16 900 
personer bosatta i Sverige en inkomst i Danmark. 
Hade dessa inräknats i statistiken hade Skånes 
sysselsättningsgrad varit något högre, även om 
den fortsatt inte nått upp till samma nivå som i de 
övriga storstadsregionerna.
     Antalet pendlare mellan Sverige och Danmark 
har sannolikt minskat under coronapandemin. De 
hotell, restauranger och butiker i Köpenhamnsom-
rådet som har många svenska anställda har påver-
kats negativt av coronapandemin. Dessutom har 
Köpenhamns flygplats i Kastrup, en stor svensk 
arbetsgivare, tvingats säga upp personal under 
krisen. Därtill har gränsen inte varit lika öppen 
under 2020 som tidigare, vilket sannolikt påverkat 
gränspendlingen negativt.

Lägre disponibel inkomst i Skåne
Invånarna i Skåne hade i genomsnitt en disponi-
bel inkomst strax under riksgenomsnittet under 
2018. Skillnaden mot framför allt Stockholms län 
var stor. Den disponibla inkomsten säger dock inte 
allt om hur den privatekonomiska situationen ser 
ut i de olika regionerna. Exempelvis är levnads-
kostnaderna i Stockholms län är generellt sett 
högre än i Skåne.
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Sysselsättningen i Skåne lägre 
än i övriga storstadsregioner

DELOMRÅDE 2018 Förändring ett år

Nordöstra Skåne 77,2% 0,4

Sydöstra Skåne 80,3% 0,1

Lundaområdet 73,3% -0,2

Mellanskåne 79,7% 0,2

Sydvästra Skåne 71,6% 0,4

Nordvästra Skåne 76,1% 0,6

Norra Skåne 78,3% 0,2

Skåne 74,6% 0,3

Stockholms län 80,5% 0,3

Västra Götalands län 80,2% 0,3

Riket 79,5% 0,4

Sysselsättningsgrad

Förändring i procentenhet mellan 2017 och 2018. Avser nattbefolkning 
mellan 20-64 år och inkluderar ej gränspendlare. Källa: SCB
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Konjunktureffekter
Det är inte bara konjunkturläget som är svårt att få grepp om när corona-
pandemin vecka för vecka ändrar förutsättningarna för människor, företag 
och samhälle. Även privatekonomin blir svårare att förutspå. Sparbanken 
Skånes privatekonom Anders Hansson ger i samarbete med Øresundsinsti-
tuttet en övergripande bild av hur privatekonomin påverkas. 

Covid-19 förstärker lågkonjunkten
De första tecknen på en kommande lågkonjunktur märktes 
redan vid förra årsskiftet. När allt fler blev smittade av 
covid-19 under 2020 stängdes samhället delvis ner och bl.a. 
flygbolag, hotell och nöjes- och kulturinstitutioner förlorade 
stora delar av sina intäkter. Många jobb räddades genom stöd 
till permittering med lön. Men det räcker inte. Fler blir arbets-
lösa. Nu ökar smittspridningen igen vilket kan resultera i att 
fler företag tvingas permittera eller säga upp personal.

Arbetslöshet > lägre inkomster och större osäkerhet   
> minskad vilja och möjlighet att konsumera

1

Fortsatt låga bostadsräntor 
Coronakrisen och den förstärkta lågkonjunkturen inne-
bär att räntorna förväntas vara låga under en längre tid.

Låga räntor > fortsatt låga kostnader för bolån > bra 
för  privatekonomin > ökar sannolikheten för fortsatt 
stabil bostadsmarknad

2

Hemarbete och färre utlandsresor med covid-19
Reserestriktioner och stängda gränser gör att färre 
reser utomlands vilket sätter fokus på hemester och 
hemarbete – därmed blir den egna bostaden viktigare.

Hemmet i fokus  > fler renoverar sina bostader   
> bra försäljning i byggvaru- och möbelhandeln

3

När statsbidragen minskar och skatteintäkterna 
faller väntas kommuner och regioner få en sämre 
ekonomi under kommande år
Den ekonomiska krisen når kommuner och regioner 
med fördröjning visar denna analys. På sikt kommer 
det att påverka invånarna.

Sämre kommunal och regional ekonomi  > skatte-
höjningar eller färre anställda eller minskad service

4

Skattesänkningar – lågavlönade och ensamstående
• Allmän skattereduktion införs på 1 500 kronor per år för förvärvsinkomst den 1 januari 2021. Utöver denna reduk-

tion införs också en skattereduktion för arbetsinkomst med fokus på löntagare med lägre inkomster. Denna reduk-
tion skall vara temporär och kompensera för ökade kostnader som många fått i samband med corona. Regeringen 
avser återkomma under hösten kring utformningen för dessa skattesänkningar.

• En tvåbarnsfamilj där båda vuxna arbetar får knappt 300 kronor mer i plånboken nästa år till följd av den allmänna 
skattereduktionen. Skattereduktionen till de med lägre inkomst är ännu inte fastställd hur den skall utformas.

Skattesänkningar – pensionärer
• Pensionärer med en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad får ett pensionstil-

lägg på upp till 600 kr/mån. Tillägget påverkar inte garantipensionen, bostadstillägget eller äldreför-
sörjningsstödet. Personer över 65 år får även en skattesänkning i form av ett förhöjt grundavdrag.

• För en pension på 20 000 kronor per månad sänks skatten med omkring 60 kronor per månad. Är 
pensionen 25 000 kronor blir skattesänkningen knappt 170 kronor per månad. Den sänkta skatten 
gäller från årsskiftet, men pensionstillägget börjar betalas ut från den 1 september 2021. En pensi-
onär med en pension på runt 13 000 kronor får utöver sänkt skatt också fullt pensionstillägg vilket 
innebär över 400 kronor mer i plånboken från september nästa år.

Skattesänkningar – underhållstöd
• Underhållsstödet höjs från 1/7 2021 med 100kr/mån för barn under 15 år samt med 150kr/barn i åldern 15-18 år.
• En ensamstående förälder med underhållsstöd för två barn får omkring 350-400 kronor mer att röra sig med 2021 

till följd av skattesänkning och höjt underhållsstöd.

Prisbasbeloppet höjs med 300 kronor till 47 600 kronor 2021
• Garantipensionen höjs med 50 kronor per månad.
• Studiemedlen höjs med knappt 70 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2020.
• Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 6 kronor per dag, vilket motsvarar 190 kronor per månad.
• Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. Högsta sjukpenningnivån höjs med 6 kr = högst 810 kr per dag.
• Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. 
• Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, vilket innebär lägre skatt för de som tjänar över 44 750 kronor per månad 

(43 600 kronor 2020).

Skatterna och privatekonomin
Statens höstbudget är expansiv för att kompensera kommuner, regioner, 
företag och hushåll för effekterna av covid-19-krisen. Alla får mer pengar och 
bland hushållen får pensionärerna mest – upp till 400 kronor mer i månaden 
när skattesänkningar och pensionstillägg räknas samman. Även lågavlönade 
och ensamstående prioriteras. Nedan följer de viktigaste nyheterna.

Skattesänkningar - RUT
• Taket för RUT (Rengöring, Underhåll och Tvätt) höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor och 

breddas. Från den 1/1 2021omfattas även t.ex. tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid 
en tvättinrättning, möbleringstjänster och transporttjänster för bortforsling av bohag. Det 
sammanlagda taket för RUT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kronor per person och år. Taket 
för enbart ROT-avdrag är dock oförändrat 50 000 kronor per person och år.

Skattesänkningar – uppskovsräntan slopas för reavinster på bostäder
• Uppskovsräntan för skatt på vinst vid försäljning av bostad tas bort från 1/1 2021, både för tidigare och framtida upp-

skov. Ca 600 000 personer har idag uppskov på i genomsnitt 500 000 kronor. Det innebär ca 2 500 kr i lägre skatt per år.

A-kassan
• Det temporärt höjda taket i A-kassan förlängs till och med 2022. Det temporära taket är 33 000 kronor i månadsin-

komst vilket innebär en maximal arbetslöshetsersättning före skatt på ca 26 400 kronor.ILLUSTRATION: LÖNEGÅRD & CO
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Historiskt höga statsbidrag och statliga initiativ håller ekonomin uppe i Skånes 
kommuner och i Region Skåne i år. Men bidragen avtar nästa år och skat-
teintäkterna väntas inte återhämta sig fullt ut de kommande åren. Samtidigt 
väntar ökade kostnader framöver – den demografiska utvecklingen ställer 
höga krav på den offentliga sektorn och behovet av investeringar är stort. 

Tema: Offentlig ekonomi 
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Att presentera en enhetlig bild av hur det går för 
kommunerna är inte bara komplicerat utifrån att 
Skånes 33 kommuner har olika förutsättningar 
sett till exempelvis demografi, sysselsättning och 
storlek. Coronapandemin har även inneburit stora 
samhällsförändringar i en sällan skådad takt, vilket 
givetvis även påverkar den offentliga sektorn. Det 
påverkar även möjligheten att göra lika säkra prog-
noser som tidigare, uppger Sveriges kommuner och 
regioner. I nuläget är smittspridningen av covid-19 
inne i en accelererande fas, vilket kan innebära att 
de prognossiffror från oktober, som använts till 
denna analys, kan komma att justeras. 

Kommunerna väntas gå med överskott 2020
De stora effekterna av lågkonjunkturen och coron-
akrisen dröjer till 2021 för de skånska kommuner-
na. 2020 ser ut att bli ett bra år för de skånska 
kommunerna, trots att coronapandemin påverkar 
både verksamheternas kostnader och intäkter i 
hög grad. De skånska kommunernas huvudsakliga 
intäkter, per invånare bestående av skatter samt 
generella statsbidrag och utjämning, väntas i år öka 
med 4,2 procent. Inte sedan 2016 har intäkterna 
ökat i samma takt. Årets intäktsökning förklaras 
av historiskt stora statsbidrag till kommunerna till 
följd av coronapandemin. 
     Samtidigt har kommunernas kostnader i år inte 
ökat så mycket som befarat, enligt en nationell 
uppskattning från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). Enligt en prognos för hela landets kommuner 
kommer 2020 bli ett rekordår med ett överskott 
på 30 miljarder kronor, vilket är en fördubbling från 
2019.
     I den här analysen har kommunernas huvudsakli-
gen intäkter i form av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och utjämning granskats. Dessa står för 
80 procent av de skånska kommunernas intäkter 
och resterande del utgörs av verksamhetens intäk-
ter, vilket är bland annat taxor, avgifter, hyror och 
försäljning av verksamhet. 

Sjunkande skatteintäkter och historiskt höga 
statsbidrag till följd av coronapandemin
Bakgrunden till årets höjda statsbidrag är att skat-
teintäkterna i våras spåddes dyka rejält som en 
följd av coronapandemin. Det fick regeringen att 
besluta om historiskt höga bidrag till den offent-
liga sektorn. Under sensommaren och hösten har 

skatteunderlagsprognoserna dock reviderats upp. 
Att skatteintäkterna inte har fallit så mycket som 
det förutspåddes under våren har flera orsaker. 
Framförallt har skatteintäkterna hållits uppe 
genom beslut om ersättning för korttidspermit-
teringar, ökad arbetslöshetsersättning och höjda 
pensioner. Det har delvis vägt upp för minskade 
skatteintäkter till följd av färre antal arbetade tim-
mar. Eftersom statsbidragen som redan betalats 
ut under året baserades på prognoser från i våras 
har bidragen på många håll inte bara vägt upp 
för kommunernas ökade kostnader och förlorade 
intäkter, utan även gett ett överskott i kommunk-
assan, coronapandemin till trots. 

TEMA OFFENTLIG EKONOMI: I KORTHET

Coronapandemins effekter på 
den kommunala ekonomin syns 
först 2021  

27

Indelning i kommungrupper 
Kommungrupperna som analyseras till denna 
rapport är baserade på SKR:s kommungrup-
psindelning från 2017 i vilken kommunerna 
grupperas utefter vissa kriterier som tätortss-
torlek, närhet till större tätort och pendling-
smönster. 

Större städer: Malmö, Lund och Helsingborg. 

Pendlingskommun nära Malmö och Lund: 
Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge,  
Lomma, Svedala, Skurup, Sjöbo, Hörby, Höör, 
Eslöv, Trelleborg

Pendlingskommun nära Helsingborg: 
Svalöv, Örkelljunga, Bjuv, Perstorp, Klippan, 
Åstorp, Båstad, Landskrona, Höganäs, 
Ängelholm

Mindre städer: Ystad, Kristianstad, 
Hässleholm 

Pendlingskommun nära mindre stad: Östra 
Göinge, Tomelilla, Bromölla, Osby, Simrishamn 

Fotnot: ”Större städer” är en sammanslagning 
mellan SKR:s kommungrupper ”storstäder” och 
”större städer”. Alla kommuner som benämns 
som pendlingskommuner nära Malmö, Lund 
och Helsingborg är ursprungligen i grupperna 
”Pendlingskommun nära storstad” eller ”Pend-
lingskommun nära större stad. Kommunerna 
har sedan delats in i vår uppdelning utefter till 
vilken ort utpendlingen huvudsakligen sker till. 
Observera att Båstad klassas som ”Lands-
bygdskommun med besöksnäring” men i vår 
uppdelning hör till ”Pendlingskommun nära 
Helsingborg”.

Ökade intäkter under 2020  
Trots coronapandemin väntas ett bra ekonomiskt år 
för både de skånska kommunerna och Region Skåne. De 
ökade intäkterna förklaras av historiskt höga statsbi-
drag som väger upp för de tappade skatteintäkterna. 

Endast marginell kostnadsökning i kommunerna
Att kommunernas kostnader endast ökat marginellt i år 
förklaras bland annat av ersättning från staten för sjuk-

ersättning och merkostnader inom vård och omsorg. 

De skånska skatteintäkterna per invånare sjunker 
Både de kommunala och regionala skatteintäkterna per 
invånare väntas sjunka under 2020 till följd av corona-
pandemin och den ökade arbetslösheten.

Kostsamma utmaningar väntar de kommande åren
Trots att flera kommuner och Region Skåne väntas gå 
med överskott 2020 väntar tuffare tider runt hörnet. 
De generella statsbidragen som hållit intäkterna uppe 
under 2020 avtar nästa år samtidigt som skatteintäk-
terna endast väntas öka svagt. Dessutom innebär den 
demografiska utmaningen och ett stort investerings-
behov ökade kostnader. 

Stora intäktstapp i Region Skånes verksamheter  
Coronapandemin har inneburit stora intäktsbortfall 
och ökade kostnader för Region Skåne, främst inom 
sjukvården och kollektivtrafiken. Trots det räknar 
Region Skåne med ett överskott på 846 miljoner kronor 

under 2020. 
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     I oktober uppskattades, enligt prognoser från SKR, 
att de skånska kommunala skatteintäkterna per 
invånare endast skulle minska marginellt under 2020 
(-0,2 procent). Samtidigt ökar de generella statsbidra-
gen inklusive utjämning med hela 18,4 procent i år 
jämfört med ifjol. Eftersom de generella statsbidra-
gen baseras på antal invånare ökar bidragen i alla 
kommuner. De senaste fem åren har den genomsnit-
tliga ökningen av skatteintäkter samt statsbidrag per 
invånare varit 3 respektive 5 procent årligen. 
      
Kommunernas kostnader har hållits nere 
De kostnader som coronapandemin fört med sig 
för kommunerna, bland annat inom omsorgsverk-
samheten, har delvis vägts upp av minskade 
kostnader i andra verksamheter. Färre färdtjän-
stresor, distansundervisning på gymnasieskolorna 
och inställda arrangemang har medfört minskade 
kostnaderna. Även statliga tilltag så som ersättning 
för sjukersättning och lägre arbetsgivaravgifter för 
unga har gynnat kommunens ekonomi. 
     Samtidigt avser staten att betala för samtliga 
merkostnader inom vården genom riktade stats-
bidrag. Sammantaget innebär det att kommunernas 

kostnader bara ökat blygsamt med en procent under 
2020, enligt en nationell uppskattning från SKR.  

Utvecklingen skiljer sig åt inom Skåne  
För att se närmare på hur utvecklingen skiljer sig 
åt inom Skåne har vi i denna rapport delat in de 
skånska kommunerna i grupper baserat på SKR:s 
kommungrupper, se faktaruta på s. 27. 
     Alla kommungrupper följer den skånska utveck-
lingen i stort med en förväntad ökning av huvud-
sakliga intäkter per invånare med 4-5 procent i år. 
Skatteintäkterna per invånare sjunker svagt eller 
är oförändrade i samtliga grupper medan stats-
bidragen ökar. Det syns en tydlig coronaeffekt i de 
sjunkande skatteintäkterna som väntas minska 
med 0,2 procent i år, då skatteintäkterna ökat med 
runt tre procent per år i samtliga kommungrupper 
de senaste fem åren. En liten avmattning syntes 
i skatteintäkterna i Skåne redan under 2019, då 
lågkonjunkturen började skymta på vissa håll. 
     I 10 av de 33 kommunerna i Skåne väntas 
skatteintäkterna sjunka 2020 jämfört med ifjol. 
Det är i pendlingskommunerna nära mindre städer 
som skatteintäkterna väntas sjunka som mest, med 

Skatteintäkter per invånare*, löpande priser

2019 2020 2021 2009-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Större städer 42 700 42 600 43 200 31% 2,5% -0,1% 1,3%

Pendlingskommuner 
nära Malmö och Lund 

44 400 44 400 45 100 34% 2,7% 0,0% 1,5%

Pendlingskommuner 
nära Helsingborg 

41 300 41 100 41 800 31% 2,9% -0,4% 1,6%

Mindre städer 43 400 43 200 43 700 33% 2,7% -0,4% 1,2%

Pendlingskommuner 
nära mindre städer 

41 300 41 000 41 300 26% 2,9% -0,8% 0,7%

Skåne 42 800 42 800 43 400 32% 2,7% -0,2% 1,4%

*Siffrona för 2020 och framåt är prognssiffror från SKR:s skatteunderlagsprognos som publicerades i oktober 2020. Källa: SCB och SKR 

> Skatteintäkterna i de skånska kommunerna sjunker 2020. Som en följd av coronapandemin och en 
ökad arbetslöshet minskar skatteintäkterna 2020 med 0,2 procent. Det kan jämföras med en genomsnittlig 
ökning på 3 procent per år under perioden 2014-2019.

> Pendlingskommunerna nära Malmö och Lund klarar sig bäst. Här väntas skatteintäkterna förbli 
oförändrade under 2020. Denna kommungrupp har även högst skatteintäkter per invånare. 

> Störst nedgång i pendlingskommuner nära mindre städer. I denna kommungrupp väntas skatteintäk-
terna falla med 0,8 procent under 2020. 

Sjunkande skatteintäkter i de skånska kommunerna 2020

Offentlig ekonomi
De ekonomiska effekterna av coronapandemin och 
lågkonjunkturen väntas synas i den offentliga eko-
nomin först 2021 och framåt. I år hålls intäkterna 
uppe av höjda statsbidrag trots att skatteintäkterna 
per invånare faller och kostnaderna har endast ökat 
svagt. De kommande åren ser intäktstakten ut att 
avta och kostnaderna öka desto mer. 

Detta lägger kommunerna pengar på  
– summering för Skåne 2019

Kommunal  
ekonomi

Så mycket väntas de huvudsakliga intäkterna 
per invånare öka i de skånska kommunerna 
2020. Intäktsökningen beror på höjda generel-
la statsbidrag då skatteintäkterna ser ut att 
minska med 0,2 procent. Den genomsnittliga 
ökningen i skatteintäkter per invånare de 
senaste fem åren har varit 3 procent.

”Vi måste anpassa mun efter 
matsäck, det vill säga efter  
skatteintäkterna. Det innebär 
också att vi måste hitta nya 
arbetssätt för att pengarna ska 
räcka till välfärden framöver.”

Kommunernas intäktskällor 2019

+846 mkr
Region Skåne ser ut att gå mot 
ett överskott nära det budget-
erade 900 miljoner kronor i år. 
Det förutsätter att regionen får 
ersättning från staten för de 
merkostnader inom vården som är 
relaterade till coronapandemin. 

Susanne Nilsson, ekonomichef Landskrona stad
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Region Skånes årsresultat 2020

Skatteintäkter

Generella statsbidrag
och utjämning

Verksamhetens intäkter

Skatteintäkter 

Verksamhetens 
intäkter 

Generella statsbidrag 
och utjämning  

4,2 %

20,51 %
Genomsnittlig kommunal  
skattesats i Skåne 2020

11,18 %
Regional skattesats 2020

3%
8%

5%

12%

19%

7%
8%

17%

17%

4%

Affärsverksamhet

Infrastruktur, skydd mm

Kultur och fritid

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Övrig pedagogisk verksamhet

Äldreomsorg

Övrig vård och omsorg

Övriga kostnader



31

TEMA: OFFENTLIG EKONOMI

SKÅNSK KONJUNKTUR • November 202030

TEMA: OFFENTLIG EKONOMI 

SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2020

-0,8 procent jämfört med 2019. Dessa kommuner 
förväntas även ha lägst tillväxt i skatteintäkter 
2021. Den kommungrupp som ser ut att klara sig 
bäst i år, sett till skatteintäkter per invånare, är 
pendlingskommunerna nära Malmö och Lund. Där 
väntas skatteintäkterna per invånare förbli oförän-
drade under året. 
    Under 2021 och 2022 ser skatteintäkterna ut 
att öka i alla kommungrupper, dock i en lägre takt 
än tidigare. Totalt i Skåne väntas ökningen bli 1,4 
procent 2020-2021 och 2,6 procent 2021-2022. 

“Statsbidragen väger upp för de tappade 
 skatteintäkterna i år”
Kävlinge är en av kommunerna med stor utpendling 
till Malmö och Lund. Där ser statsbidragen ut att 
väga upp för kommunens tappade skatteintäkter i 
år, vilket väntas ge ett bra resultat 2020. I nuläget 
väntas resultatet vika de kommande åren och 2022 
väntas ett underskott. 
– I år väntas statsbidragen väga upp för de tap- 
pade skatteinäkterna. Det viktigaste för oss handlar 
om de långvariga effekterna. Kommer konjunkturen 
mattas av under en längre tid än vad de nuvarande 

2,6 miljarder kronor i  
kommunalt coronastöd 2020
Så mycket har hittills tillfallit de skånska kom-
munerna i form av extra tillskott av generella 
statsbidrag på grund av coronapandemin. 
Kommunerna har också möjlighet att ansöka om 
riktade statsbidrag för ersättning av coronarelat-
erade merkostnader inom vård- och omsorg.
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Markant lägre tillväxt i de skånska kommunernas intäkter 2021 
Procentuell tillväxt i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning per invånare i Skåne  

> Tillväxten i de kommunala intäkterna avtar samtidigt som kommunerna står inför kostsamma 
utmaningar. De skånska kommunernas intäkter väntas avta i tillväxt under de kommande åren. Det är en 
utmaning för kommunerna då kostnaderna förväntas öka i en snabb takt till följd av coronapandemin och 
den demografiska utvecklingen.

Källa: SCB och SKR

2020: Covid-19 – höjda statsbidrag

samt svag minskning av skatteintäkter

2016: Höjda statsbidrag till följd av  

flyktingkrisen samt ökade skatteintäkter
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prognoserna säger? Kommer antalet personer
utan en egen försörjning att stiga? I så fall ökar 
våra kostnader i form av ekonomiskt bistånd, säger 
kommunens ekonomichef Victoria Galbe.  
     I kommungruppen med Malmö, Lund och Hels- 
ingborg väntas skatteintäkterna per invånare 
förbli i princip oförändrade. 
     – Vi ser i nuläget ingen risk för underskott 2020. 
Vi har ansökt och kommer att ansöka om ytterlig-
are medel ur det riktade statsbidraget till kommun-
er och regioner för merkostnader inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten. Det är inte beslutat än, 
men de signaler vi har fått är att vi ska få täckning 
för våra utgifter. Staten har dessutom delat ut 
generella statsbidrag under året, säger Anna West-
erling, ekonomidirektör i Malmö stad. 
     I Landskrona stad, som tillhör gruppen pendling-
skommuner nära Helsingborg, väntas årets resultat 
bli ett överskott på 150 miljoner kronor. Hälften av 
överskottet förklaras av exploateringsintäkter. 
     – Vi har mycket mark att sälja i 
Landskrona så det kommer se ut 
så även framöver, berättar ekono-
michef Susanne Nilsson. 

De generella statsbidragen 
väntas minska igen 2021
De generella statsbidragen, som 
även omfattar pengar från det 
kommunala utjämningssystemet, 
ökar stort i alla enskilda kommun-
er under 2020. I det kommunala 
utjämningssystemet ingår även 
kompensation för de skatter som 
Öresundspendlare betalar i Danmark.
      De generella statsbidragen per invånare ökar 
mest i pendlingskommunerna nära Malmö och 
Lund. Det förklaras bland av att Lomma och Vel-
linge, som fram till 2019 inte tagit emot statsbi-
drag och utjämningspengar, får höga procentuella 
ökningar under året. De större städerna uppvisar 
lägst procentuell ökning av statsbidrag, men 
utvecklingen skiljer sig åt mellan städerna. Malmö 
tenderar att finansiera en större del av verk-
samheten med statsbidrag än Lund, vilket också 
innebär att de höjda statsbidragen under 2020 
syns mer i Lund än i Malmö. 
     De kommande åren väntas dock statsbidragen 
minska. 2021 och 2022 ser statsbidragen per 
invånare i de skånska kommunerna ut att sjun-
ka med 1,4 respektive 2,5 procent. Under 2021 
visar prognosen att statsbidragen minskar mer i 
kommuner med större städer och dess pendlings-
kommuner. Kommunerna med mindre städer samt 
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Anna Westerling, ekonomidirektör 
Malmö stad. 

dess pendlingskommuner väntas få ett fortsatt 
större stöd i form av statsbidrag de kommande 
åren, vilket förklaras av att skatteintäkterna i dessa 
kommuner väntas bli svagare i kombination med 
högre kostnader till följd av den demografiska 
sammansättningen.

Tuffare år väntar kommunerna framöver
De kommande åren väntas intäktsökningen 
mattas av samtidigt som kommunerna står inför 
kostsamma utmaningar. Samlat sett väntas till-
växten i de huvudsakliga intäkterna per invånare 
i Skåne bli 0,6 procent 2021 och 1,3 procent 
2022. Det kan jämföras med den årliga tillväxt-
takten på 4 procent 2014-2019. Kommungrup-
pen med större städer är den enda som väntas få 
en nedgång i de huvudsakliga intäkterna 2021, 
med -0,2 procent. 
     – 2021 är det ett kärvare ekonomiskt läge. 
Mycket av det handlar om det grundläggande bri-

stande finansieringsutrymmet. Den 
demografiska utvecklingen i landet 
när färre ska försörja fler finns i 
botten. Det finns framåt ett behov 
av effektiviseringar eller tillskott till 
hela kommunsektorn utifrån den ut-
vecklingen, säger Anna Westerling, 
ekonomidirektör i Malmö stad. 
     I Landskrona väntas ett vikande 
skatteunderlag de kommande 
åren samtidigt som statsbidragen 
minskar. 
     – Trots att vi gått med över-
skott de senaste åren kan vi inte 

använda de pengarna till konsumtion. Vi måste 
anpassa mun efter matsäck, det vill säga efter 
skatteintäkterna. Det innebär också att vi måste 
hitta nya arbetssätt för att pengarna ska räcka 
till välfärden framöver, säger Susanne Nilsson. 
Hon lyfter fram digitaliseringen som ett viktigt 
utvecklingsområde.
     2022 ökar intäkterna  per invånare återigen i alla 
kommungrupper, allra mest i pendlingskommuner-
na nära mindre städer. Enligt prognossiffrorna 
förklaras det till stor del av att skatteintäkterna 
väntas öka rejält i dessa kommuner under 2022, 
jämfört med tidigare år.

Ökade kostnader och stor osäkerhet
Efter ett 2020 med en god intäktsutveckling och 
relativt låga kostnader väntas tuffare år framöver. 
Som tidigare nämnts ser intäkterna ut att öka i en 
relativt långsam takt, och prognosssiffror pekar på 
att kostnaderna kommer att öka. SKR uppskattar 
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Överskott får inte användas 
till framtida konsumtion 
Kommunallagens balanskrav gör att kom-
munerna inte kan använda ett överskott från 
tidigare år till kommande budget, förutom för 
att betala av på eller ta nya lån. Det innebär att 
det överskott kommunerna väntas ha i slutet 
av året inte kan användas för direkt konsumtion 
under kommande år. Däremot har kommuner-
na möjlighet att avsätta pengar i en så kallad 
resultatutjämningsreserv, som sedan kan 
användas under år av lågkonjunktur. 

att kommunernas verksamhetskostnader totalt 
sett kommer att öka med fem procent under 2021 
jämfört med 2020, sett i ett nationellt perspektiv. 
Det kan jämföras med en uppskattad ökning på 
endast 1 procent i år. Historiskt sett har kommuner-
nas kostnader tenderat att öka i samma takt som 
intäkterna, vilket delvis förklaras av det kommunala 
utjämningssystemet. 
     Flera av utmaningarna som kommunerna står 
inför är inte direkt kopplade till coronapandemin, så 
som den demografiska utvecklingen och ett stort 
investeringsbehov. Pandemin innebär däremot 
en stor osäkerhet för kommunernas ekonomi som 
påverkas av hur arbetslösheten utvecklas framöver 
och om staten beslutar om ytterligare stöd i form 
av ökade statsbidrag. 
     – Det är svårt att veta hur 
ekonomin ser ut de kommande 
åren. Det beror på pandemins 
utveckling, smittspridningen och 
när det finns ett vaccin på plats. 
När kan ekonomin återstarta? Vad 
väljer staten att göra för fortsatta 
insatser? säger Anna Westerling 
från Malmö stad. 
     – Det är svårt att sia om 
framtiden nu. Jag har aldrig sett 
liknande rörelser i skatteintäkterna 
under mina sex år som ekonomi-
chef, säger Kristianstads ekonomi-
direktör Oscar Nilsson.
      – I nuläget vet vi inte hur den andra vågen av 
smittspridningen kommer att slå mot Landskrona 
och våra verksamheter, säger Landskronas ekono-
midirektör Susanne Nilsson.

“Vi måste höja skatten för att klara av ekonomin 
de kommande åren”
I Bromölla kommun ser resultatet ut att bli minus 
18 miljoner kronor i år, vilket är en stor nedgång 
jämfört med tidigare år. Underskottet beror inte en-
bart på coronapandemin, utan har också påverkats 
av en större reform som infördes under våren och 
som inte har gett de önskade effekterna på grund 
av coronapandemin. Nu har kommunfullmäktige i 
Bromölla beslutat att höja den kommunala skatten 
med 80 öre nästa år för att klara av ekonomin de 
kommande åren, vilket inte skett i kommunen under 
hela 2000-talet. 
     – Vi har tuffa år framför oss 2021–2023 och 
måste spara motsvarande fem procent av skat-
teintäkter och generella statsbidrag. Hälften av 
besparingarna klarar vi av genom att höja skatten, 
men den resterande delen kräver besparingar. Det 

kommer bli märkbart för invånarna, för det finns 
inget att spara på som inte märks, säger Johan 
Ohlsson, ekonomichef i Bromölla kommun. 
     I Kristianstad kommun väntas ett överskott på 
135 miljoner kronor i slutet av året. Men corona-
pandemin, den demografiska utvecklingen och 
stora investeringar gör att Kristianstad står inför 
ekonomiska utmaningar framöver, berättar ekono-
midirektör Oscar Nilsson. 
     – Vi kommer att behöva prioritera framöver 
och redan i nästa års budgetförslag från alliansen 
finns åtgärder för 68 miljoner kronor. Vi prioriterar 
självklart de åtgärder som har minst påverkan för 
våra medborgare.  Om detta fortsätter 3-4 år till så 
blir det värre, då kommer åtgärderna att få större 
konsekvenser, säger han. 

Allt färre ska försörja allt fler i de 
skånska kommunerna
Den demografiska utvecklingen är 
en av de största utmaningarna som 
kommunerna står inför. Den innebär 
att befolkningens sammansättning 
är under förändring på så sätt att 
antalet personer i arbetsför ålder 
minskar i relation till de unga och 
äldre som ska försörjas. Därmed 
väntas kommunernas skatteintäkter 
minska och allt fler få behov av mer 

service inom till exempel pedagogisk verksamhet 
och äldreomsorg, vilket innebär ökade kostnader. 
     För att mäta den demografiska utvecklingen 
används måttet försörjningskvot. Det räknas ut 
genom att dividera andel personer i arbetsför 
ålder med andelen barn, unga och äldre. En kvot 
på över 1 innebär att befolkningen består av fler 
personer som ska försörjas än som är i arbetsför 

ålder. En låg kvot är därför önskvärt. 
     Kristianstad kommuns ekonomidirektör Oscar 
Nilsson lyfter fram demografin som en stor utman-
ing både idag och framöver. 2024 väntas Kristian-
stads försörjningskvot vara 0,84.
     – Att vi blir fler unga och äldre är en ekonomisk 
utmaning redan nu. Det innebär att vi måste anpas-
sa kostnaderna, antingen genom att öka intäkterna 
eller sänka kostnaderna. Samtidigt har det omvän-
da varit sant de senaste 20 åren – vi rör oss tillbaka 
mot ett läge vi haft tidigare, säger han.
     I Bromölla, som väntas ha en försörjningskvot 
på 0,95 år 2024, är demografin en utmaning som 
kommunen alltid förhåller sig till. 
     – Den demografiska utvecklingen är vårt största 
bekymmer ekonomiskt sett. Här får allt färre 
försörja allt fler. Det är svårt att ändra på det, säger 
Johan Ohlsson, ekonomichef i Bromölla kommun. 
     – Den demografiska profilen är det huvudsakliga 
skälet till hur ekonomin går.
     Större städer som har en stabil inflyttning av 
personer i arbetsför ålder står inte inför sam-
ma utmaning när det gäller den demografiska 
utvecklingen. Det syns i Skåne genom att Malmö, 

Lund och Helsingborgs kommun har lägst försör-
jningskvoter i länet. Men det gäller samtidigt att få 
den arbetsföra befolkningen i arbete. I exempelvis 
Malmö stad, som har landets högsta arbetslöshet 
just nu, innebär den demografiska utvecklingen en 
utmaning trots låg försörjningskvot.
     – Den demografiska utvecklingen ger finansier-
ings- och kompetensförsörjningsproblematik. Även 
om vi får ekonomiska resurser så kommer vi på sikt 
få brist på arbetskraft. Vi kommer att behöva lösa 
det med nya arbetssätt, där digitalisering kan vara 
en del, säger ekonomidirektör Anna Westerling.

Investeringsbehov följer av den demografiska 
utvecklingen 
Den demografiska utvecklingen påverkar även 
investeringsbehovet eftersom fler skolor och äldre-
boenden med mera måste byggas för att klara av 
de framtida behoven. Samtidigt är det vanligt att 
många verksamhetslokaler, så som skolor, förskolor 
och badhus, är byggda under 60- och 70-talet och 
nu är i behov av omfattande renoveringar. Under 
2010-talet har kommunernas andel av den offen-
tliga sektorns skuld ökat, vilket innebär att många 

Försörjningskvot 2014
Ökad demografisk tryck i de skånsa kommunerna

Försörjningskvot 2014 Förväntad försörjningskvot 2024

< 0,7
0,71–0,85
0,86–0,99
>1 

Lund 0,66

Malmö 0,64

Båstad 1,08

Höganäs 1,03

Simrishamn 1,18

Riket 0,73 Riket 0,76

Den demografiska utvecklingen i Skåne   
Försörjningskvot: hög kvot = lägre andel av befolkningen som är i arbetsför ålder

DEMOGRAFISK UTVECKLING. Försörjnings kvoten 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 därmed 
att andelen som arbetar är stor i förhållande till den andel av befolkningen som ska försörjas, och tvärtom. 

Försörjningskvoten var 0,73 för riket 2014 och 0,76 under 2019. Uppgiften delges inte i prognosen för den förväntade försörjningskvoten 2024.
Källa: SCB och Kolada 

Förväntad försörjningskvot 2024
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Bromölla kommun.  
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kommuner redan idag är högt belånade. I samtliga 
intervjuer med kommunala ekonomidirektörer till 
rapporten lyfts investeringsbehovet fram som en 
utmaning framöver.
     I Kristianstads kommun är flera stora invester-
ingar på gång, bland annat ett nytt reningsverk och 
ett nytt badhus för totalt över en miljard kronor. 
     – Alla kommuner investerar väldigt mycket, men 
Kristianstads kommun sticker ut lite just nu. Vårt in-
vesteringsbehov innebär att vi lånar mycket pengar 
varje år och det måste vi göra något åt. Det är en 
politisk fråga om vi ska höja skatterna eller sänka 
kostnaderna, säger Oscar Nilsson, ekonomidirektör i 
Kristianstad kommun. 
     Malmö stad står också inför betydande invester-
ingsbehov. 
     – Vi påverkas på andra sätt av urbaniseringen. Vi 
har höga kostnader för utbyggnad och förtätning. 
Det är dyrt att vara en kommun som avfolkas, men 
det är också dyrt att vara en stad som växer, med 

byggkostnader 
och infrastruk-
tursatsningar, 
säger Anna 
Westerling.
     – Att Malmö 
har en stor be-
folkningsökning 
kostar pengar 
men bidrar också 
till stadens 
utveckling, säger 
hon.

De senaste tio åren har skatteintäkterna per 
invånare ökat snabbare i kommunerna i västra 
än i östra Skåne. Framförallt har de kommuner 
med en utpendling till de mindre städerna Ystad, 
Kristianstad och Hässleholm halkat efter när det 
gäller skatteintäkternas tillväxt. Dessa kommuner 
tenderar även att ha högre kostnad per invånare. 
Västra Skånes starka sysselsättningstillväxt de 
senaste åren i kombination med en sammanvävd 
arbetsmarkad runt Malmö, Lund och Helsingborg 
syns därmed även i den offentliga ekonomin.

Pendlingskommunerna nära mindre städer har 
halkat efter i skatteintäktsutvecklingen 
Under perioden 2009-2019 har de kommunala 
skatteintäkterna i Skåne ökat med 32 procent, men 
i kommuner med stor utpendling till mindre städer 
är ökningen 26 procent. Utvecklingen visar att 
den här kommungruppen har halkat efter övriga 
kommuner när det gäller ökningen av skatteintäk-
ter. 2009 hade denna kommungrupp lika höga 
skatteintäkter per invånare som kommungruppen 
med Malmö, Lund och Helsingborg - 32 600 kronor 
per invånare. 2019 har skatteintäkterna ökat till 
42 700 kronor i de större städerna medan samma 
siffra är 41 300 kronor för pendlingskommunerna 
nära mindre städer. 
     Under samma tioårsperiod har de generella stats-
bidragen per invånare i pendlingskommunerna nära 
mindre städer ökat med 78 procent, vilket är mest i 
Skåne och kan jämföras med Skånesnittet på 63 pro-
cent. Därmed har denna kommungrupp blivit allt mer 
beroende av statsbidrag och pengar från utjämn-
ingssystemet för att finansiera sina kostnader. 
     
Lägst kostnadsökning i de större städerna 
Sett till kostnadssidan har utvecklingen per 
invånare varierat mellan 36 till 43 procent inom 
de olika kommungrupperna under de senaste tio 
åren. De större städerna uppvisar lägst kost-
nadsökning per invånare. I de mindre städerna 
samt i kommuner med stor pendling till mindre 
städer har kostnaderna ökat mest. 
     Pendlingskommunerna nära Malmö och Lund 
hade lägst kostnad per invånare år 2019 – 64 
900 kronor, vilket kan jämföras med Skånesnittet 
på 67 400 kronor. De mindre städerna hade ifjol 
högst kostnad per invånare med 71 900 kronor. 
     Kostnaderna hänger i hög grad samman med 

kommunernas demografi. I de större städerna 
tenderar en större del av invånarna vara i arbets-
för ålder på grund av inflyttning till kommunen. 
Kommunerna med mindre städer och pendlings-
kommunerna runt dessa tenderar att ha en lägre 
inflyttning av yngre personer och därmed en högre 
andel äldre personer.

Arbetsmarknaden i västra Skåne har drivit upp 
skatteintäkterna i pendlingskommunerna
Arbetsmarknaden i Skåne är till stor del samman-
länkad. Pendlingen har ökat i hela Skåne under 
den senaste tioårsperioden. Kompetensutbytet 
är större i västra Skåne än i de norra och östra 
delarna, och det är till Malmö pendlingen ökar 
mest. Mellan 2008-2018 ökade antalet sysselsat-
ta med 71 000 i Skåne. 50 500, det vill säga runt 
70 procent, av dessa jobb skapades i Malmö, Lund 
och Helsingborg. 
     Denna utveckling har lyfts fram i tidigare 
upplagor av Skånsk konjunktur där den samman-
länkade arbetsmarknaden i västra Skåne har 
beskrivits, men även tendensen till en tudelning av 
Skåne. De nya jobben tillfaller inte enbart invånarna 
i Malmö, Lund och Helsingborg utan även invånarna 
i pendlingskommunerna nära de större städerna. 

Pendlingskommunerna nära mindre städer tappar kraft 
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Långsiktig utveckling av skatteintäkter per invånare, löpande priser 

> Gruppen pendlingskommuner nära mindre städer har halkat efter Skånesnittet. 2009 låg skat-
teintäkterna per invånare i kommungrupperna större städer, mindre städer samt pendlingskommuner nära 
mindre städer på samma nivå som Skånesnittet på 32 600 kronor. 2019 ligger kommungrupperna större 
och mindre städer fortfarande runt Skånesnittet medan pendlingskommunerna nära mindre städer halkat 
efter. Den gruppen har nu tillsammans med pendlingskommunerna nära Helsingborg lägst skatteintäkter 
per invånare. 

Utvecklingen avspeglas även i skatteintäkterna. De 
kommuner som har en stor utpendling till Malmö 
och Lund har idag de högsta skatteintäkterna per 
person om kommungrupperna jämförs. Däremot 
ses en tydlig trend att kommunerna som ligger 
längre från storstäderna i västra Skåne inte har 
haft en lika stark utveckling. 
     I Malmö, Lund och Helsingborg har sysselsättnin-
gen ökat som mest, mellan 2008–2018 ökade 
nattbefolkningen, det vill säga de som bor och 
därmed betalar skatt i kommunen, med 20 procent. 
I pendlingskommunerna kring de tre storstäderna 
har sysselsättningen i nattbefolkningen ökat med 
10 procent under samma period. För de mindre 
städernas pendlingskommuner är samma siffra tre 
procent. Detta syns även i kommunernas skat-
teintäkter för samma period. Mellan 2009-2019 
har storstäderna samt Helsingborgs pendlings-
kommuner haft en tillväxt i skatteintäkterna på 31 
procent, pendlingskommunerna nära Malmö och 
Lund har haft en ökning med 34 procent medan 
pendlingskommunerna nära mindre städer har 
halkat efter i utvecklingen när det gäller skat-
teintäkterna med 27 procent. Även prognoserna 
för de kommande åren pekar på att utvecklingen 
fortsätter i samma riktning.
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Oscar Nilsson, ekonomidirektör i 
Kristianstads kommun.  

Kommunerna i västra Skåne  
gynnas av sysselsättningstillväxt 
och pendling  
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skatteintäkterna väntas Region Skåne göra ett bra 
resultat 2020. Enligt den senaste prognosen ser 
överskottet ut att landa på 846 miljoner kronor vid 
årets slut, vilket är nära det budgeterade resultatet 
på 900 miljoner kronor, men det förutsätter att 
ersättning för alla coronarelaterade merkostnader 
betalas ut. Även förra året redovisade Region Skåne 
ett överskott på 961 miljoner kronor. Det hör dock 
inte till vanligheterna att regionen har pengar över 
vid årets slut. Det positiva resultatet 2019 var det 
första sedan 2010. Region Skånes ekonomi tyngs 
även av skulder på över 40 miljarder kronor. 
     – Här i Skåne behöver vi verkligen gå med bra re-
sultat. Ekonomin är inte Sveriges bästa, för att utt-
rycka det milt. Vi behöver många år till med positiva 
resultat för att skapa en någorlunda soliditet och 
få varje generation att betala för sig själv, säger 
Region Skånes ekonomidirektör Lars-Åke Rudin. 

Coronapandemin har slagit hårt mot vården, 
Skånetrafiken och Folktandvården 
Coronapandemin har inneburit stora intäktsbort-
fall och ökade kostnader för Region Skåne. Hittills 
har Region Skåne sökt om 1,1 miljarder kronor i 
ersättning från staten i en första ansökan som 
motsvarar merkostnader inom vården fram till och 
med augusti. En andra ansökan ska göras under 
november månad, där räknar man med att ansöka 
om runt 400 miljoner kronor, beroende på hur pan-
demin utvecklas framöver, uppger Region Skånes 
ekonomidirektör Lars-Åke Rudin.  

Region Skåne ser ut att gå mot ett överskott 
nära det budgeterade 900 miljoner kronor i 
år – under förutsättning att staten ersätter 
regionen för alla merkostnader coronapandemin 
medfört inom vården. Trots årets goda ekono-
miska resultat har coronapandemin inneburit 
ett hårt slag mot Region Skånes kärnverksam-
heter sjukvård, kollektivtrafik och tandvård. 
Redan innan coronakrisen stod regionen inför 
stora utmaningar med att finansiera ett växande 
investeringsbehov och stora skulder efter år av 
underskott. 

Coronapandemin har minskat Region Skånes 
intäkter och ökat kostnaderna. Men genom att söka 
statliga bidrag på cirka 1,5 miljarder räknar regionen 
med att nästan nå det budgeterade överskottet på 
900 miljoner kronor under 2020. Skatteintäkterna 
per invånare väntas minska med 0,4 procent i år, till 
skillnad från de senaste fem årens genomsnittliga 
ökning på 4 procent per år. Samtidigt står Region 
Skåne inför ett stort investeringbehov och med en 
hög låneskuld är det en utmaning framöver. Huru-
vida statens finanser kommer klara av att täcka upp 
för alla de merkostnader coronapandemin medför är 
ett framtida orosmoln, framförallt när smittan nu tar 
ny fart i Skåne. 

Överskott på nära 1 miljard kronor 2020 
Trots coronapandemins påverkan och de sjunkande 

    
Coronapandemin har dessutom inneburit att en 
stor del av den planerade vården under 2020 har 
skjutits upp. Ekonomiskt sett har det varit positivt 
för regionerna då det minskat kostnaderna just i år. 
Staten har avsatt 4 miljarder kronor både 2021 och 
2022 för att sjukvården ska kunna arbeta ikapp.  
     – Det pågår nu ett normaliseringsarbete – hur 
ska vi kunna normalisera den skånska sjukvården 
igen? Det problemet finns i alla regioner. Vår andel 
av de pengar som staten har avsatt till detta blir 
534 miljoner kronor, berättar Lars-Åke Rudin. 
     Folktandvården, som omsatte runt 900 miljoner 
kronor 2019, har hittills tappat 290 miljoner kronor 
sedan coronapandemin kom. 
     Kollektivtrafiken har drabbats hårt av corona-
pandemin och i år kommer Skånetrafiken gå med 
underskott. Skånetrafiken har hittills ett beräknat 
intäktsbortfall på 1,14 miljarder kronor som följd av 
att biljettintäkterna minskat med runt 40 procent. 
Det väntas ge ett underskott på 400 miljoner kro-
nor efter att en viss del ersatts från staten. 

Minskade skatteintäkter 2020 
Regionens skatteintäkter per invånare väntas 
minska med -0,4 procent under 2020, vilket kan 
jämföras med en genomsnittlig tillväxttakt på 3,3 
procent per år under de senaste tio åren. I Region 
Stockholm och Västra Götalandsregionen syns en 
svag ökning i skatteintäkter per invånare med 0,7 
respektive 0,5 procent under året.

     Innan coronakrisen slog till var det dock i Region 
Skåne som skatteintäkterna per invånare ökade i 
snabbast takt. Mellan 2018-2019 var ökningstak-
ten 7,4 procent i Region Skåne, vilket kan jämföras 
med runt tre procent i de två andra regionerna. 
     De kommande åren ser utvecklingen ut att 
vända uppåt igen, dock i en långsammare takt än 
under tidigare år. 2021 väntas skatteintäkterna 
per invånare öka med 1,4 procent i Region Skåne 
och Region Stockholm, medan ökningen är något 
långsammare med 1,2 procent i Västra Götalands-
regionen. 
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Överskott för Region Skåne i år trots sjunkande skatteintäkter 
och stora inkomstbortfall 
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Staten ersätter coronarelaterade merkostnader inom vården 
genom riktade statsbidrag – 20 miljarder kronor har avsatts 

Regeringen har uppgett att man avser stå 
för samtliga merkostnader som uppstår 
inom vård och omsorg till följd av pandemin. 
Det görs genom att regioner och kommuner 
ansöker om ersättning hos Socialstyrelsen.  
Under den första ansökningsrundan som 
avsedde merkostnader fram till och med au-
gusti 2020 ansökte kommuner och regioner 
om totalt 11 miljarder kronor. När nästa an-
sökningsrunda avslutas i november väntas 
landets kommuner och regioner ha ansökt 
om ersättning för över 16 miljarder kronor 

totalt sett. Regeringen avsatte i ett första 
steg 10 miljarder kronor för ersättningen, 
men beslutade den 2 november att tillsätta 
ytterligare 10 miljarder kronor för att kunna 
ersätta kommuner och regioner. 
     Intäktsbortfall för kollektivtrafiken 
ersätts också genom riktade statsbidrag, 
som regionerna ansöker om till Transport-
styrelsen. Kollektivtrafiken beräknas inte 
få full ersättning för förluster till följd av 
coronapandemin. 

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör i Region Skåne.
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     Lars-Åke Rudin ser stora möjligheter att spara in 
pengar genom att öka den gemensamma upphan-
dlingen inom regionen. Idag kan varje verksamhet 
göra egna upphandlingar när det gäller exempelvis 
material, vilket blir dyrare än om allt upphandlas 
centralt, anser han. 

Skåne har lägst skatteintäkter av storstads-
regionerna 
Förra året fick Region Skåne in 23 200 kronor per 
invånare i skatteintäkter. Jämförelsevis var samma 
siffror i Region Stockholm och Västra Götalands-
regionen 32 000 respektive 25 800 kronor. Även 
under den senaste tioårsperioden har de regionala 
skatteintäkterna per invånare varit betydligt högre 
i Stockholm än i både Skåne och Västra Götaland, 
men de har i alla tre regioner ökat med runt 40 
procent mellan 2009–2019.
    Lars-Åke Rudin menar att en av de främsta förk-
laringarna till att Skåne har lägre skatteintäkter 
än de andra storstadsregionerna är en historiskt 
sett låg skattekraft. 
     – Att få folk i arbete är bland de viktigaste saker-
na för att förbättra ekonomin. Om de jobbar betalar 
de skatt vilket ökar våra intäkter. Även om utjämn-
ingssystemet gör att vi inte får en direkt vinst av 
det finns det ett starkt samband mellan arbete 
och välmående – och om folk mår bättre minskar 
kostnaderna för sjukvård, säger han. 
     Region Skåne har lägst skattesats av de tre 
regionerna. Men skillnaderna i skatteintäkter 
förklaras främst av att arbetslösheten är högre 
och den disponibla inkomsten är lägre i Skåne än i 
de övriga storstadsregionerna. Läs mer om detta i 
Skånekapitlet.    

Rekordresultat för regionerna på grund av höjda 
statsbidrag och uppskjuten vård 
Enligt SKR:s nationella prognos väntas regioner-
na göra ett samlat rekordresultat under 2020, 
om de ersätts för alla merkostnader som är 
relaterade till coronapandemin. Det förklaras av 
höjda statsbidrag, uppskjuten vård som medfört 
minskade kostnader och merkostnads- och sjuk-
löneersättningar från staten. Även 2021 och 2022 
ser ut att bli bra år ekonomiskt sett då stora stats-
bidrag ska betalas ut för uppskjuten vård, uppger 
SKR. 2023 ser ut att bli tuffare då statsbidragen för 
bland annat uppskjuten vård inte längre betalas ut.
     Lars-Åke Rudin delar SKR:s bild till stor del. Han 
menar att 2021 och 2022 ser relativt bra ut ekon-
omiskt för Region Skånes del, men att det finns en 
stor osäkerhet kring hur staten kommer att stötta 
den offentliga sektorn. 
     – 10 000-kronorsfrågan är vad som händer med 
statens finanser. Staten har ju historiskt sett haft 
goda finanser, det är därför man kan göra som man 
gör idag och betala ut stora bidrag. Men det håller 
inte på sikt. 
     Det innebär att det blir än viktigare att regioner-
na håller sig till målet med två procents överskott 
framöver, även om det ser kärvt ut att uppnå det 
under 2021 och 2022, enligt Lars-Åke Rudin. 

Stort investeringsbehov i Region Skåne 
Precis som för kommunerna finns ett stort behov 
av investeringar i Region Skåne. I Malmö och Hel-
singborg byggs nya sjukhusområden, vilket också 
planeras i Lund. Nyligen färdigställdes järnvägs-
depån i Hässleholm till en kostnad av 1,5 miljarder 
kronor och upphandlingar pågår om ett tredje 
tågsystem till kollektivtrafiken. 
      – Det finns ett uppdämt behov av investeringar 
framförallt på sjukhussidan. Vi har inte haft förmå-
ga att underhålla fastigheter med mera i det tempo 
som krävs. Samtidigt går den medicintekniska ut-
vecklingen i en rasande fart med nya innovationer 
och många av oss lever längre. Det innebär att vi 
måste investera mer, säger Lars-Åke Rudin. 
     I den kommande budgeten planeras det för 
investeringar på över 19 miljarder kronor totalt 
under de kommande tre åren, vilket innebär mer än 
6 miljarder kronor per år. Som tidigare nämnts har 
Region Skåne skulder på över 40 miljarder kronor, 
vilket gör investeringarna till en påfrestning på den 
övriga ekonomin. 
     – Det är viktigt att vi inte ökar lånefinansierin-
gen. Vi måste få ett överskott för att klara av lånen, 
säger Lars-Åke Rudin.
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Region Skånes kostnader 2019 

16,9%

58,9%

2,0%

7,8%

0,1%
1,4%

12,1%

0,8%

Primärvård

Specialiserad vård

Tandvård

Övrig hälso- och sjukvård

Utbildning

Kultur

Trafik och infrastruktur

Övrig regional utveckling

Källa: SCB
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>Sjukvården är den största utgiftsposten. Region Skåne omsätter varje år runt 44 miljarder kronor. 
Mestadelen, 37 miljarder kronor motsvarande 84 procent, går till sjukvården. Kollektivtrafiken kostar runt 3,5 
miljarder kronor per år. Resterande utgifter är bland annat fastigheter och service.
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Arbetslösheten stiger från en redan hög nivå i Nordöstra Skåne, och an-
talet sysselsatta i delområdets företag har minskat under coronapandemin. 
Trots att näringslivet prövats hårt av pandemin har dock antalet konkurser 
minskat. Hemestertrenden har gynnat besöksnäringen i delområdet och 
bromsat nedgången. Bostadspriserna i Nordöstra Skåne ökar fortsatt, men i 
en lägre takt än tidigare, samtidigt som bostadsbyggandet växer i omfattning.

Hög arbetslöshet i Nordöstra Skåne
Arbetslösheten i delområdet var 11,5 procent i 
september 2020, 1,5 procentenheter högre än under 
september 2019. Arbetslösheten i Nordöstra Skåne 
var växande redan under vintern, men sedan corona-
pandemin nådde området har ökningstakten stigit.

Lägre turisttapp än i övriga Skåne
Nära 259 000 gästnätter registrerades i Kristian-
stad under januari-augusti 2020. Det är 13 procent 
lägre än under samma period 2019, vilket är ett 
betydligt mindre tapp än i Skåne som helhet. Totalt 
sett minskade antalet gästnätter i Skåne med 32 
procent under perioden.

Färre anställda i företagen under coronakrisen
Det arbetade 150 personer färre i de privata och 
offentliga företagen i Nordöstra Skåne i september 

2020 än i september 2019. Det är en minskning med 
0,3 procent. Sysselsättningen i företagen minskade i 
Kristianstad, medan den ökade i Östra Göinge.

Färre konkurser trots coronapandemin
43 företag i Nordöstra Skåne gick i konkurs under 
januari-september 2020. Det är 8 stycken färre än 
under samma period 2019, trots coronapandemin. 
Konkurserna minskade i Kristianstad och Östra 
Göinge, men steg något i Bromölla under perioden.

Mer påbörjad nyproduktion under 2020
Byggandet av 319 nya bostäder påbörjades i 
Nordöstra Skåne under det första halvåret 2020. 
Det är 120 fler än under samma period 2019. 
Nordöstra Skåne är därmed ett av bara två delom-
råden där antalet nybyggda bostäder ökade under 
perioden.

I KORTHET:

Nordöstra Skåne

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

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Bransch (andel av 
total sysselsättning)

Antal anställda 
2018

Förändring 
2017-2018

Vård och omsorg/ 
sociala tjänster (22%)

10 705 -1,6%

Tillverkning och  
utvinning (12%)

6 216 0,6%

Utbildning (12%) 6 161 2,1%

Handel (11%) 5 656 2,4%

Företagstjänster (8%) 4 003 1,5%

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA 

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM 

15 612 (+1%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrät-
ter under perioden oktober 2019 till septem-
ber 2020 (förändring jämfört med föregående 
12-månadersperiod).

VILLOR: K/T-TAL 

1,94 (+6%)
K/T-talet för områdets villor under perioden 
oktober 2019 till september 2020 (förändring 
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Källa: Svensk mäklarstatistik

NYSTARTADE FÖRETAG 

331 (+3%)
Under januari-juni 2020 startades 331 nya företag i Nordöstra.
(Förändring jämfört med samma period 2019)

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Tillväxtanalys

ARBETSLÖSHET

11,5% (+1,5)

Källa: SCB, avser dagbefolkning

Antal anställda Ort

Skåne läns landsting 4 025 Kristianstad

HK Scan Sweden AB 675 Kristianstad

Högskolan i Kristianstad 575 Kristianstad

Stora Enso Paper AB 525 Bromölla

Furuboda Assistans AB 375 Kristianstad

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

201 (+1,0%)
2018. (Förändring jämfört med 2017).

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

77,2% (+0,4)
Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning 
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

SYSSELSÄTTNING

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

Befolkning 30 juni 2020 (förändring sedan 30 juni 2019). 
Källa: SCB

Kommuner:  
Kristianstad, 
Östra Göinge, 
Bromölla

INVÅNARE

113 974 (+0,7%)

17 454
(+0,8%)

32 278
(+1,7%)
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> Näst högst arbetslöshet. Arbetslösheten i Nordöstra Skåne var 11,5 procent i september 2020. Det är den 
näst högsta arbetslösheten av alla delområden i Skåne. Arbetslösheten är högst i Östra Göinge kommun, men det är i 
Kristianstad den ökat mest under det senaste året.

> Färre sysselsatta i företagen. Det arbetade 150 personer färre i de privata och offentliga företagen i Nor-
döstra Skåne i september 2020, jämfört med samma månad 2019. Efter flera års ökning påbörjades en avmattning 
av sysselsättningstillväxten redan under vintern, men coronapandemin har försämrat utvecklingen.

> Fler anställda i Östra Göinge. Företagen i Kristianstad sysselsatte över 200 personer färre i september 
2020 än i september 2019. I Östra Göinge ökade dock antalet anställda i de privata och offentliga företagen 
med 60 personer under samma period.

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

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Bromölla 1 296 -48 800 59 774 -6 1 348 -5 4 218 0

Kristianstad 12 514 81 7 748 370 5 270 -223 12 822 -440 38 354 -212

Östra Göinge 1 634 41 763 30 792 -10 922 0 4 111 61

Nordöstra 15 444 74 9 311 459 6 836 -239 15 092 -445 46 683 -151

Förändring i antal anställda september 2019-september 2020

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

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*

Arbetslösheten i Nordöstra Skåne var redan 
före coronakrisen på en hög nivå, och under 
året har den vuxit markant. Dessutom har anta-
let anställda i de privata och offentliga företa-
gen i delområdet minskat under det senaste 
året. Turismen i delområdet har varit lägre 
under 2020 än under 2019, men nedgången 
är inte lika omfattande som i storstadskommu-
nerna i västra Skåne. Trots pandemin har det 
startats fler företag i delområdet under det 
första halvåret 2020 än under samma period 
2019, och antalet konkurser har till och med 
varit lägre hittills under 2020 än under 2019.

Arbetslösheten i Nordöstra Skåne var 11,5 procent i 
september 2020, 1,5 procentenheter högre än i sep-
tember 2019. Det är den näst högsta nivån av alla 
delområden, efter Sydvästra Skåne, men ökningen i 
procentenheter ligger under genomsnittet i Skåne. 
Nordöstra Skåne är dock det enda delområde där 
arbetslösheten i alla kommuner är över 10 procent.

Arbetslösheten var stigande i delområdet redan 
under vintern, men efter att coronapandemin drab-
bade Sverige steg ökningstakten. I mars 2020 var 

arbetslösheten i Nordöstra Skåne 10,6 procent, och i 
augusti hade den stigit till hela 11,8 procent. Det var 
då den högsta siffran sedan årsskiftet 2015/2016, 
men i september har den minskat något.

Skånes högsta ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten bland personer 18-24 år 
var 17,6 procent i Nordöstra Skåne i september 
2020. Det är den högsta nivån av alla delområden, 
och en ökning med 3,2 procentenehter sedan 
september 2019. Ungdomar är den grupp i både 
delområdet och hela Skåne där arbetslösheten har 
ökat mest under coronapandemin.

Arbetslösheten bland utrikes födda har bara 
stigit med 0,4 procentenheter i delområdet mellan 
september 2019 och september 2020. Nordöstra 
Skåne är dock det delområde i Skåne där arbetslös-
heten bland utrikes födda är störst, 31,1 procent, 
jämfört med 25,2 procent i Skåne totalt sett. 

Många turister väljer Nordöstra Skåne trots 
coronapandemin
Nära 259 000 turistnätter registrerades i Kristian-
stads kommun under januari-augusti 2020. Det är 
13 procent färre än under samma period 2019, en 
relativt liten nedgång jämfört med övriga Skåne. 
Totalt sett minskade antalet gästnätter med 32 
procent i Skåne, och i Malmö har turismen halverats.

Hög arbetslöshet, men många 
turister kom trots pandemin

Arbetslöshet, 
andel av 

arbetskraften
Förändring ett år 
(procentenheter)

Bromölla 10,1% 1,2

Kristianstad 11,4% 1,7

Östra Göinge 13,4% 0,9

Nordöstra 11,5% 1,5

Arbetslöshet september 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Kraftigt ökad arbetslöshet
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Jan-Aug 2020 Förändring

Kristianstad 258 766 -13,1%

Östra Göinge 11 018 -2,1%

Skåne 3 386 644 -31,5%

Antal registrerade gästnätter 2020

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Bromölla. Förändring jämfört med 
samma period 2019. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne

Något färre turister under 2020

Trots att evenemang som Åhus beachhandboll 
och Åhus beachfotboll tvingats ställa in på grund 
av coronapandemin har alltså Kristianstad fortsatt 
lyckats locka turister under 2020.

I Östra Göinge registrerades drygt 11 000 gäst-
nätter under januari-augusti 2020, en minskning med 
blott 2,1 procent jämfört med samma period 2019.

Företagen sysselsätter färre
De privata och offentliga företagen i Nordöstra 
Skåne sysselsatte omkring 150 personer färre i sep-
tember 2020 än i september 2019, enligt data från 
SCB:s företagsregister. Det motsvarar en minskning 
med 0,3 procent. Den största minskningen skedde i 
Kristianstad, medan sysselsättningen i Bromöllas fö-
retag var oförändrad under perioden. I Östra Göinge 
ökade antalet anställda med omkring 60 personer 
mellan september 2019 och september 2020.
      – Coronapandemin har ju lett till utmaningar för 
många branscher. Det har handlat mer om att parera 
nedgång och överleva än om att utvecklas. Samti-
digt finns det också branscher som fortsätter att gå 
mycket bra, säger Tina Gunnarsson, näringslivschef i 
Kristianstads kommun.

Nordöstra Skåne är ett av tre delområden där 

sysselsättningen i de privata och offentliga före-
tagen sjönk under perioden. Även i Sydöstra Skåne 
och Mellanskåne sjönk sysselsättningen i företa-
gen, medan sysselsättningen steg i storstadsom-
rådena längs Öresundskusten. Totalt sett ökade 
sysselsättningen i Skånes privata och offentliga 
företag med 0,6 procent under perioden.

Kristianstad är centrum för arbetsmarknadsre-
gionen i Skånes norra och östra delar. Det innebär 
att när sysselsättningen minskar i Kristianstad-
företagen påverkas inte bara arbetslösheten i 
Kristianstad, utan i flera närliggande kommuner.

Före coronapandemin var företagen i delområdet 
i en tillväxtfas. Mellan november 2018 och november 
2019 steg sysselsättningen i delområdets företag 
med 2,4 procent, mest av alla delområden i Skåne.

Per-Anders Green, näringslivschef i Bromölla kom-
mun, menar att företagen i delområdet har drabbats 
väldigt olika av coronapandemin. Upplevelseindustrin 
och de företag som arbetar med import och export, 
hör till de som prövats hårdast. Samtidigt finns det 
branscher som har haft positiva resultat under året.

– Ja, vissa segment inom handel har gått bra, 
likaså byggtjänster på lokal marknad av olika slag, 
säger Per-Anders Green.
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Lönesumma dag 
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt 
2018 (milj.kr)

Självförsörjnings-
kvot

Bromölla 1 663 1 864 0,89

Kristianstad 13 121 12 967 1,01

Östra Göinge 1 425 1 933 0,74

Nordöstra 16 210 16 764 0,97

Självförsörjningskvot

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

Invånarnas ekonomi

2018
Förändring 
2017-2018

Bromölla 194 1,9%

Kristianstad 205 0,9%

Östra Göinge 185 0,7%

Nordöstra 201 1,0%

Disponibel inkomst 
per invånare (tkr)

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

Skulder hos Kronofogden per invånare

Källa: Kronofogden och SCB. *Statistiken avser 1 januari 2020 och 1 juli 2020. Statis-
tiken anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, 
delat på antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december 2019/30 juni 2020. 

Förändring av skulder 
första halvåret 2020

+5,5%  i Nordöstra

+5,6% i Skåne

> Stor offentlig sektor i Kristianstad. Den offentliga sektorn stod 2018 för 37 procent av sysselsättningen 
i Kristianstad, en större andel än i delområdets mindre kommuner. Totalt sett står den offentliga sektorn för 
30 procent av sysselsättningen i Skåne.

> Kristianstad är en inpendlingskommun. Självförsörjningskvoten i Kristianstad är över 1,0, vilket innebär att 
de som arbetar i kommunen totalt sett tjänar mer än de som bor där. Det beror på att Kristianstad är en kommun 
med fler in- än utpendlare. Kristianstad är centrum för arbetsmarknadsregionen i Skånes norra och östra delar.

> Högre sysselsättningsgrad än genomsnittet i Skåne. Sysselsättningsgraden i Nordöstra Skåne var 
77,2 procent 2018. I Skåne totalt sett var sysselsättningsgraden 74,6 procent.

Självförsörjningskvot
Självförsörjningskvoten visar på kommu-
nens skattekraft, näringslivets omfattning 
samt in- och utpendlingen. 
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Nordöstra Skåne

2018 Förändring

Bromölla 79,5% 0,3

Kristianstad 77,5% 0,3

Östra Göinge 74,0% 1,0

Nordöstra 77,2% 0,4

Förändring i procentenhet, 2017-2018
Sysselsättningsgrad

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

Offentlig sektor Privat sektor

Bromölla 26% 74%

Kristianstad 37% 63%

Östra Göinge 30% 70%

Nordöstra 35% 65%

Fördelning av sysselsatta 2018
Sysselsättning per sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

Fler nystartade företag trots pandemin
Trots den minskade sysselsättningen och den 
ökade arbetslösheten finns det även positiva 
utvecklingsexempel i Nordöstra Skånes näringsliv 
under året. Det startades 331 företag i delom-
rådet under det första halvåret 2020, 10 fler än 
under samma period 2019. I Kristianstad steg 
nyföretagandet under perioden, vilket ger ett 
positivt netto även om antalet nystartade företag 
sjönk i både Bromölla och Östra Göinge under 
perioden. Även under 2019 ökade nyföretagandet 
i delområdet, jämfört med året innan.

Ökningen av nyföretagandet i delområdet un-
der det första halvåret 2020 var 3 procent. Även 
i Skåne totalt sett var antalet nystartade företag 
fler under det första halvåret 2020 jämfört med 
samma period 2019. Totalt ökade nyföretagandet 
i Skåne med 8 procent under perioden.

Färre konkurser under 2020
43 företag i Nordöstra Skåne gick i konkurs under 
januari-september 2020. Det är 8 företag färre 
än under 2019. Nordöstra Skåne är därmed till-
sammans med Norra Skåne de enda delområdena 
där antalet konkurser minskat, trots corona-
pandemins påverkan på näringslivet. Antalet 

konkurser steg något i Bromölla kommun, men 
både i Kristianstad och Östra Göinge gick 5 färre 
företag i konkurs under januari-september 2020 
än under januari-september 2019.

Skulderna till Kronofogden lägre än 
genomsnittet i Skåne
6 905 kronor var den genomsnittliga skulden till 
Kronofogden hos invånarna i Nordöstra Skåne 
den 1 juli 2020. Det är en ökning med 5,5 procent 
sedan årsskiftet, en ökning i linje med den totala 
uppgången i Skåne. Totalt sett var skuldnivån i 
Skåne 8 211 kronor per invånare den 1 juli 2020.

Inom delområdet är det invånarna i Kristian-
stad som har de genomsnittligt lägsta skulderna 
till Kronofogden. En möjlig delförklaring till att 
skulderna till Kronofogden är högre i Bromölla och 
Östra Göinge kan vara att invånarnas disponibla 
inkomster är lägre i dessa kommuner.

Den disponibla inkomsten i Bromölla och Östra 
Göinge är klart under genomsnittet i Skåne. Invå-
narna i Nordöstra Skåne har de lägsta disponibla 
inkomsterna av alla delområden, 201 000 kronor 
per invånare 2018, jämfört med 210 000 kronor 
per invånare i Skåne totalt sett. 

Jan-Sept 2020 Förändring

Bromölla 6 2

Kristianstad 35 -5

Östra Göinge 2 -5

Nordöstra 43 -8

Januari-september 2020

Förändring i antal konkurser jämfört med samma period 2019. 
 Källa: SCB

Konkurser
Färre konkurser trots pandemin
Trots att antalet konkurser totalt sett i Skåne 
ökat under coronapandemin har färre företag 
i Nordöstra Skåne tvingats i konkurs. Totalt 
gick 43 företag i konkurs under januari- 
setember 2020, vilket är 8 färre än under 
samma period 2019. Antalet konkurser ökade 
något i Bromölla under perioden, men mins-
kade i både Kristianstad och Östra Göinge.

Januari-juni 2020

Förändring i antal nystartade företag jämfört med samma period 2019. 
Källa: Tillväxtanalys

Nystartade företag

Jan-Jun 2020 Förändring

Bromölla 28 -3

Kristianstad 269 26

Östra Göinge 34 -13

Nordöstra 331 10

0
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2019-september 2020 Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden

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

än 2018 och 2019, då villapriserna steg med 4 
procent per år. Trots att villapriserna stigit med 
6 procent är dock prisökningen den lägsta av alla 
delområden. I Skåne som helhet steg villapri-
serna med 8 procent under perioden. Den oro 
som under våren fanns för fallande priser under 
coronapandemin har alltså ännu inte besannats.

Det såldes 831 villor i Nordöstra Skåne under 
oktober 2019-september 2020, ungefär lika 
många som under föregående tolvmånaderspe-
riod. Det är en utveckling likt den i Skåne som 
helhet, där antalet villaförsäljningar endast ökat 
med en procent under perioden.

Fler bostadsrättsaffärer – men oförändrade 
kvadratmeterspriser
Det såldes 481 bostadsrätter i Nordöstra Skåne 
under oktober 2019-september 2020. Det är 56 
stycken, eller 13 procent, fler än under föregå-
ende tolvmånadersperiod. Nordöstra är därmed 
tillsammans med Lundaområdet de delområden 
där antalet sålda bostadsrätter har ökat mest 
under perioden. Totalt sett har 9 procent fler 
bostadsrätter sålts i Skåne under perioden.

Kristianstad är delområdets största kommun, 
och det är också i Kristianstad flest bostadsrätter 
har sålts. Men även i Bromölla kommun har antalet 

bostadsrättsförsäljningar ökat under perioden.
Kvadratmeterpriset på bostadsrätter har ökat i 

delområdets mindre kommuner, även om det statis-
tiska underlaget i Östra Göinge kommun är för litet 
för att säkra slutsatser ska kunna dras. I Kristi-
anstad har kvadratmeterpriset på bostadsrätter 
endast ökat något. Prisutvecklingen på Nordöstras 
bostadsrättsmarknad har varit lägre än i Skåne som 
helhet, där kvadratmeterpriserna var 6 procent hö-
gre under oktober 2019-september 2020 jämfört 
med föregående tolvmånadersperiod.

Kvadratmeterpriset på bostadsrätter är lågt i 
Nordöstra, jämfört med övriga Skåne. Bara i delom-
rådet Norra Skåne är kvadratmeterpriserna lägre.

Påbörjade bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)6

Färdigställda bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)7

Bromölla 1 (-2) 2 (+2)

Kristianstad 314 (+118) 68 (-180)

Östra Göinge 4 (+4) 0 (-1)

Nordöstra 319 (+120) 70 (-179)

Nyproduktion av bostäder

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Bromölla 6 697 (33%) 34 (55%) 11 441 1,84 (4%) 108 (-10%)

Kristianstad 16 385 (2%) 441 (11%) 19 754 1,91 (5%) 579 (-1%)

Östra Göinge 9 278 (34%5) 6 (0%) 9 615 2,14 (11%) 144 (18%)

Nordöstra 15 612 (1%) 481 (13%) 16 917 1,94 (6%) 831 (0%)

> Trend 2020 - Kvadratmeterpriset på bostadsrätter har varit relativt oförändrat i Kristianstad under det senas-
te året, men på villamarknaden har de senaste kurvorna pekat uppåt. Efter en stabil vinter och vår tog villapris-
erna mätt i K/T-tal, den koefficient som beskriver relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde, fart i april. 
Under sommarmånaderna och den tidiga hösten har K/T-talet vuxit för varje månad.
     I Bromölla och Östra Göinge är antalet bostadsaffärer färre än i Kristianstad, och utvecklingen månad för 
månad är därmed mer osäker. Även i Östra Göinge syns dock en positiv prisutveckling på villamarknaden under 
sommar och tidig höst, medan villapriserna i Bromölla har varit mer stabila.

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

Även om antalet färdigställda bostäder var få 
i Nordöstra Skåne under det första halvåret 
2020 så fortsätter den påbörjade nypro-
duktionen att öka, från en historiskt sett 
hög nivå. Prisutvecklingen i delområdet är 
fortsatt positiv, även om ökningstakten inte är 
densamma som under högkonjunkturen. Det 
har skett en kraftig ökning av antalet sålda 
bostadsrätter, medan villaförsäljningarna var 
lika många under oktober 2019-september 
2020 som under den föregående tolvmåna-
dersperioden.

Bostadsbyggandet i Skåne har totalt sett 
mattats av under coronakrisen och efter att 
högkonjunkturen klingat av, men i Nordöstra 
Skåne påbörjas fortfarande många nya bostäder. 
Under 2017-2019 påbörjades byggandet av nära 
600 nya bostäder årligen i delområdet, och även 
under det första halvåret 2020 var nybyggnads-
projekten många. 319 nya bostäder påbörjades 
i Nordöstra under januari-juni 2020, 120 fler än 
under motsvarande period 2019. Den absoluta 
majoriteten av bostäderna byggs i Kristianstad. 
Nordöstra Skåne är därmed ett av bara två 
delområden där antalet påbörjade bostäder ökat 
under perioden.

Antalet färdigställda bostäder var betydligt 
färre i delområdet under det första halvåret 
2020, än under samma period 2019. Den fortsatt 
stora mängden påbörjade nyproduktionsprojekt 
pekar dock mot att antalet färdigställda bostäder 
återigen väntas öka under de kommande åren.

Villapriserna fortsätter stiga
Villapriserna mätt i K/T-tal, den koefficient 
som visar relationen mellan köpeskilling och 
taxeringsvärde, har varit högre under oktober 
2019-september 2020 än under föregående 
tolvmånadersperiod i samtliga tre kommuner i 
delområdet. Kvadratmeterpriset är högst i Kristi-
anstad, men det är i Östra Göinge kommun som 
den procentuella prisökningen varit störst under 
perioden.

Totalt sett var villapriserna 6 procent högre 
i delområdet under oktober 2019-september 
2020 än under föregående period. Det är en 
lägre prisutveckling än under 2015-2017, då 
den årliga prisökningen var 9 procent, men högre 
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Prisutveckling Nordöstra 10 år

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm bostadsrätter K/T-tal villor
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Sydöstra Skåne 
Coronakrisen har drabbat även Sydöstra Skåne, men effekterna har 
på flera sätt varit mildare i delområdet än i Skåne som helhet. Arbets-
lösheten har ökat mindre än i något annat delområde, och hemester-
trenden har gjort att besöksnäringen lidit mindre tapp än i storstads-
områdena. Sysselsättningen i delområdets företag har dock minskat 
under det senaste året, och konkurserna är fler än under tidigare år.

SYDÖSTRA  SKÅNE

SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2020
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Arbetslösheten ökar mindre än i övriga Skåne
Arbetslösheten i Sydöstra Skåne var 7,4 procent i 
september 2020, lägre än i något annat delområde. 
Arbetslösheten har ökat med 0,8 procentenheter 
under det senaste året, även det lägst i Skåne. Totalt 
sett steg arbetslösheten med 1,8 procentenheter i 
Skåne under perioden.

Färre turister under 2020 – men minskningen svag
Antalet registrerade gästnätter var 32 procent 
lägre i Skåne under januari-augusti 2020, jämfört 
med samma period 2019. I Sydöstra Skåne har dock 
minskningen varit lägre. I Ystad minskade antalet 
gästnätter med 7 procent under perioden, och i Sim-
rishamn sjönk antalet gästnätter med 15 procent.

Sysselsättningen i företagen minskar
Det arbetade 120 personer färre i de privata och 

offentliga företagen i delområdet under september 
2020 än i september 2019. Även om coronapan-
demin förklarar en del av nedgången påbörjades 
minskningen redan under vintern.

Färre bostadsaffärer under det senaste året
Det såldes 14 procent färre bostadsrätter och 3 
procent färre villor i Sydöstra Skåne under oktober 
2019-september 2020 än under föregående tolv-
månadersperiod. Minskningen är en tillbakagång till 
mer normala nivåer, efter en stor försäljningstopp 
under 2018.

Skånes högsta sysselsättningsgrad
Sydöstra Skåne gick in i coronapandemin med 
relativt goda förutsättningar. Under 2018 var 
sysselsättningsgraden i delområdet 80,3 procent, 
högre än i något annat delområde.

I KORTHET:

Sydöstra Skåne 

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

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Bransch (andel av 
total sysselsättning)

Antal anställda 
2018

Förändring 
2017-2018

Vård och omsorg/ 
sociala tjänster (19%)

6 174 -2,4%

Handel (12%) 3 957 0,7%

Utbildning (11%) 3 756 2,9%

Byggverksamhet (11%) 3 527 4,9%

Tillverkning och  
utvinning (10%)

3 385 2,1%

Källa: SCB. avser dagbefolkning.

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA 

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM 

16 434 (-5%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrät-
ter under perioden oktober 2019 till septem-
ber 2020 (förändring jämfört med föregående 
12-månadersperiod).

VILLOR: K/T-TAL 

1,98 (+11%)
K/T-talet för områdets villor under perioden 
oktober 2019 till september 2020 (förändring 
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Källa: Svensk mäklarstatistik

NYSTARTADE FÖRETAG

290 (-9%)
Under januari-juni 2020 startades 290 nya företag i Sydöstra..
(Förändringen jämfört med samma period 2019)

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Tillväxtanalys

ARBETSLÖSHET

7,4% (+0,8)

Källa: SCB, avser dagbefolkning

Antal anställda Ort

Skåne läns landsting 1 425 Ystad

Samhall AB 275 Ystad

Plastal Sverige AB 275 Simrishamn

Polykemi AB 225 Ystad

Fyra arbetsgivare** 175 Ystad, Sjöbo

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

218 (+1,6%)
2018. (Förändring jämfört med 2017).

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

80,3% (+0,1)
Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning 
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

SYSSELSÄTTNING

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

Befolkning 30 juni 2020 (förändring sedan 30 juni 2019). 
Källa: SCB

Kommuner:  
Ystad, 
Simrishamn,  
Tomelilla, 
Sjöbo

INVÅNARE

82 994 (+0,6%)

9 660 
(+2,3%)

23 228
(-0,7%)

**Nimab entreprenad AB (Sjöbo), YSB AB (Ystad), Polismyndigheten 
(Ystad), Kriminalvården (Ystad) har alla cirka 175 anställda.
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Arbetslöshet, 
andel av 

arbetskraften
Förändring ett år 
(procentenheter)

Simrishamn 7,7% 0,4

Sjöbo 6,9% 1,2

Tomelilla 8,8% 1,0

Ystad 7,0% 0,8

Sydöstra 7,4% 0,8

Arbetslöshet september 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Skånes lägsta arbetslöshet
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> Färre anställda i företagen. Det arbetade 120 personer färre i de privata och offentliga företagen i Sy-
döstra Skåne under september 2020 än under samma månad 2019. Coronapandemin är en förklarande faktor 
till detta, men redan under vintern började sysselsättningen i företagen att minska.

> Företagen i Simrishamn och Ystad minskar mest. Sysselsättningen i Ystad och Simrishamns privata och 
offentliga företag har minskat med omkring 120 personer per kommun under september 2019-september 
2020. I Sjöbo och Tomelilla växte istället företagen under perioden.

> Lägst arbetslöshetsökning i Skåne. Arbetslösheten i Sydöstra Skåne ökade med 0,8 procentenheter 
under september 2019-september 2020. Det är den lägsta ökningen av alla delområden.

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

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Simrishamn 2 926 -18 1 790 9 1 031 0 672 -114 6 419 -123

Sjöbo 2 331 84 1 158 -48 1 150 12 533 0 5 172 48

Tomelilla 1 919 72 834 4 684 0 805 0 4 242 76

Ystad 4 507 65 2 538 -73 1 622 -61 3 351 -55 12 018 -124

Sydöstra 11 683 203 6 320 -108 4 487 -49 5 361 -169 27 851 -123

Förändring i antal anställda september 2019-september 2020

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

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*

Den grupp där arbetslösheten i Skåne är högst 
är bland personer som saknar gymnasieutbildning. 
Arbetslösheten i denna kategori var 17,5 procent i 
Sydöstra under september 2020, 0,9 proentenhe-
ter högre än i september 2019. I Skåne som helhet 
är arbetslösheten 30,3 procent bland personer 
som saknar gymnasieutbildning.

Hemestern gynnade Sydöstra Skåne
Coronapandemin har drabbat hotell- och restau-
rangnäringen i hela Sverige, men trots att antalet 
gästnätter minskat i Sydöstra är minskningen 
klart lägre än i övriga Skåne. Mellan januari och 
augusti 2020 registrerades 202 000 gästnätter i 
Simrishamn och 228 000 gästnätter i Ystad, de två 
kommuner i Sydöstra där turismnäringen är störst. 
Det är förvisso en minskning med 15 respektive 
7 procent jämfört med samma period 2019, men i 
Skåne som helhet har antalet gästnätter minskat 
med 32 procent under samma period. Sydöstra 
Skåne och Österlen har alltså lyckats bibehålla stora 
delar av turismen trots coronapandemin.

– Som i alla andra kommuner fanns det en 
mycket stor oro i våras. Det var extremt dystert i 

besöksnäringen, säger Lars Persson, näringslivs-
utvecklare i Simrishamns kommun, men tillägger 
att trenden vände under sommarmånaderna.

– Hela besöksnäringen gynnades under som-
maren och tidig höst med en tydlig hemestertrend. 
Det har varit omsättningsrekord på många ställen. 
Bygghandeln har också gynnats när folk valt hem-
masnickeri istället för utlandssemester, säger han.

Sysselsättningen i företagen minskar
Trots de positiva arbetslöshets- och turismsiffrorna 
finns det orosmoln även i Sydöstra. Uppgifter från 
SCB:s företagsregister visar att delområdets privata 
och offentliga företag sysselsatte 120 personer fär-
re under september 2020 än under samma månad 
2019. Det är i Ystad och Simrishamn som syssel-
sättningen i företagen har minskat, medan antalet 
anställda i Sjöbo och Tomelillas företag ökat något 
under det senaste året. Lars Persson, näringslivs-
utvecklare i Simrishamns kommun menar att det är 
flera branscher som lidit av coronapandemin.

– Mindre tjänsteföretag med många kundkon-
takter, små konsultfirmor och hela kultursektorn, 
som är stor på Österlen, har drabbats, säger han.

Relativt stabil utveckling i 
Sydöstra Skåne
Coronakrisen har drabbat även Sydöstra Skåne, 
men delområdet har hittills klarat sig relativt 
lindrigt undan jämfört med övriga Skåne. Ar-
betslösheten i Sydöstra har förvisso stigit, men 
mindre än i något annat delområde. Dessutom 
har nedgången i antalet registrerade gästnätter 
varit lägre i delområdet än i Skåne som helhet. 
Trots att effekterna av coronapandemin i dessa 
avseenden har varit relativt milda finns flera 
orosmoln. Sysselsättningen i delområdets 
företag har minskat, antalet nystartade företag 
är färre än tidigare, och konkurserna har varit 
fler under det första halvåret 2020 jämfört 
med samma period 2019.

Arbetslösheten i Sydöstra Skåne var 7,4 procent 
i september 2020. Den var 7,9 procent i juni och 
juli, men har återigen minskat därefter. Under det 
senaste året har delområdet passerat Lundaområ-
det som det område med lägst arbetslöshet i hela 
Skåne. Totalt var arbetslösheten i hela Skåne 11,1 

procent i september 2020, och skillnaden mellan 
Sydöstra och övriga delområden har ökat. Mellan 
september 2019 och september 2020 steg arbets-
lösheten med 0,8 procentenheter i Sydöstra, vilket 
är markant lägre än i något annat delområde. Den 
näst lägsta stigningen har Norra, Nordöstra och 
Lundaområdet,  där arbetslösheten ökade med 1,5 
procentenheter under perioden. I Sydvästra Skåne 
steg arbetslösheten med hela 2,1 procentenheter.

Lägst arbetslöshetsökning i Simrishamn
Arbetslösheten i Simrishamn steg med 0,4 pro-
centenheter från september 2019 till september 
2020. Det är den lägsta ökningen av alla Skånes 
33 kommuner under perioden. Ökningen i Ystad, 
0,8 procentenheter, är den tredje lägsta i Skåne.

Även när arbetslöshetsstatistiken bryts ner i 
mindre grupper står sig Sydöstra starkt. Ungdoms-
arbetslösheten har ökat med 1,4 procentenheter 
i delområdet under perioden, jämfört med 3,4 
procentenheter i Skåne som helhet. Arbetslösheten 
bland inrikes födda har ökat mindre än i något annat 
delområde, och arbetslösheten bland utrikes födda 
har till och med minskat i Sydöstra under perioden.

Jan-Aug 2020 Förändring

Simrishamn 201 748 -15,1%

Sjöbo 19 662 -17,9%

Tomelilla 32 295 -17,6%

Ystad 228 208 -6,6%

Skåne 3 386 644 -31,5%

Antal registrerade gästnätter 2020

Förändring jämfört med samma period 2019. Källa: SCB/Tillväxt-
verket bearbetat av Tourism in Skåne

Litet turisttapp i Ystad
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Lönesumma dag 
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt 
2018 (milj.kr)

Självförsörjnings-
kvot

Simrishamn 2 085 2 399 0,87

Sjöbo 1 792 2 849 0,63

Tomelilla 1 461 1 802 0,81

Ystad 4 229 4 762 0,89

Sydöstra 9 567 11 812 0,81

Självförsörjningskvot

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

Invånarnas ekonomi

2018
Förändring 

ett år

Simrishamn 219 1,2%

Sjöbo 213 1,7%

Tomelilla 206 1,8%

Ystad 226 1,8%

Sydöstra 218 1,6%

Disponibel inkomst 
per invånare (tkr)

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

Skulder hos Kronofogden per invånare

Källa: Kronofogden och SCB. *Statistiken avser 1 januari 2020 och 1 juli 2020. Statistiken 
anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, delat på 
antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december 2019/30 juni 2020. 

Förändring av skulder 
första halvåret 2020

+4,5%  i Sydöstra

+5,6% i Skåne

> Högst disponibel inkomst. Den disponibla inkomsten i Sydöstra var 218 000 kronor per invånare under 2018, 
mer än i något annat delområde. Totalt var den disponibla inkomsten i Skåne 210 000 kronor per invånare

> Hög sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden i delområdet var 80,3 procent under 2018, högre än i 
något annat delområde. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Skåne var 74,6 procent 2018.

> Stor utpendling. Självförsörjningskvoten i Sydöstra var 0,81 under 2018, eftersom många invånare arbetar 
i andra delområden. Lägst är självförsörjningskvoten i Sjöbo, då många pendlar till arbeten i Malmö och Lund.

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

Sydöstra Skåne

2018 2017-2018

Simrishamn 77,7% 0,4%

Sjöbo 81,3% 0,2%

Tomelilla 78,8% -0,2%

Ystad 81,9% 0,0%

Sydöstra 80,3% 0,1%

Förändring i procentenhet, 2017-2018
Sysselsättningsgrad

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

Offentlig sektor Privat sektor

Simrishamn 25% 75%

Sjöbo 26% 74%

Tomelilla 20% 80%

Ystad 37% 63%

Sydöstra 29% 71%

Fördelning av sysselsatta 2018
Sysselsättning per sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.
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Färre nystartade företag och fler konkurser
Utvecklingen i Sydöstra Skåne har varit sämre än i 
Skåne som helhet, både sett till antalet konkurser 
och antalet nystartade företag. Totalt sett i Skåne 
startades fler nya företag under det första halv-
året 2020 än under samma period 2019, medan 
nyföretagandet minskade i Sydöstra. I Skåne som 
helhet var antalet konkurser 12 procent högre un-
der januari-september 2020 än under samma peri-
od 2019, men i Sydöstra ökade antalet konkurser 
med 68 procent under perioden.

Det startades 290 nya företag i Sydöstra Skåne 
under det första halvåret 2020. Det är 27 färre än 
under samma period 2019. Precis som i statistiken 
över sysselsättningen i delområdets företag är det 
i Simrishamn och Ystad som minskningen har varit 
störst, medan Tomelilla och Sjöbo har haft ett 
något ökat nyföretagande under perioden.

Antalet konkurser har varit fler i Sjöbo, Tome-
lilla och Ystad under januari-september 2020, 
jämfört med samma period 2019. I Simrishamn 
registrerades 7 konkurser under perioden, en färre 
än under motsvarande månader 2019. Totalt 
har 47 företag i delområdet gått i konkurs under 
de första nio månaderna 2020, 19 fler än under 
motsvarande period 2019.

Högre skulder hos Kronofogden – men hög 
disponibel inkomst
I genomsnitt hade invånarna i Sydöstra Skåne 
11 032 kronor i skuld till Kronofogden vid halv-
årsskiftet 2020. Det är den högsta skuldnivån av 
alla delområden i Skåne, och en ökning med 4,5 
procent sedan årsskiftet 2019/2020. Ökningen är 
dock lägre än i Skåne som helhet, där skulderna till 
Kronfogden ökade med 5,6 procent per invånare 
under samma period.

Invånarnas skulder till Kronofogden ökade mest 
i Tomelilla, både räknat i kronor och procent, under 
det första halvåret 2020. Simrishamns invånare 
har lägst skulder till Kronofogden, och skulderna 
minskade under det första halvåret i år.

Trots de höga skulderna till Kronfogden är den 
generella bilden av invånarnas ekonomi i Sydös-
tra Skåne mer positiv än i Skåne som helhet. Den 
disponibla inkomsten var 218 000 per invånare 
i delområdet under 2018, den högsta siffran av 
alla sju delområdena. En förklarande faktor till 
detta är den relativt sett låga arbetslösheten i 
delområdet och den höga sysselsättningsgraden. 
Under 2018 var sysselsättningsgraden 80,3 pro-
cent i Sydöstra, vilket är högre än i något annat 
delområde.

Jan-Sep 2020 Förändring

Simrishamn 7 -1

Sjöbo 13 6

Tomelilla 8 4

Ystad 19 10

Sydöstra 47 19

Januari-september 2020

Förändring i antal konkurser jämfört med samma period 2019. 
Källa: SCB

Konkurser
Fler konkurser under pandemin

47 företag i Sydöstra Skåne gick i konkurs under 
januari-september 2020. Det är 19 fler än under 
samma period 2019. I Sjöbo, Tomelilla och Ystad 
fördubblades antalet konkurser under perioden, 
vilket sannolikt hänger samman med coronapan-
demin. I Simrishamn gick 7 företag i konkurs 
under januari-september 2020. Det är ett färre 
än under samma period 2019.

Januari-juni 2020

Förändring i antal nystartade företag jämfört med samma period 2019. 
Källa: Tillväxtanalys

Nystartade företag

Jan-Jun 2020 Förändring

Simrishamn 78 -14

Sjöbo 77 13

Tomelilla 49 3

Ystad 86 -29

Sydöstra 290 -27

0
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2019-september 2020 Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden

1) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020 jämfört med genomsnittligt värde 
oktober 2018-september 2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2019-september 2020. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2019-sep-
tember 2020 jämfört med oktober 2018-september 2019. 

Påbörjade bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)6

Färdigställda bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)7

Simrishamn 49 (+37) 24 (+8)

Sjöbo 7 (-2) 5 (-8)

Tomelilla 16 (-7) 25 (-11)

Ystad 158 (+113) 74 (+4)

Sydöstra 230 (+141) 128 (-7)

Nyproduktion av bostäder

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Simrishamn 10 513 (-3%) 109 (7%) 24 885 2,00 (12%) 300 (5%)

Sjöbo 10 472 (8%) 62 (7%) 16 398 2,06 (6%) 233 (-1%)

Tomelilla 8 869 (-6%) 49 (23%) 15 171 2,07 (13%) 150 (6%)

Ystad 21 037 (1%) 301 (-26%) 26 249 1,83 (10%) 242 (-16%)

Sydöstra 16 434 (-5%) 521 (-14%) 21 529 1,98 (11%) 925 (-3%)

Prisutveckling Sydöstra 10 år

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm bostadsrätter K/T-tal villor

> Trend 2020 - Kvadratmeterpriset på bostadsrätter har legat på stabila nivåer i Ystad under hela 2020. Även vil-
lapriserna, mätt i K/T-tal, låg på en relativt stabil nivå under våren, men under sommarmånaderna har priserna stigit.
     I Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn säljs få bostadsrätter, vilket gör att den månatliga statistiken ej är tillförlitlig, 
men samtliga kommuner har haft förändringar i prisbilden på villamarknaden. I Tomelilla har villapriset, mätt i 
K/T-tal, varit något högre under sommaren än under våren. I Simrishamn ökade villapriserna snabbt i april-juni, 
men därefter har de stabiliserats och till och med gått tillbaka något. I Sjöbo var prisbilden på villamarknaden 
länge stabil, men under augusti och september ökade det genomsnittliga K/T-talet markant.

5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder januari-juni 
2020 jämfört med samma period 2019. 6) Avser förändringen av antalet 
färdigställda nybyggda bostäder januari-juni 2020 jämfört med samma 
period 2019. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)
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Nyproduktionstopp 2018 snedvrider bilden av 
priset på bostadsrätter
Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på 
bostadsrätter i Sydöstra var 16 434 kronor under 
oktober 2019-september 2020. Det är 5 procent 
lägre än under oktober 2018-september 2019, 
och Sydöstra är därmed det enda delområde där 
priserna har sjunkit under perioden.

Under 2018 kom en stor mängd nyproduktion 
ut på marknaden i Ystad. Det gjorde att både det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset och antalet för-
säljningar steg kraftigt i Sydöstra under året. Det 
såldes 29 procent fler bostadsrätter i delområdet 
under 2018 än under 2017, och kvadratmeterpri-
set ökade med 20 procent under samma period.

Även om bostadsrättspriserna i Ystad, och 
därmed hela Sydöstra Skåne, har varit något 
lägre under det senaste tolv månaderna än under 
föregående tolvmånadersperiod är priserna 
fortfarande markant högre än de var innan 
den stora nyproduktionstoppen. I Ystad var det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset på bostads-
rätter cirka 15 700 kronor 2017, markant lägre 
än dagens nivå på omkring 21 000 kronor.

Under 2018, det år då mycket nyproduktion 
färdigställdes i Ystad, utgjorde även kommunen en 
större andel av de totala antalet bostadsrättsför-
säljningar i delområdet än idag. Att en högre andel 
bostadsrätter såldes i Ystad, där kvadratmeterpri-
set är högre, och att en lägre andel bostadsrätter 
såldes i de övriga tre kommunerna, där kvadrat-
meterpriset är lägre, bidrog också till att det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset i delområdet 
låg på en högre nivå.

Bilden av bostadsmarknaden i Sydöstra Skåne 
är kluven. Sydöstra Skåne är ett av tre delområ-
den där fler nya bostäder påbörjades under det 
första halvåret 2020 än under samma period 
2019, och villapriserna har stigit mest av alla 
delområden under det senaste året. Däremot 
har antalet bostadsaffärer varit markant färre 
i delområdet än under rekordåret 2018, då 
mycket nyproduktion färdigställdes. Efter att 
kvadratmeterpriset på bostadsrätter tog ett re-
jält kliv uppåt under 2018 har priserna därefter 
stabiliserats på en ny hög nivå.

Det påbörjades 230 nya bostäder i Sydöstra 
Skåne under det första halvåret 2020, 141 fler än 
samma period 2019. Ystad är traditionellt sett den 
kommun i delområdet där nyproduktionstakten 
är högst, men även i Simrishamn har många nya 
bostäder börjat byggas under året.

128 bostäder färdigställdes under årets första 
halva, majoriteten i Ystad. Det är samma nivå som 
under 2019, men färre än under rekordåret 2018. 
Även 2019 var historiskt sett ett år med högt 
färdigställande av nyproduktion i Sydöstra.

Kraftigt ökade villapriser
Kvadratmeterpriset på villor i Sydöstra var i 
genomsnitt omkring 21 500 kronor under oktober 
2019-september 2020. Det är en lägre nivå än i 
storstadsregionerna vid Öresundskusten, men en 
högre nivå än i Mellanskåne, Norra och Nordöstra 
Skåne.

Under perioden har villapriserna i delområdet 
mätt i K/T-tal, den koefficient som beskriver rela-
tionen mellan köpeskilling och taxeringsvärde, ökat 
med 11 procent jämfört med föregående tolvmå-
nadersperiod. Det tillsammans med Mellanskåne är 
den högsta ökningen av alla delområden. Dessutom 
är det en större ökning än under högkonjunkturens 
stora prisuppgång. Mellan 2015 och 2016, det år 
under 2010-talet då priserna ökade mest, steg 
villapriserna i delområdet med 9 procent.

I Sjöbo har villapriserna mätt i K/T-tal endast 
vuxit med 6 procent mellan oktober 2019-sep-
tember 2020 jämfört med föregående tolvmåna-
dersperiod, men i delområdets övriga tre kommu-
ner är prisutvecklingen över 10 procent.
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Färre villa- och bostadsrättsaffärer

Det såldes 925 villor och 521 bostadsrätter i Syd-
östra Skåne under oktober 2019-september 2020. 
Det är 3 respektive 14 procent färre än under 
föregående tolvmånadersperiod.

Det var framför allt i Ystad som försäljningsvo-
lymerna minskade under perioden. Både antalet 
sålda bostadsrätter och villor minskade kraftigt 
i kommunen. I Simrishamn och Tomelilla ökade 
istället både antalet sålda villor och bostadsrätter. 
I Sjöbo steg antalet sålda bostadsrätter, medan 
antalet sålda villor minskade svagt med 1 procent.

Bostadsmarknaden: Färre 
bostadsaffärer, men nyproduk-
tionen ökar igen i Sydöstra Skåne
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Lundaområdet 

LUNDAOMRÅDET 
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Arbetslösheten i Lundaområdet har ökat markant under coronapan-
demin. Turistströmmarna till delområdet har tunnats ut, och i delom-
rådets företag ökar inte sysselsättningen i samma takt som förut. Det 
görs dock allt fler bostadsaffärer i Lundaområdet, och priserna på 
bostadsmarknaden fortsätter att öka. Däremot har bostadsbyggandet 
avstannat under det första halvåret 2020.

Kraftig minskning av turismen
Bara 204 000 gästnätter registrerades i Lunds 
kommun under januari-augusti 2020. Det är 42 pro-
cent färre än under samma period 2019. I Kävlinge 
var tappet något mindre, 25 procent av turisterna 
uteblev under coronasommaren 2020. Totalt sett 
minskade antalet gästnätter i Skåne med 32 procent 
under perioden.

Arbetslösheten stiger – inte längre Skånes lägsta
Arbetslösheten i Lundaområdet var 7,7 procent i 
september 2020, 1,5 procentenehter högre än i sep-
tember 2019. Det innebär att Sydöstra Skåne nu har 
en lägre arbetslöshet än Lundaområdet. Trots att Lun-
daområdets arbetslöshet inte längre är Skånes lägsta 
är den fortsatt klart under genomsnittet i Skåne.

Trots coronakris – fler nystartade företag
Det startades 653 nya företag i Lundaområdet under 

januari-juni 2020. Det är 63 fler än under samma peri-
od 2019. Nyföretagandet ökade i Lund och Staffans-
torp, men var något lägre i Kävlinge under det första 
halvåret 2020 jämfört med samma period 2019.

Stor ökning av antalet sålda bostadsrätter
Över 2 300 bostadsrätter såldes i Lundaområdet un-
der oktober 2019-september 2020. Det är en ökning 
med 13 procent jämfört med föregående tolvmåna-
dersperiod. Majoriteten av bostadsrätterna såldes i 
Lunds kommun, men antalet bostadsrättsaffärer öka-
de i alla tre kommuner i delområdet under perioden.

Bostadsbyggandet har avstannat
Det färdigställdes endast 220 nya bostäder i Lunda-
området under det första halvåret 2020, över 1 000 
färre än under samma period 2019. Samtidigt påbör-
jades bygget av 300 nya bostäder under perioden, 
500 färre än under det första halvåret 2019.

I KORTHET:

Lundaområdet 

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

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Bransch (andel av 
total sysselsättning)

Antal anställda 
2018

Förändring 
2017-2018

Vård och omsorg/ 
sociala tjänster (20%)

17 273 3,8%

Utbildning (17%) 15 135 4,7%

Handel (14%) 12 522 3,5%

Företagstjänster (12%) 10 691 3,2%

Tillverkning och 
utvinning (6%)

5 127 0,2%

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA 

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM 

36 934 (+6%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrät-
ter under perioden oktober 2019 till septem-
ber 2020 (förändring jämfört med föregående 
12-månadersperiod).

VILLOR: K/T-TAL 

1,80 (+7%) 
K/T-talet för områdets villor under perioden 
oktober 2019 till september 2020 (förändring 
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Källa: Svensk mäklarstatistik

NYSTARTADE FÖRETAG

653 (+11%)
Under januari-juni 2020 startades 653 nya företag i Lundaområdet.
(Förändring jämfört med samma period 2019)

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Tillväxtanalys

ARBETSLÖSHET

7,7% (+1,5)

Källa: SCB, avser dagbefolkning

Antal anställda Ort

Skåne läns landsting 10 025 Lund

Lunds universitet 6 175 Lund

Axis Communications AB 2 025 Lund

Tetra Pak packaging 
solutions AB

1 325 Lund

Alva Laval Lund AB 1 025 Lund

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

217 (+1,8%)
2018. (Förändring jämfört med 2017).

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

73,3% (-0,2)
Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning 
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

SYSSELSÄTTNING

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

Befolkning 30 juni 2020 (förändring sedan 30 juni 2019). 
Källa: SCB

Kommuner:  
Lund,
Staffanstorp,
Kävlinge

INVÅNARE

182 009 (+1,3%)

33 873 
(+4,6%)

53 558 
(+2,0%)
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Arbetslöshet, 
andel av  

arbetskraften
Förändring ett år 
(procentenheter)

Kävlinge 6,7% 1,7

Lund 8,3% 1,6

Staffanstorp 6,4% 1,1

Lundaområdet 7,7% 1,5

Arbetslöshet september 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Högre arbetslöshet
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> Inte längre Skånes lägsta arbetslöshet. Arbetslösheten i Lundaområdet var 7,7 procent i september 
2020. Det är en ökning med 1,5 procentenheter sedan september 2019, och Lundaområdet har inte längre 
Skånes lägsta arbetslöshet, då stigningen inte varit lika kraftig i Sydöstra Skåne.

> Låg sysselsättningsökning i företagen. De privata och offentliga företagen i Lundaområdet hade 0,3 
procent fler anställda i september 2020 än i september 2019. Det är en lägre ökningstakt än tidigare.

> Fortsatt god tillväxt i Kävlingeföretagen. Sysselsättningen i Kävlinges privata och offentliga företag ökade 
med 200 personer under september 2019-september 2020. Samtidigt var antalet sysselsatta oförändrat i Lund.

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

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Kävlinge 3 418 96 2 019 77 1 015 29 813 0 7 265 202

Lund 16 065 187 10 216 110 9 302 -381 34 133 79 69 716 -5

Staffanstorp 2 715 123 1 617 -129 1 386 -202 903 254 6 621 46

Lundaområdet 22 198 406 13 852 58 11 703 -554 35 849 333 83 602 243

Förändring i antal anställda september 2019-september 2020

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

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*

LUNDAOMRÅDETLUNDAOMRÅDET 

något coronapandremin hindrat. Även i Kävlinge 
har turismen minskat kraftigt, där med 25 procent, 
medan uppgifter på kommunal nivå inte presente-
ras för Staffanstorp, då antalet gästnätter är få. 

Den minskade turismen i Lund och Kävlinge 
ligger i linje med nedgången i Skåne som helhet, 
där antalet gästnätter minskat med 32 procent.

– Det har varit ett stort tapp i framför allt besök-
snäringen. Hotellen har inga konferenser, inga tjäns-
teresor. Det gäller även restauranger och framför 
allt catering med inställda eller framflyttade bröllop, 
födelsedagar, studentmottagningar etc, säger Mats 
Rosén, näringslivschef i Kävlinge kommun.

– Det är en stor osäkerhet sett till det kom-
mande halvåret. Vissa möten och mindre konfe-
renser har kommit igång under hösten, men det är 
fortsatt ett lågt antal tjänsteresande och därmed 
tomma hotellnätter, säger han.

Sysselsättningstillväxten i företagen har avtagit 
– men fler arbetar i Kävlinge
Det arbetade runt 240 personer fler i de privata 
och offentliga företagen i Lundaområdet i septem-
ber 2020 än i september 2019. Det är en stigning 
med 0,3 procent. Det är förvisso en ökning, men 
en markant lägre tillväxt än under de föregående 

åren. Under november 2018-november 2019 öka-
de sysselsättningen i Lundaområdets företag med 
1,0 procent, och under den föregående tolvmåna-
dersperioden var stigningen hela 2,6 procent.

Då befolkningen i Lundaområdet växer krävs en 
sysselsättningstillväxt för att inte arbetslösheten 
ska öka. Under juni 2019-juni 2020 ökade befolk-
ningen med 2 400 personer, vilket motsvarar 1,3 
procent. Det är tillsammans med Sydvästra Skåne 
den högsta befolkningsökningen av alla delområden.

Den ökade sysselsättningen i delområdets 
företag beror främst på att de privata och offent-
liga företagen i Kävlinge sysselsatte 200 personer 
fler i september 2020 än i september 2019. Även 
företagen i Staffanstorp har vuxit något under pe-
rioden, medan sysselsättningen i Lunds privata och 
offentliga företag har varit närmast oförändrad.

Annika Wallin Jalgén, vd för Business Port Staf-
fanstorp, menar att läget just nu ser lite ljusare ut 
än i våras, även om många ensamföretagare gått 
igenom ett stålbad.

– Många ser positivt på läget just nu, men har 
en viss oro för de närmaste sex månaderna och för 
hur långvarig pandemin blir. Det finns också en oro 
för hur övriga länder stänger ner och hur effekten 
blir av det, säger hon.

Arbetslösheten har stigit och 
turisterna har uteblivit
Lundaområdet stod väl rustat inför coronakrisen, 
men pandemin har drabbat delområdet hårt. 
Arbetslösheten är, efter att ha ökat kraftigt, inte 
längre den lägsta i Skåne, och turismen i Lund har 
minskat med över 40 procent. Sysselsättningstill-
växten bland företagen har stannat av och antalet 
konkurser har ökat. Det finns dock ljuspunkter. 
Det startas fler nya företag, och bostadsmarkna-
den växer både i antal försäljningar och pris.

Arbetslösheten i Lundaområdet var 7,7 procent 
i september 2020, 1,5 procentenheter högre än i 
september 2019, och högre än nivåerna än under 
finanskrisen för 10 år sedan. Arbetslösheten i 
Lundaområdet var stigande redan under senhös-
ten och vintern 2019/2020, men det är under 
coronapandemin som ökningen varit som störst. 
Under juli nådde arbetslösheten i delområdet 8,0 
procent, men därefter har den gått tillbaka något.

Inte längre Skånes lägsta arbetslöshet
I Kävlinge och Lund steg arbetslösheten med 1,7 res-
pektive 1,6 procentenheter under perioden septem-

ber 2019-september 2020, medan ökningen i Staf-
fanstorp inte var lika stor. Lund är också den kommun 
som har Lundaområdets högsta arbetslöshet. Lund 
är en kommun med hög in- och utpendling, vilket 
innebär att arbetslösheten i kommunen påverkas av 
utvecklingen även i närliggande kommuner.

Arbetslösheten i Lundaområdet är, trots stigning-
en, klart under Skånes arbetslöshetsnivå, som var 
11,1 procent i september 2020. Lundaområdet har 
dock förlorat positionen som det delområde där ar-
betslösheten är lägst, då det senaste årets stigning 
varit lägre i Sydöstra Skåne än i Lundaområdet.

Även när arbetslösheten bryts ner i mindre grup-
per, såsom ungdomsarbetslöshet, arbetslöshet bland 
inrikes- och utrikesfödda samt arbetslöshet bland 
personer utan gymnasieutbildning, ligger arbetslös-
heten i Lundaområdet lägre än i Skåne som helhet.

Turismen har minskat under corona
Det registrerades 203 646 gästnätter i Lunds 
kommun under januari-augusti 2020. Det är en 
minskning med 42 procent jämfört med samma 
period 2019. Coronapandemin, med digitala möten 
och reserestriktioner, har slagit hårt mot hotellen i 
storstäderna. Lund har normalt sett också många 
internationella besökare till universitet och företag, 

Jan-Aug 2020 Förändring

Kävlinge 53 354 -25,0%

Lund 203 646 -41,9%

Skåne 3 386 644 -31,5%

Antal registrerade gästnätter 2020

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Staffanstorp. Förändring 
jämfört med samma period 2019. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbe-
tat av Tourism in Skåne

Färre turister i Lund
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Lönesumma dag 
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt 
2018 (milj.kr)

Självförsörj-
ningskvot

Kävlinge 2 482 5 919 0,42

Lund 28 771 21 543 1,34

Staffanstorp 2 252 4 547 0,50

Lundaområdet 33 505 32 008 1,05

Självförsörjningskvot

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

Invånarnas ekonomi

2018
Förändring 

ett år

Kävlinge 233 2,2%

Lund 211 2,0%

Staffanstorp 224 0,1%

Lundaområdet 217 1,8%

Disponibel inkomst 
per invånare (tkr)

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

Skulder hos Kronofogden per invånare

Källa: Kronofogden och SCB. *Statistiken avser 1 januari 2020 och 1 juli 2020. Statis-
tiken anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, 
delat på antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december 2019/30 juni 2020. 

Förändring av skulder 
första halvåret 2020

+5,6%  i Lundaområdet

+5,6% i Skåne

> Skånes lägsta skulder till Kronofogden. Lundaområdet är det delområde i Skåne där invånarnas gen-
omsnittliga skulder till Kronofogden är lägst. Den genomsnittliga skulden var 4 534 kronor per invånare vid 
halvårsskiftet 2020, jämfört med 8 211 kronor i Skåne som helhet.

> Lund är ett lokalt arbetsmarknadscentrum. Lunds självförsörjningskvot är en av Skånes högsta, då Lund har 
många inpendlare. Utvecklingen i Lunds näringsliv påverkar därmed sysselsättningen i flera skånska kommuner.

>Stor offentlig sektor. Den offentliga sektorn stod för 39 procent av sysselsättningen i Lundaområdet 
under 2019. I Skåne totalt sett var motsvarande siffra 30 procent.

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

Lundaområdet Skåne

2018 2017-2018

Kävlinge 85,0% 0,2%

Lund 68,7% -0,4%

Staffanstorp 84,6% 0,4%

Lundaområdet 73,3% -0,2%

Förändring i procentenhet, 2017-2018
Sysselsättningsgrad

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

Offentlig sektor Privat sektor

Kävlinge 30% 70%

Lund 41% 59%

Staffanstorp 21% 79%

Lundaområdet 39% 61%

Fördelning av sysselsatta 2018
Sysselsättning per sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

Fler nystartade företag i Lund
Även om utvecklingen totalt sett har varit bekym-
rande under coronapandemin finns ljuspunkter. 
Under det första halvåret 2020 startades 486 nya 
företag i Lunds kommun, vilket är 69 fler än under 
samma period 2019. Även under 2019 ökade 
nyföretagandet i kommunen, om än svagt.

Lund är delområdets största kommun, och det 
ökade antalet nystartade företag i Lund gör därför 
avtryck även på delområdets totalsiffra. Totalt 
startades 653 företag i Lundaområdet under årets 
första halva, 63 fler än under samma period 2019.  
Nyföretagandet i Kävlinge var på en något lägre 
nivå än tidigare, medan det startades sex fler före-
tag i Staffanstorp under januari-juni 2020 jämfört 
med samma period 2019.

Antalet konkurser har ökat
Endast sex företag i Staffanstorp gick i konkurs 
under januari-september 2020, nio färre än under 
samma period 2019. I de övriga två kommunerna 
i Lundaområdet ökade dock antalet konkurser, vil-
ket innebär att även delområdets totalsiffra stigit. 
84 företag i Lundaområdet gick i konkurs under 
januari-september 2020, 14 fler än under samma 
period 2019. Antalet konkurser har även ökat i 
Skåne totalt sett, vilket till stor del är relaterat till 
coronapandemin.

Låga skulder och hög disponibel inkomst
Den genomsnittliga skulden till Kronofogden var 
4 534 kronor per invånare i Lundaområdet vid 
halvårsskiftet 2020. Det är den i särklass lägsta 
skuldnivån av alla delområden i Skåne. Näst lägst 
skulder har invånarna i Norra Skåne, och genom-
snittet för hela regionen är 8 211 kronor per invå-
nare. Skuldnivån i Lundaområdet har ökat med 5,6 
procent sedan årsskiftet, en lika stor ökning som 
genomsnittet i Skåne.

Även sett till invånarnas disponibla inkomst 
ligger Lundaområdet väl till i jämförelser mellan 
delområden, med den näst högsta nivån av alla. I 
genomsnitt hade Lundaområdets invånare 217 000 
kronor i disponibel inkomst, jämfört med 210 000 
kronor per invånare i Skåne totalt sett.

Stor offentlig sektor i Lund präglar strukturen
Trots att bara Lomma har en högre sysselsättnings-
grad än Kävlinge och Staffanstorp är Lundaom-
rådets totala sysselsättningsgrad den näst lägsta 
bland alla delområden. En stor förklaring till detta 
är de många studenterna vid Lunds universitet, 
som inte räknas som sysselsatta i statistiken. Lunds 
universitet, och Skånes universitetssjukhus i Lund 
är också en viktig förklaring till att den offentliga 
sektorn står för en större andel av sysselsättningen 
i Lundaområdet än i något annat delområde.
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Jan-Sep 2020 Förändring

Kävlinge 16 6

Lund 62 17

Staffanstorp 6 -9

Lundaområdet 84 14

Januari-september 2020

Förändring i antal konkurser jämfört med samma period 2019.
Källa: SCB

Konkurser
Nyföretagandet växer trots 
coronapandemin
Det startades 653 nya företag i Lundaom-
rådet under det första halvåret 2020, en 
kraftig ökning trots det osäkra läget under 
coronapandemin. Lundaföretagen stod för den 
största delen av ökningen, men även antalet 
konkurser har stigit i Lund under året. Totalt 
sett gick 84 företag i Lundaområdet i konkurs 
under januari-september 2020, 14 fler än 
under samma period 2019.

Jan-Jun 2020 Förändring

Kävlinge 100 -12

Lund 486 69

Staffanstorp 67 6

Lundaområdet 653 63

Januari-juni 2020

Förändring i antal nystartade företag jämfört med samma period 2019. 
Källa: Tillväxtanalys

Nystartade företag

0
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2019-september 2020 Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden

1) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020 jämfört med genomsnittligt värde 
oktober 2018-september 2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2019-september 2020. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2019-sep-
tember 2020 jämfört med oktober 2018-september 2019.

Även i Lunds kommun var prisökningen 6 
procent, medan kvadratmeterpriserna på bostads-
rätter i Staffanstorp och Kävlinge ökat något mer, 
med 13 respektive 9 procent.

Priserna på villor har också ökat i Lundaområ-
det under det senaste året, och även här har den 
största ökningen kommit i delområdets mindre 
kommuner. Totalt sett har villapriserna i Lun-
daområdet mätt i K/T-tal, den koefficient som 
beskriver relationen mellan köpeskilling och tax-
eringsvärde, varit 7 procent högre under oktober 
2019-september 2020 jämfört med föregående 
tolvmånadersperiod. I Skåne som helhet var mot-
svarande prisökning 8 procent under perioden.

Påbörjade bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)6

Färdigställda bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)7

Kävlinge 173 (+17) 83 (-19)

Lund 127 (-391) 127 (-759)

Staffanstorp 7 (-122) 11 (-276)

Lundaområdet 307 (-496) 221 (-1 054)

Nyproduktion av bostäder

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Kävlinge 21 706 (9%) 183 (25%) 28 864 1,88 (10%) 240 (1%)

Lund 39 408 (6%) 1 989 (12%) 34 484 1,81 (5%) 461 (8%)

Staffanstorp 22 606 (13%) 149 (13%) 29 519 1,72 (6%) 230 (22%)

Lundaområdet 36 934 (6%) 2 321 (13%) 31 808 1,80 (7%) 931 (9%)

> Trend 2020 - Under sommarmånaderna, innan terminsstarten för universitetet, brukar marknaden för 
bostadsrätter toppa i Lund, så även 2020. Både försäljningsvolymer och kvadratmeterpriser har varit högre 
under juli-augusti än under resten av året. Under sommaren 2020 har dock även priserna på villor, som inte på 
samma sätt är knutna till universitetsåret, stigit i Lund.
     I Staffanstorp har priserna på bostadsrättsmarknaden legat stabil under det senaste halvåret. Villapriserna, 
mätt i K/T-tal, steg varje månad mellan maj och augusti.
     I Kävlinge har kvadratmeterpriset på bostadsrätter fluktuerat under våren och sommaren, men de har hela 
tiden legat högre än under nivån från tidigare år. Villapriserna låg på en hög nivå under senvåren och sommar-
en, men under den tidiga hösten har tendensen pekat i motsatt riktning.

5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder januari-juni 
2020 jämfört med samma period 2019. 6) Avser förändringen av antalet 
färdigställda nybyggda bostäder januari-juni 2020 jämfört med samma 
period 2019. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Prisutveckling Lundaområdet 10 år

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm bostadsrätter K/T-tal villor
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Stor ökning av antalet sålda bostäder

Det såldes 2 321 bostadsrätter och 931 villor i 
Lundaområdet under oktober 2019-september 
2020. Det är en ökning med 13 respektive 9 pro-
cent jämfört med föregående tolvmånadersperiod. 
Totalt sett steg antalet försäljningar i Skåne med 
9 procent på bostadsrättssidan och 1 procent på 
villasidan under perioden, och Lundaområdet var 
det delområde där antalet sålda bostadsrätter 
ökade mest av alla delområden. Norra Skåne var 
det enda delområde där villaförsäljningarna pro-
centuellt sett ökade mer än i Lundaområdet.

Antalet sålda bostäder i Lundaområdet mins-
kade under 2018, men 2019 tog marknaden åter-
igen fart. De senaste tolv månadernas utveckling 
är den högsta sedan 2015.

Antalet bostadsaffärer har ökat i alla tre kom-
muner i delområdet. I Kävlinge var antalet sålda 
bostadsrätter hela 25 procent fler under oktober 
2019-september 2020 än under den föregående 
tolvmånadersperioden, men även i Lund och Staf-
fanstorp var ökningen procentuellt sett tvåsiffrig. 
På villamarknaden är det istället Staffanstorp som 
haft den största volymökningen under perioden, 
22 procent, medan tillväxttakten i Lund och Käv-
linge varit lägre.

Prisökning i linje med genomsnittet i Skåne
Kvadratmeterpriset på bostadsrätter var 6 procent 
högre i Lundaområdet under oktober 2019-sep-
tember 2020, jämfört med föregående tolvmå-
nadersperiod. Det är en procentuellt sett lika stor 
ökning som i Skåne totalt sett. Då Lundaområdet 
sedan tidigare har Skånes högsta kvadratme-
terpriser på bostadsrätter har därför den reella 
skillnaden i kronor och ören ökat under perioden.

Nyproduktionen i Lundaområdet har stannat av 
under 2020. Både de påbörjade och de färdig-
ställda nybyggena minskade kraftigt under det 
första halvåret 2020 till nivåer som inte setts 
sedan åren efter den förra finanskrisen. Sam-
tidigt har antalet bostadsaffärer ökat i alla tre 
kommunerna i delområdet. Bostadspriserna, 
som tillhör de högsta i hela Skåne, har fortsatt att 
stiga, framför allt i Kävlinge och Staffanstorp.

Skånes högsta kvadratmeterpriser på bostadsrät-
ter finns i Lundaområdet. Lund är den kommun i 
Skåne där priserna är allra högst, och Staffanstorp 
och Kävlinge tillhör båda de tio kommuner i Skåne 
där kvadratmeterpriset är allra högst. Även sett 
till villapriser tillhör alla Lundaområdets kommu-
ner de tio dyraste i Skåne.

När det gäller nyproduktion brukar Lundaområ-
det också vara ett av de delområden som placerar 
sig i Skåne-topp. Under det första halvåret 2020 
har däremot nyproduktionen varit nere på lägre 
nivåer än på mycket länge.

Den färdigställda nyproduktionen har minskat 
markant under 2020
Det färdigställdes endast omkring 220 bostäder 
i Lundaområdet under det första halvåret 2020. 
Det är 1 050 färre än under samma period 2019, 
ett år då det totalt färdigställdes 2 200 bostäder 
i Lundaområdet. I de övriga storstadsdelområ-
dena i Skåne, Sydvästra och Nordvästra, färdig-
ställdes 1 900 respektive 850 bostäder under 
januari-juni 2020.

Det innebär att nyproduktionen i Lundaom-
rådet är på väg mot ett år med historiskt låga 
nivåer.  2009 färdigställdes 330 bostäder och 
2010 färdigställdes cirka 500 bostäder i delområ-
det. Därefter har det varje år stått klart minst 650 
bostäder i Lundaområdet.

Även de påbörjade nybyggnationerna har 
minskat i omfattning. Under det första halvåret 
2020 påbörjades drygt 300 bostäder, nära 500 
färre än under samma period 2019. Allra mest har 
de påbörjade bostadsbyggena minskat i Lund, och 
det påbörjades faktiskt fler bostäder i Kävlinge än 
i Lund under det första halvåret 2020. I Sydvästra 
och Nordvästra påbörjades 1 200 respektive 870 
bostäder under den första halvan av 2020, men 
även i Nordöstra Skåne var antalet påbörjade 
bostäder fler än i Lundaområdet under perioden.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

DBostadsmarknaden: Fler 
bostadsaffärer – färre nybyggen
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LUNDAOMRÅDET 
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Sysselsättningen i Mellanskånes privata och offentliga företag har minskat 
under coronapandemin, vilket lett till en ökad arbetslöshet i delområdet. 
Mellanskåne är ett utpendlingsområde, vilket gör att arbetslösheten även 
påverkats av den negativa utvecklingen i Skånes större städer. Nyföre-
tagandet har ökat i delområdet, och även om antalet bostadsaffärer har 
minskat under det senaste året stiger bostadspriserna i Mellanskåne.

Arbetslösheten har stigit under coronapandemin
Arbetslösheten i Mellanskåne var 8,8 procent under 
september 2020, en ökning med 1,6 procentenheter 
sedan september 2019. Arbetslösheten är nu på hö-
gre nivåer än den var under den senaste finanskrisen.
Trots att arbetslösheten stigit är den dock fortfarande 
lägre i Mellanskåne än i Skåne som helhet.

Fler nystartade företag
Det startades 282 nya företag i Mellanskåne under 
januari-juni 2020. Det är en ökning med 16 procent 
jämfört med samma period 2019. Totalt sett har 
antalet nystartade företag i Skåne varit 8 procent 
fler under det första halvåret 2020 än under samma 
period 2019.

Färre bostadsaffärer – men högre villapriser
Både antalet sålda villor och antalet sålda bostads-
rätter var 8 procent färre i Mellanskåne under oktober 

2019-september 2020 jämfört med föregående 
tolvmånadersperiod. Samtidigt ökar bostadspriserna. 
Villapriserna, mätt i K/T-tal steg med 11 procent un-
der perioden, och kvadratmeterpriset på bostadsrätter 
ökade med 4 procent.

Minskad sysselsättning bland företagen
Det arbetade närmare 100 personer färre i delområ-
dets privata och offentliga företag i september 2020 
än i september 2019. Det är en minskning med 0,4 
procent.

Färre turister besöker Mellanskåne
Coronapandemin har gjort att antalet turister minskat 
i Mellanskåne. Det registrerades 45 procent färre gäst-
nätter i Hörby under januari-augusti 2020 än under 
samma period 2019, och i Svalöv sjönk antalet gäst-
nätter med 32 procent. I Höör har antalet gästnätter 
endast minskat med 12 procent under perioden.

I KORTHET:

Mellanskåne

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

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Bransch (andel av 
total sysselsättning)

Antal anställda 
2018

Förändring 
2017-2018

Vård och omsorg/ 
sociala tjänster (21%)

5 381 -0,6%

Utbildning (14%) 3 676 1,5%

Tillverkning och  
utvinning (12%)

3 112 0,7%

Byggverksamhet (11%) 2 783 -1,0%

Handel (10%) 2 663 -1,4%

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA 

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM 

15 614 (+4%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrät-
ter under perioden oktober 2019 till septem-
ber 2020 (förändring jämfört med föregående 
12-månadersperiod).

VILLOR: K/T-TAL 

2,11 (+11%) 
K/T-talet för områdets villor under perioden 
oktober 2019 till september 2020 (förändring 
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Källa: Svensk mäklarstatistik

NYSTARTADE FÖRETAG 

282 (+16%)
Under januari-juni 2020 startades 282 nya företag i Mellanskåne.
(Förändring jämfört med samma period 2019)

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Tillväxtanalys 

ARBETSLÖSHET

8,8% (+1,6)

Källa: SCB, avser dagbefolkning

Antal anställda Ort

Orkla Foods Sverige AB 325 Eslöv

Smurfit Kappa Sverige AB 225 Eslöv

Skåne läns landsting 225 Höör

Fem arbetsgivare 175 Hörby, Eslöv

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

207 (+1,5%)
2018. (Förändring jämfört med 2017).
Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala summan 
delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

Källa: Arbetsförmedlingen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

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

SYSSELSÄTTNING

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

Befolkning 30 juni 2020 (förändring sedan 30 juni 
2019). Källa: SCB

Kommuner:  
Eslöv, Svalöv,
Höör, Hörby

INVÅNARE

80 762 (+0,5%)

8 180
(+0,1%)

18 017
(-1,3%)

**Nolato Meditech AB (Hörby), KLS Ugglarps AB (Hörby), Saint-Gobain Sekurit 
Scandinavia AB (Eslöv), Skåne läns landsting (Eslöv), Nordic Sugar AB (Eslöv) har 
alla cirka 175 anställda.
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Arbetslöshet, 
andel av 

arbetskraften
Förändring ett år 
(procentenheter)

Eslöv 10,5% 1,6

Hörby 8,0% 1,4

Höör 6,9% 1,4

Svalöv 7,6% 1,6

Mellanskåne 8,8% 1,6

Arbetslöshet september 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Högre arbetslöshet
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> Färre sysselsatta i företagen. Mellan september 2019 och september 2020 minskade antalet anställda i 
Mellanskånes privata och offentliga företag med närmare 100 personer. Det är en minskning med 0,4 procent.

> Högre arbetslöshet under coronapandemin. Arbetslösheten i Mellanskåne var 8,8 procent i september 
2020, en ökning med 1,6 procentenheter sedan samma månad 2019. Totalt steg arbetslösheten i Skåne med 1,8 
procentenheter under perioden.

> Företagen växte i Eslöv, men minskade i Höör och Hörby. De privata och offentliga företagen i Eslöv 
sysselsatte 60 personer fler i september 2019 än i september 2020. Höör och Hörby var de kommuner där 
antalet sysselsatta minskade mest under perioden.

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

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Eslöv 3 959 2 2 393 6 1 468 23 2 092 27 9 912 58

Hörby 1 820 75 915 -20 519 0 884 -158 4 138 -103

Höör 1 934 12 1 002 0 575 35 806 -104 4 317 -57

Svalöv 1 413 14 568 -4 675 1 631 0 3 287 11

Mellanskåne 9 126 103 4 878 -18 3 237 59 4 413 -235 21 654 -91

Förändring i antal anställda september 2019-september 2020

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

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*

uteblivit, men nedgången är inte lika kraftig i 
alla delområdets kommuner. 73 500 gästnätter 
registrerades i Höör under januari-augusti 2020, 
en minskning med 12 procent jämfört med samma 
period 2019. I Hörby och Svalöv, kommuner som 
innan pandemin hade något färre övernattande 
turister än Höör, har istället antalet registrerade 
övernattningar minskat med 45 respektive 32 
procent under perioden.

Lägre sysselsättning i företagen – men större 
optimism än under våren
De privata och offentliga företagen i Mellanskåne 
sysselsatte närmare 100 personer färre i septem-
ber 2020 än i september 2019. Sysselsättningen 
sjönk i Höör och Hörbys företag, medan den ökade 
något i Svalöv och Eslöv. En tydlig förklaringsfak-
tor till det minskade antal anställda i företagen är 
coronapandemin.

– Effekterna av covid-19 har i stort sett 
påverkat hela näringslivet. Emellertid är det stora 
skillnader mellan företagen om denna påverkan 
i huvudsak har varit positiv eller negativ. Även 
företag inom en och samma bransch upplever 
stora skillnader vad gäller effekterna av pandemin. 

De företag som har varit lättrörliga i fråga om att 
anpassa både personalstyrkan och verksamheten 
har överlag varit mer framgångsrika. Eslövs nä-
ringslivsprofil har samtidigt inneburit att pande-
mins effekter har varit mindre allvarliga än i andra 
kommuner i landet, säger Lars Persson, närings-
livschef i Eslövs kommun.

Hotell- och restaurangbranschen, delar av han-
deln, och de delar av industrin där leverantörsked-
jorna rubbats lyfts fram av delområdets närings-
livschefer som de branscher som har stött på flest 
utmaningar under coronapandemin. Bygghandeln, 
livsmedelsnäringen och gårdsbutiker tillhör 
istället de som i viss mån gagnats av utvecklingen 
under året. Lars Persson, näringslivschef i Eslövs 
kommun, menar att framtiden är oviss, men att 
tongångarna nu är mer positiva i kommunens 
företag än under våren.

– I den enkätundersökning som vi regelbundet 
skickar ut till näringslivet i kommunen uppger en 
tydlig majoritet att de ser positivt eller mycket 
positivt på framtiden de kommande 6-12 måna-
derna. Minst tre fjärdedelar av de företag som 
har besvarat den senaste enkäten uppger att de 
bedömer att det inte finns en risk för att de blir 

Färre sysselsatta i företagen 
under coronapandemin

Arbetslösheten i Mellanskåne är nu högre än 
under den senaste finanskrisen. Sysselsätt-
ningen i delområdets företag har minskat 
under coronapandemin, och då Mellanskåne är 
ett utpendlingsområde påverkas befolkningen 
också av den negativa utvecklingen i bland 
annat handeln och besöksnäringen i regionens 
större städer. Trots de oroväckande tenden-
serna under det senaste halvåret finns flera 
ljusglimtar. Även om arbetslösheten stigit i 
Mellanskåne är den fortfarande väsentligt lägre 
än genomsnittet i Skåne, och antalet nystarta-
de företag ökade mer än i något annat delom-
råde under det första halvåret av 2020.

Arbetslösheten i Mellanskåne steg redan innan 
coronapandemin slog till, men ökningstakten 
accelererade under våren och den tidiga delen av 
sommaren. I september 2020 var arbetslösheten 
i delområdet 8,8 procent. Det är samma nivå som 
i juli, men 1,3 procentenheter högre än i mars och 

hela 1,6 procentenheter högre än i september 
2019. Arbetslösheten är därmed uppe på histo-
riskt höga nivåer för delområdet, den senaste 
gången arbetslösheten i Mellanskåne var över 
8 procent var vid årsskiftet 2010/2011. Trots 
den ökade arbetslösheten i Mellanskåne är den 
fortsatt lägre än i Skåne totalt sett, där arbetslös-
heten i september 2020 var 11,1 procent.

Ungdomsarbetslösheten var 16,3 procent i 
september 2020, en ökning med 4,6 procent-
enheter sedan mars 2020. Många invånare i 
Mellanskåne arbetar i Skånes större städer, och en 
av förklaringsfaktorerna till den stigande arbets-
lösheten är att restaurangbranschen, handeln och 
besöksnäringen, där många ungdomar arbetar, 
prövats hårt under coronapandemin.

Utvecklingen i arbetslösheten har varit likartad i 
alla delområdets kommuner. 

Minskat antal turister i Mellanskåne
Som en följd av coronapandemin har turismen 
minskat i Skåne. Antalet registrerade gästnätter 
var 32 procent färre i regionen totalt sett under 
januari-augusti 2020 jämfört med samma period 
2019. Även i Mellanskåne har många turister 

Jan-Aug 2020 Förändring

Hörby 27 160 -45,2%

Höör 73 504 -11,7%

Svalöv 38 875 -32,3%

Skåne 3 386 644 -31,5%

Antal registrerade gästnätter 2020

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Eslöv. Förändring jämfört 
med samma period 2019. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av 
Tourism in Skåne

Färre turister i Hörby
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Lönesumma dag 
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt 
2018 (milj.kr)

Självförsörjnings-
kvot

Eslöv 3 570 5 327 0,67

Hörby 1 556 2 303 0,68

Höör 1 453 2 668 0,54

Svalöv 1 161 2 142 0,54

Mellanskåne 7 740 12 439 0,62

Självförsörjningskvot

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

Invånarnas ekonomi

2018
Förändring 

ett år

Eslöv 205 1,2%

Hörby 208 1,3%

Höör 213 1,3%

Svalöv 203 2,7%

Mellanskåne 207 1,5%

Disponibel inkomst 
per invånare (tkr)

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

Skulder hos Kronofogden per invånare

Källa: Kronofogden och SCB. *Statistiken avser 1 januari 2020 och 1 juli 2020. Statis-
tiken anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, 
delat på antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december 2019/30 juni 2020. 

Förändring av skulder 
första halvåret 2020

+3,2%  i Mellanskåne

+5,6% i Skåne

> Lägre skuldökning än genomsnittet. Kronofogdeskulderna per invånare ökade med 3,2 procent i Mellanskåne 
mellan 1 januari och 1 juli 2020. Totalt sett steg Kronofogdeskulderna i Skåne med 5,6 procent under perioden.

> Låg självförsörjningskvot. Självförsörjningskvoten i Mellanskåne var 0,62 under 2018. En självförsör-
jningskvot på 1,0 innebär att de som bor och arbetar i ett delområde totalt sett tjänar lika mycket. Den låga 
självförsörjningskvoten i Mellanskåne beror på att många som bor i delområdet arbetar i andra delar av Skåne.

> Hög sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden i Mellanskåne var 79,7 procent 2018, den näst högsta 
nivån av alla delområden. Den totala sysselsättningsgraden i Skåne var 74,6 procent under samma period.

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

Skåne

2018 2017-2018

Eslöv 78,9% 0,1%

Hörby 80,8% 0,2%

Höör 80,9% -0,4%

Svalöv 79,3% 1,1%

Mellanskåne 79,7% 0,2%

Förändring i procentenhet, 2017-2018
Sysselsättningsgrad

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

Offentlig sektor Privat sektor

Eslöv 31% 69%

Hörby 28% 72%

Höör 29% 71%

Svalöv 38% 62%

Mellanskåne 31% 69%

Fördelning av sysselsättning 2018
Sysselsättning per sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

tvingade att säga upp personal med anledning av 
covid-19. Samtidigt finns det så klart en osäkerhet 
bland många företag inom exempelvis bygg och 
entreprenad kring vad som ska hända de komman-
de månaderna och i takt med att de stora bygg- 
och infrastrukturprojekteten börjar bli färdigställ-
da, säger han.

Många nystartade företag
Det startades 282 nya företag i Mellanskåne 
under det första halvåret 2020. Det är 38 företag 
fler än under samma period 2019, en ökning 
med 16 procent. Det är den största procentuella 
ökningen av alla delområden.

Men även antalet konkurser har stigit under 
året. Mellan januari och september 2020 gick 37 
företag i Mellanskåne i konkurs, det är 8 fler än un-
der samma period 2019. Även i Skåne som helhet 
har antalet konkurser ökat något under året.

Skulderna till Kronofogden ökar – men mindre 
än genomsnittet i Skåne
Invånarna i Mellanskåne hade i genomsnitt 9 472 
kronor i skuld till Kronofogden vid halvårsskiftet 
2020. Det är en ökning med 3,2 procent sedan 

årsskiftet, en lägre ökning än i Skåne totalt sett. 
Bara i delområdet Norra Skåne var ökningen 
mindre. Ekonomin hos delområdets invånare ligger 
relativt nära genomsnittet i Skåne, både sett till 
skulder hos Kronofogden och till den disponibla 
inkomsten hos invånarna.

Mellanskåne är ett utpendlingsområde
Självförsörjningskvoten i Mellanskåne var 0,62 
under 2018. Det betyder att att de som arbetar i 
Mellanskåne samlat sett tjänar 38 procent mindre 
än de som bor i delområdet. Den huvudsakliga 
anledningen till detta är att många pendlar ut ur 
Mellanskåne för att arbeta, medan inpendlingen 
till Mellanskåne från andra delområden inte är lika 
omfattande. Självförsörjningskvoten i Mellanskå-
ne är den lägsta av alla delområden.

Att Mellanskåne är ett så pass utpräglat ut-
pendlingsområde gör att invånarna i delområdet 
inte bara påverkas av näringslivets utveckling i de 
egna kommunerna, utan även av utvecklingen i 
Skånes större kommuner, där många av invånarna 
arbetar. Den framtida utvecklingen av bland annat 
arbetslöshet i delområdet påverkas därmed i stor 
grad av konjunkturen i andra delar av Skåne.
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Jan-Sep 2020 Förändring

Eslöv 11 0

Hörby 7 2

Höör 13 7

Svalöv 6 -1

Mellanskåne 37 8

Januari-september 2020

Förändring i antal konkurser jämfört med samma period 2019.
Källa: SCB

Konkurser
Fler konkurser, men också fler 
nya företag under pandemin
37 företag gick i konkurs i Mellanskåne under 
januari-september 2020. Det är 8 fler än under 
samma period 2019, en ökning med 28 procent. 
Totalt sett steg antalet konkurser med 12 
procent i Skåne under samma period.
     Under januari-juni 2020 startades 282 nya 
företag i delområdet. Det är 38 fler än under 
samma period 2019, en ökning med 16 procent. 
Totalt sett ökade antalet nya företag i Skåne 
med 8 procent under samma period.

Januari-juni 2020

Förändring i antal nystartade företag jämfört med samma period 2019. 
Källa: Tillväxtanalys

Nystartade företag

Jan-Jun 2020 Förändring

Eslöv 102 -1

Hörby 56 12

Höör 65 13

Svalöv 59 14

Mellanskåne 282 38

Mellanskåne
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2019-september 2020 Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden

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

Utvecklingen under det första halvåret 2020 
visar liknande nivåer när det gäller nyproduktion 
som under åren 2014-2018, då det årligen påbör-
jades 150-200 bostäder i delområdet.

Mellanskåne är det delområde i Skåne där anta-
let påbörjade bostäder var lägst under det första 
halvåret 2020. Att bostadsbyggandet minskar är 
dock inte unikt för Mellanskåne. Både antalet på-
började bostäder och antalet färdigställda bostäder 
var lägre i Skåne under januari-juni 2020 än under 
samma period 2019. Detta kan delvis förklaras av 
att högkonjunkturen, då bostadsbyggandet tende-
rar att vara stort, passerats och av den minskade 
aktiviteten under coronapandemin.

Påbörjade bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)6

Färdigställda bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)7

Eslöv 39 (-50) 29 (-79)

Hörby 11 (+1) 21 (+13)

Höör 10 (-3) 13 (+3)

Svalöv 20 (+/-0) 9 (+2)

Mellanskåne 80 (-52) 72 (-61)

Nyproduktion av bostäder

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Eslöv 16 192 (3%) 216 (1%) 20 705 1,97 (5%) 221 (-12%)

Hörby 12 675 (-9%5) 17 (-32%) 15 843 2,15 (14%) 140 (-8%)

Höör 16 016 (3%) 33 (-30%) 18 772 2,16 (15%) 162 (-3%)

Svalöv 10 978 (22%) 19 (-24%) 15 605 2,23 (14%) 158 (-9%)

Mellanskåne 15 614 (4%) 285 (-8%) 18 062 2,11 (11%) 681 (-8%)

> Trend 2020 - I Eslöv, delområdets största kommun, har kvadratmeterpriset på bostadsrätter varit relativt 
oförändrat under året. Så var under lång tid fallet även på villamarknaden, men under tidig höst syns tendens-
er till att priserna har ökat.
     I delområdets tre övriga kommuner, Höör, Hörby och Svalöv, säljs relativt få bostadsrätter, vilket gör det 
svårt att mäta prisutvecklingen månad för månad. På villamarknaden har prisvariationerna varit få under det 
senaste halvåret. Priserna mätt i K/T-tal har stabiliserats på en högre nivå än under tidigare år. 

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

Prisutveckling Mellanskåne 10 år

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm bostadsrätter K/T-tal villor
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kvadratmeterpriserna för bostadsrätter i Mellan-
skåne med 4 procent under perioden, jämfört med 
6 procent i Skåne totalt sett.

Färre sålda bostäder
Det såldes 285 bostadsrätter och 681 villor i Mel-
lanskåne under oktober 2019-september 2020. 
Det är i båda fallen 8 procent färre försäljningar 
än under föregående tolvmånadersperiod. Mellan-
skåne är tillsammans med Sydöstra Skåne de enda 
delområdena där antalet sålda bostäder har mins-
kat under perioden. I hela Skåne var antalet sålda 
bostadsrätter 9 procent fler och antalet sålda vil-
lor 1 procent fler under oktober 2019-september 
2020 än under föregående tolvmånadersperiod.

På villamarknaden har antalet sålda bostäder 
minskat i alla fyra kommuner i delområdet. I Eslöv 
har dock antalet sålda bostadsrätter legat stabilt, 
medan bostadsrättsförsäljningarna sjönk från redan 
låga nivåer i de övriga tre kommunerna i delområdet.

Varken på villa- eller bostadsrättsmarknaden 
är antalet försäljningar i Mellanskåne få sett ur 
ett längre perspektiv. Även om det har sålts färre 
bostäder i delområdet under de senaste tolv måna-
derna än under föregående period liknar de totala 
försäljningsvolymerna nivåerna från 2016-2018.

Både påbörjad och färdigställd nyproduktion 
minskar i Mellanskåne
Under det första halvåret 2020 påbörjades 80 
nya bostäder i Mellanskåne, och 72 nyproducerade 
bostäder färdigställdes. Det är i båda fallen en stor 
nedgång jämfört med samma period 2019. Efter 
många år av låga nyproduktionstal var 2019 ett 
ovanligt år i Mellanskåne, och framför allt i Eslöv. 
Det påbörjades fler nyproducerade bostäder i 
delområdet under 2019 än det gjort sedan början 
av 1990-talet. 

Antalet bostadsaffärer i Mellanskåne har minskat 
under de senaste tolv månaderna, både på bo-
stadsrätts- och villamarknaden. Prisuppgången 
på bostadsrätter har varit något lägre än i Skåne 
som helhet, men på villamarknaden har priserna 
stigit mest av alla delområden. Nyproduktionen, 
som var mer omfattande 2019 efter många år 
av lågt bostadsbyggande, har under coronapan-
demin sjunkit tillbaka till, för delområdet, mer 
normala nivåer.

Under vårens upplaga av Skånsk konjunktur tydde 
mycket på att det pekade uppåt för bostadsmark-
naden i Mellanskåne, även om det också fanns en 
oro för coronapandemins effekter. Bostadsbyg-
gandet, som under många år har varit lågt, kom 
igång på allvar under 2019, och antalet bostads-
affärer ökade.

Att nypdroduktionen nu har minskat, och att 
antalet bostadsaffärer har blivit färre är inget ras. 
Försäljningssiffror och statistiken kring nybyggan-
de liknar istället nivåerna från åren före 2019.

Mellanskånes villapriser ökar mest i Skåne
Villapriserna i Mellanskåne mätt i K/T-tal, den koef-
ficient som beskriver relationen mellan köpeskilling 
och taxeringsvärde, har varit 11 procent högre 
under oktober 2019-september 2020 än under 
föregående tolvmånadersperiod. Det innebär att 
Mellanskåne tillsammans med Sydöstra Skåne är 
det delområde där villapriserna ökat mest i Skåne. 
2017 var det senaste året som villapriserna i 
Mellanskåne ökade i samma takt. Coronapandemin 
har alltså hittills inte haft någon tydlig negativ 
påverkan på villapriserna i delområdet.

Det är framför allt i delområdets mindre 
kommuner som villapriserna har ökat. I Eslöv, 
Mellanskånes största kommun, steg K/T-talet med 
5 procent under perioden. I Höör, Hörby och Svalöv 
var det genomsnittliga K/T-talet omkring 15 pro-
cent högre under oktober 2019-september 2020 
än under föregående tolvmånadersperiod.

På bostadsrättsmarknaden har priserna inte 
stigit i samma takt. En övervägande majoritet av 
alla bostadsrätter som säljs i Mellanskåne finns 
i Eslöv, och där var det genomsnittliga kvadrat-
meterpriset för bostadsrätter 3 procent högre 
under oktober 2019-september 2020 jämfört med 
föregående tolvmånadersperiod. Totalt sett steg 
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DBostadsmarknaden: Färre 
bostadsaffärer, men villapriserna 
har stigit markant
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Sydvästra Skåne
Coronapandemin har gjort Sydvästra Skånes utmaningar större. Redan före 
pandemin var arbetslösheten i delområdet högst i Skåne, och under det 
senaste året är Sydvästra det delområde där arbetslösheten ökat mest. Tur-
ismen till Malmö har halverats, och företagen i delområdet växer inte längre 
i samma takt. Däremot har antalet nystartade företag ökat i delområdet, och 
både kvadratmeterpriset och antalet sålda bostadsrätter fortsätter att stiga.
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Kraftigt ökad arbetslöshet
Arbetslösheten i Sydvästra Skåne var 13,4 procent i 
september 2020, 2,1 procentenheter högre än under  
september 2019. Både arbetslöshetsnivån och ök-
ningen under det senaste året är högre än i något an-
nat delområde. I Malmö var arbetslösheten 16 procent 
i september 2020, högst av alla kommuner i Sverige

Fler sålda bostadsrätter
Det såldes 10 procent fler bostadsrätter i Sydvästra 
Skåne under oktober 2019-september 2020 än 
under föregående tolvmånadersperiod. Den oro som 
fanns för en nedgång i coronapandemins inledande 
skede har ännu inte besannats.

Turismen till Malmö har halverats
Det registrerades 779 600 gästnätter i Malmö under 
januari-augusti 2020, 48 procent färre än under 

samma period 2019. I delområdets mindre kommuner 
har nedgången varit något mindre, men även i dessa 
kommuner prövas besöksnäringen hårt av pandemin.

Fortsatt sysselsättningsökning i företagen – men 
lägre ökningstakt än tidigare
Antalet anställda i delområdets privata och offent-
liga företag steg med 1,2 procent under september 
2019-september 2020. Då befolkningen i delom-
rådet ökar krävs växande företag, men under det 
senaste året har sysselsättningstillväxten varit 
lägre än tidigare. Det gör att arbetslösheten ökar.

Fler nystartade företag
Det startades 2 179 nya företag i delområdet 
under januari-juni 2020. Det är 237 fler än under 
samma period 2019, vilket motsvarar en ökning 
med 12 procent.

I KORTHET:

Sydvästra Skåne

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

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Bransch (andel av 
total sysselsättning)

Antal anställda 
2018

Förändring 
2017-2018

Företagstjänster (15%) 35 766 3,2%

Vård och omsorg/ 
Sociala tjänster (15%)

34 113 -1,0%

Handel (14%) 32 107 0,3%

Utbildning (11%) 25 635 -1,2%

Byggverksamhet (7%) 16 532 5,8%

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA 

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM 

29 452 (+10%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrät-
ter under perioden oktober 2019 till septem-
ber 2020 (förändring jämfört med föregående 
12-månadersperiod).

VILLOR: K/T-TAL 

1,78 (+8%) 
K/T-talet för områdets villor under perioden 
oktober 2019 till september 2020 (förändring 
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Källa: Svensk mäklarstatistik

NYSTARTADE FÖRETAG

2 179 (+12%)
Under januari-juni 2020 startades 2 179 nya företag i Sydvästra.
(Förändring jämfört med samma period 2019)

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Tillväxtanalys

ARBETSLÖSHET

13,4% (+2,1)

Källa: SCB, avser dagbefolkning

Antal anställda Ort

Skåne läns landsting 9 825 Malmö

Polismyndigheten 1 775 Malmö

Malmö universitet 1 725 Malmö

Postnord Sverige AB 1 225 Malmö

Skåne läns landsting 1 125 Trelleborg

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

210 (+1,6%)
2018. (Förändring jämfört med 2017)
Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala 
summan delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

Källa: Arbetsförmedlingen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

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

SYSSELSÄTTNING

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

Befolkning 30 juni 2020 (förändring sedan 30 juni 
2019). Källa: SCB

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

INVÅNARE

510 951 (+1,3%)

65 185 
(+1,8%)

169 983 
(+1,5%)
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Arbetslöshet, andel 
av arbetskraften

Förändring ett år 
(procentenheter)

Burlöv 13,0% 2,8

Lomma 4,2% 0,6

Malmö 16,0% 2,4

Skurup 8,8% 1,2

Svedala 6,2% 1,3

Trelleborg 9,4% 1,8

Vellinge 5,5% 1,3

Sydvästra 13,4% 2,1

Arbetslöshet september 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten stiger mest av 
alla delområden
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DFler arbetslösa i Sydvästra Skåne 
under coronapandemin
Coronapandemin har förändrat förutsättningar-
na för näringslivet i Sydvästra Skåne. Turismen 
till Malmö har halverats, och trots att sysselsätt-
ningen i företagen fortsatt växer så har ök-
ningstakten avtagit samtidigt som befolkningen 
fortsätter växa. Det har resulterat i att arbets-
lösheten i delområdet har vuxit kraftigt under 
coronakrisen. Det finns dock stora skillnader 
mellan Malmö och delområdets mindre kommu-
ner. Trots den osäkerhet som coronapandemin 
innebär har antalet nystartade företag ökat 
under det första halvåret av 2020.

Arbetslösheten i Sydvästra Skåne var 13,4 procent 
i september 2020, det är högst av alla delområden i 
Skåne. Arbetslösheten har stigit med 2,1 procenten-
heter sedan september 2019, även det den största 
ökningen i Skåne. I mars var arbetslösheten i Syd-
västra 11,6 procent, men när coronakrisen inleddes 
ökade inskrivningstakten på Arbetsförmedlingen 
kraftigt i delområdet. I juli var arbetslösheten uppe på 
13,9 procent, men därefter har den mattats något.

Arbetslösheten har stigit i hela delområdet, 
men såväl antalet arbetslösa som omfattningen 
av ökningen skiljer sig åt inom delområdet. Malmö 
hade i september 2020 landets högsta arbetslös-
het, men även i närliggande Burlöv är nivån hög. 
Det är också i Malmö och Burlöv som arbetslöshe-
ten ökat mest under perioden.

I Lomma, där arbetslösheten redan före pande-
min var lägst i Skåne, har arbetslösheten endast 

stigit med 0,6 procentenheter under det senaste 
året. Arbetslösheten i kommunen steg något i pan-
demins inledande skede, men nivån i september var 
endast 0,1 procentenheter högre än i april 2020.

Fler sysselsatta i företagen – men lägre 
tillväxttakt än tidigare
De privata och offentliga företagen i Sydvästra 
Skåne sysselsatte över 2 500 fler i september 2020 
än i september 2019. Trots coronapandemin växer 
alltså delområdets företag, men tillväxttakten är 
inte densamma som under tidigare år. Det senaste 
årets ökning motsvarar 1,2 procent, jämfört med 
1,7 procent under november 2018-november 2019 
och 3,0 procent under november 2017-november 
2018. Att sysselsättningen i företagen avtagit är 
delvis en effekt av coronapandemin, men redan före 
coronakrisen var ekonomin i Sydvästra Skåne inne i 
en avmattningsfas, med stigande arbetslöshet och 
lägre tillväxtsiffror. En anledning till att arbetslös-
heten i delområdet växer, trots att företagen också 
gör det, är att Sydvästra Skåne samtidigt har en be-
folkningsökning. Mellan juni 2019-juni 2020 ökade 
befolkningen i delområdet med 1,3 procent.

Malmö är delområdets största kommun, och 
också den kommun där sysselsättningen i de privata 
och offentliga företagen ökat mest under det se-
naste året. Men även i Burlöv, Skurup, Trelleborg och 
Vellinge hade företagen fler anställda i september 
2020 än i september 2019. 

Delområdets näringslivschefer har svårt att sia 
om framtiden
Byggbranschen, datorspelsbranschen och daglig-

> Högst arbetslöshet i Skåne. Arbetslösheten i Sydvästra Skåne var 13,4 procent i september 2020, 2,1 pro-
centenheter högre än i september 2019. Sydvästra är det delområde i Skåne där arbetslösheten är högst. Totalt 
sett var arbetslösheten i Skåne 11,1 procent i september 2020, 1,8 procentenheter högre än i september 2019.

> Företagen växer, men i lägre takt än tidigare. Det arbetade 2 500 personer, eller 1,2 procent, fler i de privata 
och offentliga företagen i Sydvästra Skåne i september 2020 än i september 2019. Det är en lägre tillväxttakt än 
tidigare. Exempelvis ökade sysselsättningen i företagen  med 3,0 procent under november 2017-november 2018.

> Arbetslösheten ökar trots att nya jobb skapas. Befolkningen växer i Sydvästra Skåne, vilket gör att det 
krävs en ökad sysselsättning i företagen för att inte arbetslösheten ska stiga. Mellan juni 2019 och juni 2020 
ökade befolkningen i delområdet med 1,3 procent. Dessutom är Sydvästra Skåne ett inpendlingsområde, 
vilket innebär att många av de som arbetar i delområdets företag bor i andra delområden.

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

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Burlöv 2 601 6 2 001 112 1 584 84 2 833 14 9 019 216

Lomma 2 666 39 1 283 -31 629 -95 951 18 5 529 -69

Malmö 51 242 1 121 32 440 99 25 353 38 67 099 603 176 134 1 861

Skurup 1 840 72 1 010 130 559 -54 544 0 3 953 148

Svedala 2 442 65 1 415 15 802 -75 1 854 -5 6 513 0

Trelleborg 4 964 137 3 076 -25 1 983 115 3 083 22 13 106 249

Vellinge 4 277 144 1 557 16 1 574 -26 489 0 7 897 134

Sydvästra 70 032 1 584 42 782 316 32 484 -13 76 853 652 222 151 2 539

Förändring i antal anställda september 2019-september 2020

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

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*
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varuhandeln är några av de branscher som haft en 
positiv utveckling under coronapandemin, menar 
de näringslivschefer i delområdet som har inter-
vjuats till rapporten. Bland de branscher där utma-
ningarna har varit störst nämns eventbranschen, 
hotell- och restaurang, delar av handeln samt de 
industriföretag som har fått sina leverantörsked-
jor rubbade.

De intervjuade näringslivscheferna upplever 
att det är svårt att sia om utvecklingen under det 
kommande halvåret, då coronapandemin förändrat 
förutsättningarna för näringslivet.

– Det beror på hur pandemin utvecklas och 
vilka stödåtgärder som vidtas. Det är rimligt att 
se både konkurser och nya affärsmodeller som 
utvecklas, säger Sebastian Drott, enhetschef för 
företagande och entreprenörskap på Malmö stad.

Anna Nilsson, näringslivssamordnare i Burlövs 
kommun, är inne på samma linje.

– Vissa bolag går mycket bättre än förr och 
vissa stagnerar. Det är svårt att ha en helhetsbild, 
säger hon och fortsätter:

– Vi tror att utvecklingen fortsätter framåt 
trots läget och att man finner nya vägar för sitt 
företagande. Vissa företag har redan funnit nya 
vägar mot nya kundsegment. Vi har fått indika-
tioner på att vissa nu jobbar mot nya marknader 
och att de även bytt fokus från företagssidan till 
privatsidan, säger Anna Nilsson.

Turismen har halverats i Malmö
Det registrerades 32 procent färre gästnätter 
i Skåne under januari-augusti 2020 än under 
samma period 2019. Majoriteten av bortfallet har 

skett i regionens större städer, och statistiken från 
Sydvästra Skåne pekar i samma riktning. Knappt 
780 000 gästnätter registrerades i Malmö under 
perioden, en minskning med 48 procent. I den min-
dre kommunen Skurup minskade antalet gästnät-
ter endast med 7 procent under samma period.

I Vellinge, där Falsterbo Horse Show under 
normala fall lockar tiotusentals besökare på 
sommaren, har antalet gästnätter minskat med 28 
procent, och även i Trelleborg har antalet över-
nattningar minskat med omkring en fjärdedel.

– Malmö speglar hur stora städer har gått 
generellt. Handel och besöksnäring har lidit hårt. 
Eventbranschen drabbas mycket hårt av restrik-
tionerna på max 50 personer, säger Sebastian 
Drott, enhetschef för företagande och entrepre-
nörskap på Malmö stad.

Många invånare i Sydvästra arbetar inom 
Köpenhamns flyg-, hotell- och restaurangbransch. 
De har drabbats när bland annat Köpenhamns flyg-
plats och SAS gjort stora neddragningar under året.

Nyföretagandet har ökat trots corona
Det startades nära 2 200 nya företag i Sydväs-
tra Skåne under det första halvåret av 2020. En 
ökning med omkring 240 företag, eller 12 procent, 
jämfört med samma period 2019. Trots att 
coronapandemin på flera sätt varit mer kännbar 
i Sydvästra Skåne än i många andra delområden 
ökade nyföretagandet mer än genomsnittet i Skå-
ne under perioden. I Skåne totalt sett var antalet 
nystartade företag 8 procent fler under det första 
halvåret 2020, jämfört med samma period 2019.

I delområdets största stad, Malmö, startades 

Fler konkurser, men även 
de nya företagen ökar
423 företag gick i konkurs i Sydvästra 
Skåne under januari-september 2020. 
Det är en ökning med 62 företag, 
eller 17 procent, jämfört med samma 
period 2019. Totalt sett ökade antalet 
konkurser i Skåne med 12 procent 
under perioden.
     Även nyföretagandet har ökat 
under året. Det startades 2 179 nya 
företag i Sydvästra Skåne under 
det första halvåret 2020. Det är en 
ökning med 237 företag, eller 12 
procent, jämfört med samma period 
2019. Totalt startades 5 137 företag 
i Skåne under januari-juni 2020, vilket 
är 8 procent fler än under samma 
period 2019.

Jan-Sep 
2020 Förändring

Burlöv 7 -2

Lomma 12 -3

Malmö 339 57

Skurup 6 -2

Svedala 8 2

Trelleborg 23 8

Vellinge 28 2

Sydvästra 423 62

Januari-september 2020

Förändring i antal konkurser jämfört med 
samma period 2019. Källa: SCB

Konkurser

Jan-Jun 
2020 Förändring

Burlöv 55 2

Lomma 102 34

Malmö 1 574 145

Skurup 56 -1

Svedala 56 -13

Trelleborg 154 27

Vellinge 182 43

Sydvästra 2 179 237

Januari-juni 2020

Förändring i antal nystartade företag jämfört 
med samma period 2019. Källa: Tillväxtanalys

Nystartade 
företag
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Jan-Aug 2020 Förändring

Malmö 779 624 -48,1%

Skurup 38 896 -7,3%

Trelleborg 72 934 -24,2%

Vellinge 105 910 -28,1%

Skåne 3 386 644 -31,5%

Antal registrerade gästnätter 2020

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Burlöv, Lomma och Svedala, på 
grund av låga besökssiffror. Förändring jämfört med samma period 2019. 
Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne

Kraftigt minskad turism i Malmö 
– mindre nedgång i Skurup
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omkring tre fjärdedelar av de nya företagen, och 
det är också i Malmö antalet nya företag har 
ökat mest totalt sett. Räknat i procent var dock 
ökningen ännu större i Lomma, Trelleborg och 
Vellinge, och i fem av sju kommuner i Sydvästra 
var antalet nystartade företag fler under den 
första halvan av 2020, jämfört med samma 
period 2019.

Fler konkurser under coronapandemin
423 företag i delområdet gick i konkurs under 
januari-september 2020. Det är en ökning med 

62 företag, eller 17 procent, jämfört med samma 
period 2019. Ökningen är något högre än genom-
snittet i Skåne. Totalt gick 882 företag i konkurs i 
Skåne under årets nio första månader, 12 procent 
fler än under januari-september 2019.

Malmö är den kommun där flest företag gick i 
konkurs under januari-september, och det är också 
Malmö som står för huvuddelen av det ökade 
antalet konkurser i delområdet. Även i Trelleborgs 
kommun ökade antalet konkurser kraftigt, procen-
tuellt sett, medan förändringarna i de övriga fem 
kommunerna i delområdet var mindre.
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Lönesumma dag 
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt 
2018 (milj.kr)

Självförsörjnings-
kvot

Burlöv 3 108 2 658 1,17

Lomma 2 018 5 549 0,36

Malmö 69 759 51 424 1,36

Skurup 1 337 2 447 0,55

Svedala 2 534 3 761 0,67

Trelleborg 4 427 6 958 0,64

Vellinge 2 784 7 196 0,39

Sydvästra 85 966 79 992 1,07

Självförsörjningskvot

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

Invånarnas ekonomi

2018
Förändring 

ett år

Burlöv 188 2,7%

Lomma 270 0,3%

Malmö 197 1,9%

Skurup 212 2,7%

Svedala 215 0,3%

Trelleborg 209 0,9%

Vellinge 296 1,6%

Sydvästra 210 1,6%

Disponibel inkomst 
per invånare (tkr)

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

Skulder hos Kronofogden per invånare
Förändring av skulder 
första halvåret 2020

+5,3%  i Sydvästra

+5,6% i Skåne

>Skulderna ökar i takt med övriga Skåne. Den genomsnittliga skulden till Kronofogden per invånare i 
Sydvästra Skåne var 9 489 kronor den 1 juli 2020. Det är en ökning med 5,3 procent sedan årsskiftet. I Skåne 
totalt sett steg skulderna med 5,6 procent under perioden, till 8 211 kronor per invånare.

> Den privata sektorn är stor i Sydvästra. Den privata sektorn stod för 72 procent av sysselsättningen i 
Sydvästra Skåne under 2018. Det är en något högre nivå än i Skåne totalt sett, där den privata sektorn stod 
för 70 procent av sysselsättningen under perioden.

> Sydvästra är ett inpendlingsområde. När självförsörjningskvoten överstiger 1,0 tjänar dagbefolkningen i 
ett område, det vill säga de som arbetar i området, samlat sett mer än nattbefolkningen, de som arbetar i om-
rådet. Sydvästra är ett inpendlingsområde, vilket gör att delområdets självförsörjningskvot är 1,07. Högst är 
självförsörjningskvoten i Malmö, där dagbefolkningen samlat sett tjänar 36 procent mer än nattbefolkningen.

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

Privatekonomin varierar inom delområdet
Den genomsnittliga skulden till Kronofogden i 
Sydvästra Skåne var 9 489 kronor per invånare 
vid halvårsskiftet 2020. Det är en ökning med 
5,3 procent sedan årsskiftet, en utveckling som 
ligger i linje med det skånska genomsnittet. Inom 
delområdet finns dock stora variationer. I Lom-
ma, Vellinge och Svedala är den genomsnittliga 
kronofogdeskulden per invånare mindre än hälften 
av skuldnivån i Malmö och Trelleborg.

De skilda ekonomiska förutsättningarna i 
delområdet syns också i statistiken över den 
genomsnittliga disponibla inkomsten per invånare. 
Totalt sett var den disponibla inkomsten i delom-
rådet 210 000 kronor per invånare 2018, samma 
nivå som i Skåne som helhet. I Vellinge och Lomma 
är dock de disponibla inkomsterna högre än någon 
annanstans i Skåne, medan befolkningen i Malmö 
och Burlöv har disponibla inkomster väsentligt 
lägre än genomsnittet i Skåne.

Låg sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden i Sydvästra Skåne var 71,6 
procent under 2018. Det är den lägsta sysselsätt-
ningsgraden av alla delområden, vilket främst beror 
på att sysselsättningsgraden är låg i Malmö, men 
också att personer som pendlas till Danmark saknas 
i statistiken. Den genomsnittliga sysselsättnings-
graden i Skåne är 74,6 procent, en nivå som fem av 
sju kommuner i delområdet ligger över.

Omfattande pendling skapar ömsesidigt 
beroende
Självförsörjningskvoten i Sydvästra Skåne var 

1,07 under 2018. Det betyder att de som arbetar i 
Sydvästra Skåne samlat sett tjänar 7 procent mer 
än de som bor i delområdet. Det beror på att många 
pendlar in till Sydvästra från andra delområden.

Även inom delområdet är variationerna stora. 
Malmös självförsörjningskvot är 1,36 och Burlövs 
1,17, vilket förklaras av att många invånare i andra 
kommuner pendlar in till Malmö och Burlöv. När sys-
selsättningen i Malmös och Burlövs näringsliv drab-
bas av omvälvande händelser, såsom coronakrisen, 
ger det alltså följdeffekter i många fler kommuner.

I delområdets övriga kommuner är situationen 
den motsatta. Självförsörjningskvoten är relativt 
låg, framför allt i Vellinge och Lomma. Invånarna i 
dessa kommuner arbetar alltså i stor utsträckning 
i andra kommuner, främst i Malmö. Sammantaget 
skapar det ett ömsesidigt beroende mellan kom-
munerna i Sydvästra Skåne.

Syd
vä

str
a

Källa: Kronofogden och SCB. *Statistiken avser 1 januari 2020 och 1 juli 2020. Statisti-
ken anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, de-
lat på antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december 2019/30 juni 2020.

Skån
e

2018 Förändring

Burlöv 73,0% 0,0%

Lomma 85,1% -0,2%

Malmö 67,8% 0,5%

Skurup 80,4% 0,6%

Svedala 84,5% -0,1%

Trelleborg 79,2% 0,6%

Vellinge 82,1% 0,0%

Sydvästra 71,6% 0,4%

Förändring i procentenhet, 2017-2018

Sysselsättningsgrad

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

Offentlig sektor Privat sektor

Burlöv 18% 82%

Lomma 36% 64%

Malmö 27% 73%

Skurup 33% 67%

Svedala 31% 69%

Trelleborg 37% 63%

Vellinge 17% 83%

Sydvästra 28% 72%

Fördelning av sysselsatta 2018
Sysselsättning per sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.
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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 20 324 (12%) 129 (2%) 29 625 1,76 (5%) 95 (-15%)

Lomma 38 249 (5%) 270 (27%) 41 473 1,86 (5%) 174 (-4%)

Malmö 30 088 (5%) 7 169 (8%) 37 828 1,70 (8%) 926 (-7%)

Skurup 15 252 (7%) 40 (38%) 20 323 1,92 (9%) 179 (7%)

Svedala 21 379 (10%) 141 (114%) 27 307 1,72 (8%) 183 (20%)

Trelleborg 17 699 (11%) 421 (19%) 26 124 1,88 (10%) 410 (4%)

Vellinge 34 303 (7%) 185 (31%) 40 063 1,79 (8%) 333 (5%)

Sydvästra 29 452 (10%) 8 355 (10%) 33 803 1,78 (8%) 2 300 (-1%)

80 SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2020 81SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2020

SYDVÄSTRA SKÅNE

Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2019-september 2020 Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden

1) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020 jämfört med genomsnittligt värde 
oktober 2018-september 2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2019-september 2020. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2019-sep-
tember 2020 jämfört med oktober 2018-september 2019.

Påbörjade bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)6

Färdigställda bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)7

Burlöv 37 (-71) 180 (+145)

Lomma 5 (-9) 30 (-31)

Malmö 1 053 (-455) 1 507 (+439)

Skurup 10 (-145) 29 (-47)

Svedala 65 (+25) 78 (+70)

Trelleborg 27 (-22) 77 (-37)

Vellinge 10 (-5) 0 (-21)

Sydvästra 1 207 (-682) 1 901 (+518)

Nyproduktion av bostäder

> Trend 2020 - I mars och april, i corona-
pandemins inledningsskede, sjönk kvadrat-
meterpriset på bostadsrätter i Malmö något. 
Under vintern var prisnivån omkring 30 000 
kronor per kvadratmeter, men under april bara 
drygt 29 000 kronor per kvadratmeter. Under 
sommarmånaderna tog prisbilden istället ett 
rejält kliv uppåt, och i september kostade en 
bostadsrätt i Malmö över 32 000 kronor per 
kvadratmeter. Även villapriserna har stigit 
under sommarmånaderna.
     Också i delområdets näst största kommun, 
Trelleborg, har prisnivån ökat under sommar 
och tidig höst. Både villapriserna, mätt i K/T-
tal, och kvadratmeterpriset på bostäder var 
högre i september än i juni.

5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder januari-juni 
2020 jämfört med samma period 2019. 6) Avser förändringen av antalet 
färdigställda nybyggda bostäder januari-juni 2020 jämfört med samma 
period 2019. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Prisutveckling Sydvästra 10 år

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm bostadsrätter K/T-tal villor

i Sydvästra under oktober 2019-september 2020 
än under de föregående tolv månaderna. Det är en 
ökning som följer den totala utvecklingen i Skåne, 
och en ökning som ligger i linje med prisutveck-
lingen under högkonjunkturen. Priserna på villor 
har ökat i alla delområdets kommuner under 
perioden, men mest i Trelleborg.

Statistiken över försäljningsvolymer på 
villamarknaden visar däremot en större variation 
mellan kommunerna i delområdet. I Svedala, där 
det som tidigare nämnts färdigställts en stör-
re mängd nyproduktion än tidigare under det 
första halvåret 2020, såldes 20 procent fler villor 
under oktober 2019-september 2020 än under 
föregående tolvmånadersperiod. Även i Skurup, 
Trelleborg och Vellinge ökade antalet försäljningar 
under perioden. I Burlöv, Lomma och Malmö sjönk 
däremot antalet sålda villor under samma period.

Totalt sett såldes 2 300 villor i Sydvästra under 
oktober 2019-september 2020, en procent färre 
än under de föregående tolv månaderna. I Skåne 
som helhet ökade istället antalet villaförsäljningar 
med en procent under samma period.
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Den påbörjade nyproduktionen fortsätter att 
minska i Sydvästra Skåne
Det påbörjades endast 1 200 nya bostäder i Syd-
västra Skåne under det första halvåret 2020. Det 
är nära 700 färre än under samma period 2019. 
Utvecklingen kan delvis bero på en oro för en lägre 
efterfrågan på grund av coronapandemin, men att 
antalet påbörjade nyproduktionsprojekt minskar 
är en del av en längre trend.

Under 2017 påbörjades byggnationen av över 
4 600 bostäder i delområdet, vilket var den högsta 
siffran på över 30 år. Därefter har antalet påbörja-
de bostäder minskat för varje år, och under 2019 
påbörjades endast 2 450 bostäder i Sydvästra.

Antalet färdigställda bostäder har ökat i Sydväs-
tra  varje år sedan 2016, och inte heller 2020 ser ut 
att vara något undantag. Under det första halvåret 
2020 färdigställdes 1 900 bostäder i delområdet, 
över 500 fler än under samma period 2019. Den 
färdigställda nyproduktionen brukar av förklarliga 
skäl toppa några år efter den påbörjade. Eftersom 
den påbörjade nyproduktionen har minskat väntas 
därmed även en minskning i den färdigställda ny-
produktionen ske under de kommande åren.

Majoriteten av alla bostäder i Sydvästra Skåne 
byggs i Malmö, men under våren 2020 har det färdig-
ställts fler bostäder än tidigare i Burlöv och Svedala. 
Svedala är även den enda kommunen i delområdet 
där det påbörjades fler nya bostadsbyggen under 
januari-juni 2020 än under samma period 2019.

Priserna stiger på villamarknaden, men färre 
villor säljs i Malmö
Det genomsnittliga villapriset mätt i K/T-tal, den 
koefficient som beskriver relationen mellan kö-
peskilling och taxeringsvärde, var 8 procent högre 

Under coronakrisens början var oron stor för 
att bostadsmarknaden skulle reagera nega-
tivt. I Sydvästra Skåne har istället marknaden 
för bostadsrätter fortsatt att växa med fler 
bostadsaffärer och högre kvadratmeterpriser. 
Villamarknaden har varit oförändrad volym-
mässigt, men även här stiger priserna. Ny-
produktionstakten, som var som högst under 
högkonjunkturen, har däremot stannat av. 
Även om antalet färdigställda bostäder fortsatt 
ökar i Malmö påbörjas allt färre nya projekt i 
delområdet.

Farhågan att coronakrisen skulle leda till en 
avmattning av bostadsmarknaden i Sydvästra 
Skåne har ännu inte besannats. Under sommar-
månaderna har istället priserna på bostadsrätter i 
Malmö stigit markant. Däremot fortsätter antalet 
påbörjade nyproducerade bostäder, som var som 
högst i delområdet 2017, att minska.

Högre priser och fler sålda bostadsrätter
Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på 
bostadsrätter i Sydvästra var 29 452 kronor 
under oktober 2019-september 2020. Det är 
10 procent högre än under föregående tolvmå-
nadersperiod. Ökningstakten är högre än den 
genomsnittliga stigningen under de senaste tio 
åren, men något lägre än under rekordåren 
2015-2017 då kvadratmeterpriset på bostads-
rätter ökade med 11-14 procent årligen i delom-
rådet. Kvadratmeterpriset på bostadsrätter har 
ökat i samtliga sju kommuner i delområdet under 
det senaste året.

Majoriteten av alla bostadsrätter i Sydväs-
tra Skåne säljs i Malmö, men det har sålts fler 
bostadsrätter i alla delområdets kommuner under 
oktober 2019-september 2020 än under den 
föregående tolvmånadersperioden. Störst har den 
procentuella ökningen varit i Svedala kommun, där 
mycket nyproduktion stod klar under årets första 
halva, vilket kan ha bidragit till de ökade försälj-
ningsvolymerna.

Totalt sett ökade antalet bostadsrättsaffärer 
med 10 procent i delområdet under perioden. 
Det innebär att både pris- och volymökningen i 
Sydvästra var större än genomsnittet i Skåne pro-
centuellt sett, när oktober 2019-september 2020 
jämförs med föregående tolvmånadersperiod.
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NORDVÄSTRA SKÅNE

Kraftig stigning i arbetslösheten
Arbetslösheten i Nordvästra Skåne var 10,9 procent 
i september 2020. Det är 1,9 procent högre än i 
september 2019. Bara i Sydvästra Skåne har arbets-
lösheten vuxit mer under perioden.

Sysselsättningstillväxten hos företagen har avtagit
De privata och offentliga företagen i Nordvästra 
sysselsatte omkring 330 personer fler i september 
2020 än i september 2019. Det är en ökning med 0,2 
procent, vilket är klart lägre än tidigare. Eftersom 
befolkningen i delområdet ökar krävs en ökad 
sysselsättningstillväxt bland företagen för att inte 
arbetslösheten ska fortsätta att växa.

Helsingborg har tappat var tredje turist – mindre 
nedgång i övriga kommuner
Det registrerades 367 500 gästnätter i Helsingborg 
under januari-augusti 2020, 36 procent färre än un-

der samma period 2019. Även i delområdets mindre 
kommuner sjönk antalet turister, men nedgången 
var lägre än i Helsingborg.

Oförändrat antal konkurser
Trots att coronapandemin satt press på företagen i 
Nordvästra har inte antalet konkurser ökat. 224 fö-
retag gick i konkurs under januari-september 2020, 
lika många som under samma period 2019.

Marknaden för bostadsrätter växer
Det såldes 3 200 bostadsrätter i Nordvästra Skåne 
under oktober 2019-september 2020. Det är 9 procent 
fler än under föregående tolvmånadersperiod. Under 
oktober 2019-september 2020 var det genomsnittliga 
kvadratmeterpriset på bostadsrätter 22 441 kronor, 
vilket är 7 procent högre än under föregående tolvmå-
nadersperiod. Båstad och Klippan är de kommuner där 
antalet sålda bostadsrätter ökat mest under perioden.

I KORTHET:

Coronapandemin har gjort att sysselsättningstillväxten i de privata och 
offentliga företagen i Nordvästra Skåne stannat av, och att besöksnäringen 
minskat. Detta har lett till att Nordvästra är ett av de delområden i Skåne 
där arbetslösheten ökat mest. Bostadsmarknaden i delområdet är dock 
fortsatt stabil, med ökande priser och växande försäljningsvolymer. Dessu-
tom har antalet nystartade företag ökat under det första halvåret 2020.

Nordvästra Skåne

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

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Bransch (andel av 
total sysselsättning)

Antal anställda 
2018

Förändring 
2017-2018

Vård och omsorg/ 
sociala tjänster (15%)

23 080 -0,7%

Handel (15%) 21 667 1,4%

Tillverkning och  
utvinning (13%)

19 991 0,4%

Företagstjänster (11%) 16 288 1,8%

Utbildning (10%) 15 305 1,9%

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA 

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM 

22 441 (+7%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrät-
ter under perioden oktober 2019 till septem-
ber 2020 (förändring jämfört med föregående 
12-månadersperiod).

VILLOR: K/T-TAL 

1,83 (+8%) 
K/T-talet för områdets villor under perioden 
oktober 2019 till september 2020 (förändring 
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Källa: Svensk mäklarstatistik

NYSTARTADE FÖRETAG

1 229 (+6%)
Under januari-juni 2020 startades 1 229 nya företag i Nordvästra.
(Förändring jämfört med samma period 2019)

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Tillväxtanalys

ARBETSLÖSHET

10,9% (+1,9)

Källa: SCB, avser dagbefolkning

Antal anställda Ort

Skåne läns landsting 4 325 Helsingborg

PEAB Sverige AB 2 375 Båstad

PEAB Anläggning AB 1 625 Båstad

Skåne läns landsting 1 375 Ängelholm

ICA Sverige AB 1 225 Helsingborg

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

211 (+1,3%)
2018. (Förändring jämfört med 2017).

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

76,1% (+0,6)
Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning 
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

SYSSELSÄTTNING

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

Befolkning 30 juni 2020 (förändring sedan 30 juni 2019). 
Källa: SCB

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

INVÅNARE

347 314 (+1,0%)

37 149 
(+0,7%)

111 978 
(+1,2%)
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Arbetslöshet, andel 
av arbetskraften

Förändring ett år 
(procentenheter)

Bjuv 11,8% 3,0

Båstad 7,2% 1,8

Helsingborg 12,5% 2,2

Höganäs 6,6% 1,0

Klippan 9,3% 1,7

Landskrona 13,0% 1,6

Perstorp 15,4% 2,4

Åstorp 11,9% 2,6

Ängelholm 6,9% 1,5

Örkelljunga 8,9% 2,1

Nordvästra 10,9% 1,9

Arbetslöshet september 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Markant ökad arbetslöshet
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Låg tillväxt bland företagen har 
skapat en ökad arbetslöshet
Nordvästra Skåne är ett av de delområden där 
arbetslösheten har vuxit mest under det senaste 
året, men kontrasterna är stora. Här finns såväl 
kommuner som tillhör de med högst som de med 
lägst arbetslöshet i Skåne. Coronakrisen har fått 
sysselsättningstillväxten i delområdets företag att 
stanna av, och turismen i Nordvästra Skåne har 
minskat kraftigt under året. Trots den utmaning 
som pandemin inneburit har dock antalet konkur-
ser varit oförändrade jämfört med tidigare år, och 
antalet nystartade företag var fler under janua-
ri-september 2020 än under samma period 2019.

Coronapandemin har fått stora effekter på arbets-
marknaden i Nordvästra Skåne. Arbetslösheten i 
delområdet var 10,9 procent i september 2020, 1,9 
procentenheter högre än i september 2019. Bara 
i Sydvästra Skåne har arbetslösheten vuxit mer. 
I alla delområdets kommuner har arbetslösheten 
stigit med mer än en procentenhet, och i delområ-
det återfinns också den kommun som har haft den 
högsta ökningen av alla Skånes kommuner, Bjuv.
     Under sommarmånaderna var arbetslösheten i 
delområdet över 11 procent, något den inte har va-
rit sedan årsskiftet 2013/2014. Perstorp hade med 
15,4 procent Sveriges näst högsta arbetslöshet i 
september 2020, bara i Malmö var arbetslösheten 
högre. Höganäs och Ängelholm tillhör dock de 10 
kommuner i Skåne där arbetslösheten är lägst.

Trots den ökade arbetslösheten i delområdet är 

nivån fortsatt under genomsnittet i Skåne, där ar-
betslösheten var 11,1 procent i september 2020.

Låg sysselsättningstillväxt bland företagen
Sysselsättningen i de privata och offentliga företa-
gen i delområdet steg med 330 personer, eller 0,2 
procent, under september 2019-september 2020. 
Det är en markant avmattning jämfört med före-
gående tolvmånadersperiod, då sysselsättningen i 
företagen steg med 1 800 personer, eller 1,3 pro-
cent. Under åren dessförrinnan, när konjunkturläget 
var som högst, ökade antalet sysselsatta i företagen 
med 2 700 respektive 3 700 personer. Då befolk-
ningen växer i Nordvästra Skåne krävs en viss sys-
selsättningsökning för att inte arbetslösheten ska 
öka. Den låga sysselsättningsutvecklingen under det 
senaste året beror i stor grad på coronapandemin, 
som förändrat förutsättningarna för näringslivet.

– Näringslivet har varit starkt präglat av 
pandemin, dock med stor skillnad beroende på 
bransch. Besöksnäringen drabbades, men åter-
hämtade sig till viss del under sommaren. Fysisk 
handel drabbades medan e-handel och logistik 
hade en positiv utveckling, liksom livsmedelssek-
torn, menar Anette Melander Berg, näringslivs-
direktör i Helsingborgs stad. Hon får medhåll av 
Anders Jarud, vd för Ängelholms näringsliv.

– Vi har företag som tappat 90-95 procent av 
sin omsättning och företag som har rekordtider. I 
min senaste konjunkturmätning uppger cirka 20 
procent en högre efterfrågan än ett normalår och 
cirka 40 procent sämre. Övriga upplever det som  
ett normalår, säger han. 

>0,2 procent fler jobb i näringslivet. Det arbetade 330 personer fler i de privata och offentliga företagen i 
Nordvästra Skåne i september 2020 än i september 2019. Det är en ökning med 0,2 procent, vilket är lägre än 
under tidigare år.

> Högre arbetslöshet. Arbetslösheten i delområdet steg med 1,9 procentenheter under september 
2019-september 2020. Bara i Sydvästra Skåne ökade arbetslösheten mer under perioden.

> Större befolkning ökar behovet av nya jobb. Befolkningen i Nordvästra Skåne steg med 1,0 procent under 
juni 2019-juni 2020. När den arbetsföra befolkningen ökar snabbare än antalet nya jobb stiger arbetslösheten.

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

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Bjuv 1 455 50 737 -31 930 11 1 238 0 4 360 30

Båstad 2 787 80 1 180 82 825 -79 6 134 0 10 926 83

Helsingborg 22 108 375 12 836 95 12 171 -63 24 850 -356 71 965 51

Höganäs 3 598 182 1 061 5 1 568 31 1 344 0 7 571 218

Klippan 2 010 55 1 550 14 790 -25 1 413 -271 5 763 -227

Landskrona 4 928 -106 3 232 -72 2 994 77 5 464 74 16 618 -27

Perstorp 749 7 652 -3 406 0 1 124 -1 2 931 3

Åstorp 1 939 41 1 194 44 603 -158 1 857 152 5 593 79

Ängelholm 6 307 136 3 327 -167 3 125 80 4 859 66 17 618 115

Örkelljunga 1 292 -4 573 0 789 -96 1 146 104 3 800 4

Nordvästra 47 173 816 26 342 -33 24 201 -222 49 429 -232 147 145 329

Förändring i antal anställda september 2019-september 2020

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

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*
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Kraftig nedgång för turismen i Helsingborg  
– mindre tapp i övriga kommuner
Besöksnäringen är en av de branscher som har 
drabbats hårdast av coronapandemin, men effekten 
har sett olika ut i olika kommuner. Medan turismen 
minskat kraftigt i storstadskommunerna, till följd av 
uteblivna konferenser, arbetsresor och fritidsresor 
till konserter och andra evenemang, har nedgången 
i de mindre kommunerna inte varit lika omfattande. 
Mönstren är desamma i hela Skåne, men stämmer 
även väl inom Nordvästra Skåne. Turismen i Nord-
västra drabbas även av de reserestriktioner som 
införts mellan Sverige och Danmark.

Helsingborg är den kommun i delområdet där 
turismen har minskat mest. Det registrerades 367 
500 gästnätter i kommunen under januari-augusti 
2020, vilket är 36 procent färre än under samma 
period 2019. I de mindre kommunerna i delområdet 
ligger minskningen istället på 13-20 procent. Att 
nedgången i turismen har varit mindre än befarat 
är något Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef i 
Höganäs kommun, tar fasta på när hon beskriver 
det senaste halvårets konjunkturutveckling.

– Det har varit både bra och dåligt. Det var förla-
mande precis när corona slog till, med många permit-
teringar och stor osäkerhet. I somras hade vi mycket 
besökare i bygden vilket bjöd på rekordökningar 
enligt näringslivets/besöksnäringens egna ord. Nu 
är det lite mer stabilt och hoppfullt, men fortfarande 
osäkert och utmanande. Läget just nu slår mycket 
olika i olika företag och branscher, säger hon.

Näringslivscheferna upplever en stark fram-
tidstro i Nordvästra
Flera av de näringslivschefer som intervjuats till 
denna rapport vittnar om en ökad förhoppning om 
ljusare tider i kommunerna i Nordvästra. Andreas 
Jarud, vd för Ängelholms näringsliv har genomfört 
en undersökning bland kommunens företagare, 
med positiva resultat.
     – I min undersökning är 54 procent positiva 
gällande Ängelholms konjunktur de kommande 
månaderna. Endast 5 procent är pessimistiska, 
säger han.

Andreas Lindberg, näringslivschef i Klippans kom-
mun, menar att företagen har varit snabba på att 
anpassa sig till de nya förutsättningarna under året.

– Vi har ett nytt ”normalläge”. De företag som 
har haft ett behov av att ställa om, har redan gjort 
det. Landsbygd med mindre tätorter kommer att 
klara sig bra i förhållande till städerna, säger han.

Även i Perstorps kommun är tongångarna 
försiktigt positiva.

– På 6 månader tror jag att vi kommer komma 
upp i volymer så som innan pandemin, om inga 
nya restriktioner införs, säger Sahand Kousha, 
näringslivschef i Perstorps kommun.

Oförändrat antal konkurser
224 företag i Nordvästra gick i konkurs under 
januari-september 2020. Det är exakt lika många 
som företag som under samma period 2019. Trots 
den relativt sett svaga sysselsättningstillväxten i 

Ingen ökning av antalet 
konkurser under 2020

Trots att coronapandemin förändrat 
förutsättningarna för näringslivet 
i Nordvästra Skåne har antalet 
konkurser inte ökat. Totalt gick 224 
företag i delområdet i konkurs under 
januari-september 2020, vilket är 
lika många som under samma period 
2019. Totalt sett ökade antalet 
konkurser i Skåne med 12 procent 
under perioden.
    Det startades 1 229 nya företag i 
Nordvästra Skåne under januari-juni 
2020. Det är 75 fler än under sam-
ma period 2019. Det är en ökning 
med 6 procent.

Jan-sep 
2020 Förändring

Bjuv 9 5

Båstad 8 -8

Helsingborg 109 -12

Höganäs 16 3

Klippan 16 8

Landskrona 23 -6

Perstorp 4 1

Åstorp 4 -3

Ängelholm 33 14

Örkelljunga 2 -2

Nordvästra 224 0

Januari-september 2020

Förändring i antal konkurser jämfört med 
samma period 2019. Källa: SCB

Konkurser

Jan-Jun 
2020 Förändring

Bjuv 40 1

Båstad 89 12

Helsingborg 579 78

Höganäs 104 6

Klippan 52 -1

Landskrona 129 -26

Perstorp 17 -10

Åstorp 39 5

Ängelholm 147 4

Örkelljunga 33 6

Nordvästra 1 229 75

Januari-juni 2020

Förändring i antal nystartade företag jämfört 
med samma period 2019. Källa: Tillväxtanalys

Nystartade 
företag
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Jan-Aug 2020 Förändring

Båstad 238 330 -13,1%

Helsingborg 367 537 -36,0%

Höganäs 88 773 -15,2%

Klippan 21 643 -19,6%

Landskrona 138 521 -13,2%

Ängelholm 142 819 -19,7%

Örkelljunga 15 765 -20,6%

Skåne 3 386 644 -31,5%

Antal registrerade gästnätter 2020

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Bjuv, Perstorp och Åstorp. Föränd-
ring jämfört med samma period 2019. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat 
av Tourism in Skåne

Färre turister i Helsingborg
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näringslivet har alltså inte coronapandemin lett till 
någon ökning av antalet konkurser i delområdet. I 
Skåne som helhet har antalet konkurser ökat med 
12 procent under perioden.

Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan delom-
rådets kommuner. I Ängelholm och Klippan har 
det skett en kraftig ökning av antalet konkurser, 
medan de halverats i Båstad. I delområdets största 
kommun, Helsingborg, har antalet konkurser varit 
något lägre under januari-september i år, jämfört 
med samma period 2019.

Många nystartade företag i Helsingborg
Det startades 579 nya företag i Helsingborg 
under det första halvåret 2020, 78 fler än under 
samma period 2019. Helsingborg var dock inte 
ensamt om att uppleva en högre grad av entre-
prenörskap än tidigare, trots coronapandemin. I 
sju av tio av delområdets kommuner startades 
fler företag under januari-juni 2020, jämfört med 
samma period 2019. I Klippan startades ett färre 
företag under årets första halva, och i Landskrona 
och Perstorp var nedgångarna större. Totalt sett 
ökade nyföretagandet i Nordvästra. 

Det startades 1 229 nya företag i delområdet 
under det första halvåret 2020. Det är 75 fler än 
under samma period 2019, en ökning som motsva-
rar 6 procent. Trenden i Nordvästra är densamma 
som i Skåne som helhet, där antalet nystartade 
företag var 8 procent fler under det första halvåret 
2020, jämfört med samma period 2019.

Hög andel arbetar i privat sektor

En av anledningarna till att arbetsmarknaden i 
Nordvästra Skåne drabbats hårdare av corona-
pandemin än i många andra delområden kan vara 
att den privata sektorn står för en högre andel av 
sysselsättningen. Den privata sektorn är ofta mer 
konjunkturkänslig än den offentliga, och effekter-
na blir därmed ofta mer direkta vid konjunkturned-
gångar, men också starkare vid konjunkturupp-
gångar. 75 procent av de sysselsatta i Nordvästra 
arbetar i privat sektor, jämfört med 70 procent i 
Skåne totalt sett.

I Höganäs står den privata sektorn för 82 pro-
cent av sysselsättningen, mest av alla kommuner 
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Lönesumma dag 
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt 
2018 (milj.kr)

Självförsörjnings-
kvot

Bjuv 1 511 2 166 0,70

Båstad 2 109 2 180 0,97

Helsingborg 26 259 24 174 1,09

Höganäs 2 841 4 318 0,66

Klippan 1 855 2 461 0,75

Landskrona 5 876 6 545 0,90

Perstorp 1 340 954 1,40

Åstorp 2 098 2 240 0,94

Ängelholm 6 007 7 024 0,86

Örkelljunga 1 154 1 402 0,82

Nordvästra 51 049 53 463 0,95

Självförsörjningskvot

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

Invånarnas ekonomi

2018
Förändring 

ett år

Bjuv 185 0,2%

Båstad 262 2,0%

Helsingborg 212 0,8%

Höganäs 239 1,3%

Klippan 195 1,1%

Landskrona 192 1,9%

Perstorp 182 1,5%

Åstorp 184 1,0%

Ängelholm 229 2,4%

Örkelljunga 198 1,9%

Nordvästra 211 1,3%

Disponibel inkomst 
per invånare (tkr)

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

Skulder hos Kronofogden per invånare

Källa: Kronofogden och SCB. *Statistiken avser 1 januari 2020 och 1 juli 2020. Statisti-
ken anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, de-
lat på antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december 2019/30 juni 2020. 

Förändring av skulder 
första halvåret 2020

+8,4%  i Nordvästra

+5,6% i Skåne

> Skulderna ökar snabbast i Nordvästra. 8 009 kronor var den genomsnittliga Kronofogdeskulden per 
invånare i Nordvästra vid halvårsskiftet 2020. Det är en ökning med 8,4 procent sedan årsskiftet, mest av alla 
delområden i Skåne.

> Stora skillnader i disponibel inkomst. Den genomsnittliga disponibla inkomsten i Nordvästra var 211 000 
kronor per invånare under 2018. I Båstad, Höganäs och Ängelholm är de disponibla inkomsterna markant högre 
än i flera andra kommuner i delområdet.

> Hög självförsörjningskvot i Helsingborg och Perstorp. Helsingborg och Perstorp är två av sex, det vill 
skånska kommuner med fler in- än utpendlare. Kommunernas självförsörjningskvot är därmed över 1,0, vilket 
innebär att de som arbetar i Helsingborg och Perstorp samlat sett tjänar mer än de som bor i kommunerna.

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

Nord
vä

str
a

Skån
e

i delområdet. I Helsingborg arbetar 77 procent i 
privat sektor. I Malmö är motsvarande andel 73 
procent, och i Lund och Kristianstad är andelarna 
endast 59 respektive 63 procent.

Skulderna till Kronofogden har ökat
Invånarna i Nordvästra Skåne hade i genom-
snitt 8 009 kronor i skulder till Kronofogden vid 
halvårsskiftet 2020. Det är en ökning med 8,4 
procent sedan årsskiftet, den högsta av alla del-
områden. Ökningen gör att den genomsnittliga 
skuldnivån i delområdet nu närmar sig snittet i 
Skåne, som är 8 211 kronor per invånare.

Den disponibla inkomsten per invånare i 
Nordvästra Skåne ligger också i närheten av det 
skånska genomsnittet. 2018 var den disponibla 
inkomsten i delområdet 211 000 kronor per invå-
nare, jämfört med 210 000 kronor per invånare i 
Skåne totalt sett.

Stora skillnader i sysselsättningsgrad inom 
Nordvästra Skåne
Sysselsättningsgraden i Nordvästra Skåne 
var 76,1 procent 2018. Det är något högre än 
genomsnittet i Skåne, som var 74,6 procent. 
Sysselsättningsgraden är dock lägre i Skånes stor-
stadsområden vid Öresundskusten än i de norra 
och östra delarna av regionen. I Sydvästra Skåne 
och Lundaområdet, de delområden där Malmö och 
Lund är de största kommunerna, var sysselsätt-
ningsgraden 71,6 respektive 73,3 procent, medan 
sysselsättningsgraden var omkring 80 procent 

i Sydöstra Skåne, Nordöstra Skåne, Mellanskåne 
och Norra Skåne.

Även inom Nordvästra Skåne finns stora 
skillnader i sysselsättningsgrad. I Höganäs och 
Ängelholm var den över 80 procent, medan 
sysselsättningsgraden i Perstorp endast var 70,3 
procent 2018. I delområdets största kommun, Hel-
singborg, var sysselsättningsgraden 74,5 procent 
2018, jämfört med 67,8 procent i Malmö och 68,7 
procent i Lund.

2018 Förändring

Bjuv 74,7% -0,3%

Båstad 79,6% 0,3%

Helsingborg 74,5% 0,4%

Höganäs 81,1% -0,1%

Klippan 76,5% 0,7%

Landskrona 72,7% 1,5%

Perstorp 70,3% -0,4%

Åstorp 75,9% 1,0%

Ängelholm 83,0% 0,6%

Örkelljunga 77,3% 1,0%

Nordvästra 76,1% 0,6%

Förändring i procentenhet, 2017-2018
Sysselsättningsgrad

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

Offentlig sektor Privat sektor

Bjuv 34% 66%

Båstad 23% 77%

Helsingborg 23% 77%

Höganäs 18% 82%

Klippan 31% 69%

Landskrona 28% 72%

Perstorp 25% 75%

Åstorp 27% 73%

Ängelholm 27% 73%

Örkelljunga 30% 70%

Nordvästra 25% 75%

Fördelning av sysselsatta 2018
Sysselsättning per sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2019-september 2020 Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden

1) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020 jämfört med genomsnittligt värde 
oktober 2018-september 2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2019-september 2020. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2019-sep-
tember 2020 jämfört med oktober 2018-september 2019. 

Påbörjade bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)6

Färdigställda bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)7

Bjuv 11 (+9) 2 (-21)

Båstad 52 (-28) 142 (+106)

Helsingborg 276 (-158) 356 (-154)

Höganäs 285 (+166) 96 (-80)

Klippan 5 (+1) 16 (+4)

Landskrona 84 (+10) 83 (-59)

Perstorp 41 (+34) 5 (+5)

Åstorp 0 (-9) 20 (+11)

Ängelholm 115 (-37) 127 (-18)

Örkelljunga 0 (-2) 0 (-4)

Nordvästra 869 (-14) 847 (-210)

Nyproduktion av bostäder

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Bjuv 8 090 (9%) 72 (-10%) 14 706 2,01 (8%) 163 (-6%)

Båstad 34 729 (17%) 99 (60%) 34 775 1,71 (7%) 211 (10%)

Helsingborg 24 577 (5%) 2 093 (8%) 32 184 1,76 (5%) 687 (-1%)

Höganäs 22 643 (13%) 93 (-7%) 30 176 1,78 (7%) 325 (14%)

Klippan 7 700 (18%) 130 (40%) 12 958 1,95 (9%) 177 (15%)

Landskrona 20 491 (6%) 333 (13%) 26 184 1,85 (12%) 242 (-5%)

Perstorp 5 811 (20%) 57 (-3%) 10 446 2,12 (8%) 59 (9%)

Åstorp 9 149 (-12%) 48 (-13%) 16 996 2,05 (17%) 146 (15%)

Ängelholm 22 609 (7%) 241 (13%) 26 275 1,74 (5%) 339 (3%)

Örkelljunga 5 972 (-1%) 34 (6%) 11 733 1,94 (6%) 121 (-2%)

Nordvästra 22 441 (7%) 3 200 (9%) 25 792 1,83 (8%) 2 470 (3%)

> Trend 2020 - Priserna på bostäder steg i 
Helsingborg under sommaren. Både kvadrat-
meterpriset på bostadsrätter och villapriserna, 
mätt i K/T-tal, ökade under sommarmånaderna.
     Även i  Ängelholm har villapriserna stigit 
under sommar och tidig höst. Däremot har 
kvadratmeterpriset på bostadsrätter inte ökat i 
samma takt under sommaren.
     I Landskrona ökade såväl villa- som bostads-
rättspriserna kraftigt under våren. Under som-
mar och tidig höst har prisbilden stabiliserats på 
en högre nivå än tidigare.
     I Höganäs har villapriserna, mätt i K/T-tal, 
varit svagt stigande under hela året. Det säljs 
färre bostadsrätter i kommunen, vilket gör att 
jämförelser månad för månad inte blir helt till-
förlitliga, men trenden ser liknande ut även där.

5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder januari-juni 
2020 jämfört med samma period 2019. 6) Avser förändringen av antalet 
färdigställda nybyggda bostäder januari-juni 2020 jämfört med samma 
period 2019. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Prisutveckling Nordvästra 10 år

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm bostadsrätter K/T-tal villor
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Höjda villapriser i Åstorp och Landskrona
Villapriserna mätt i K/T-tal, den koefficient som 
beskriver relationen mellan köpeskilling och 
taxeringsvärde, var 8 procent högre i Nordvästra 
under oktober 2019-september 2020 än under 
föregående tolvmånadersperiod. Det är en ökning 
i linje med den totala stigningen i Skåne, och en 
tillväxttakt på samma nivå som under rekordåren i 
Nordvästra, 2016 och 2017. Allra mest har villapri-
serna ökat i Landskrona och Åstorp, där K/T-talen 
var 12 respektive 17 procent högre under oktober 
2019-september 2020 än under den föregåen-
de tolvmånadersperioden. Men det är inte bara i 
Landskrona och Åstorp som villapriserna har ökat, 
alla 10 kommuner i delområdet har under perioden 
haft högre villapriser än tidigare.

När det gäller antalet sålda villor har variationer-
na inom delområdet varit större. I fyra av kommu-
nerna, Båstad, Höganäs, Klippan och Åstorp, har 
antalet sålda villor varit mer än 10 procent fler under 
oktober 2019-september 2020 än under föregående 
tolvmånadersperiod. I fyra kommuner, Bjuv, Hel-
singborg, Landskrona och Örkelljunga, har istället vil-
laförsäljningarna minskat. Totalt sett ökade antalet 
villaförsäljningar i delområdet med 3 procent under 
perioden, jämfört med 1 procent i Skåne som helhet.

Färre färdigställda bostäder
Det påbörjades cirka 870 nya bostäder i Nordvästra 
under det första halvåret 2020, ungefär lika många 
som samma period 2019. Det färdigställdes dock 
bara omkring 850 bostäder under det första halvår-
et 2020, över 200 färre än det första halvåret 2019. 
Minskningen kan till viss del bero på coronapande-
min, men den är också en del av en längre trend med 
en minskad nyproduktion. Även under 2019 sjönk 
byggnadstakten i Nordvästra Skåne.

Höganäs är en av få kommuner i delområdet 
där antalet påbörjade bostäder var fler under 
det första halvåret 2020 än under samma period 
2019. Det påbörjades 285 bostäder i kommunen 
under årets första halva, vilket inte bara innebar en 
ökning, utan också att Höganäs var den kommun 
i Nordvästra Skåne där det påbörjades flest antal 
nya bostäder under perioden. Trots att Höganäs 
befolkningsmässigt sett är den fjärde största 
kommunen i delområdet påbörjades fler bostäder i 
kommunen än i Helsingborg, och fler än i Landskro-
na och Ängelholm tillsammans.

Att nyproduktionstakten minskar är inte unikt 
för Nordvästra Skåne. Både antalet påbörjade och 
antalet färdigställda bostäder sjönk i Skåne totalt 
sett under det första halvåret av 2020.

Såväl bostadspriser som försäljningsvolymer 
har stigit i Nordvästra Skåne under det senaste 
året. Ökningen har varit i linje med den totala 
tillväxttakten för hela Skånes bostadsmark-
nad, som skett trots den initiala oron för en 
nedgång på bostadsmarknaden i coronapan-
demins inledande skede. Nyproduktionstakten 
i delområdet har minskat något under 2020, 
en utveckling som inleddes under ekonomins 
avmattningsfas redan innan coronakrisen.

Nordvästra Skåne är det delområde som innehåller 
flest kommuner, och därmed är också variationer-
na inom delområdet ofta större. Så är fallet även 
när utvecklingen på bostadsmarknaden under det 
senaste året ska summeras, men den stora och 
övergripande bilden är en växande bostadsmark-
nad med ökade priser.

Fortsatt uppgång för bostadsrätter
Det såldes 3 200 bostadsrätter i Nordvästra Skå-
ne under oktober 2019-september 2020. Det är 9 
procent fler än under föregående tolvmånaderspe-
riod. Det är en lika stor ökning som i Skåne totalt 
sett. Under åren 2014-2019 var den genomsnitt-
liga ökningen av antalet sålda bostadsrätter i 
Nordvästra också 9 procent.

Kvadratmeterpriset på bostadsrätter i delområ-
det var 7 procent högre under oktober 2019-sep-
tember 2020 än under föregående tolvmånads-
period. Det är en högre tillväxttakt än under 2018 
och 2019, men lägre än under åren 2015-2017 då 
prisökningen var 11-16 procent per år.

Båstad och Klippan är de kommuner i delområdet 
där både kvadratmeterpriser och försäljningsvolym 
ökat mest under perioden. I Båstads fall kan detta 
hänga samman med att en stor mängd nyproduk-
tion kom ut på marknaden under det första halvåret 
2020. 142 bostäder färdigställdes i kommunen 
under årets första halva, vilket är fler än under hela 
2019, och en historiskt sett hög siffra för Båstad.

Kvadratmeterpriset på bostadsrätter var högre 
under oktober 2019-september 2020 än under 
föregående tolvmånadersperiod i åtta av delom-
rådets tio kommuner. Antalet försäljningar av 
bostadsrätter steg i sex av tio kommuner under 
perioden. Åstorp är den enda kommun där båda 
dessa siffror pekade neråt, men på kommunens 
villamarknad, som är tre gånger så stor som mark-
naden för bostadsrätter, var bilden istället positiv.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Bostadsmarknaden: Stabil 
tillväxttakt i Nordvästra Skåne

NORDVÄSTRA SKÅNE 
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NORRA SKÅNE

Coronapandemin har förändrat förutsättningarna i Norra Skåne. Under 
2020 har arbetslösheten stigit i delområdet, och turisterna blivit färre. 
Utvecklingen har dock drabbat olika branscher på olika vis, och totalt sett 
har företagen i delområdet vuxit under året. Antalet villa försäljningar har 
blivit fler, och nyproduktionen ökar i Norra Skåne.

Arbetslösheten stiger i Norra Skåne
Arbetslösheten var 10,5 procent i Norra Skåne i 
september 2020, 1,5 procentenheter högre än i 
september 2019. I Skåne totalt sett steg arbetslös-
heten med 1,8 procentenheter under perioden till 
11,1 procent i september 2020.

Kraftig nedgång för turismen
Det registrerades 64 400 gästnätter i Hässleholm 
under januari-augusti 2020. Det är en minskning 
med 30 procent jämfört med samma period 2019. 
Turismen har sjunkit i hela Skåne till följd av coro-
napandemin.

Sysselsättningen i företagen ökar
Trots coronapandemin har antalet sysselsatta i de 
privata och offentliga företagen i delområdet ökat 
under det senaste året. Över 400 fler arbetade i fö-
retagen under september 2020, jämfört med sam-

ma månad 2019. Att arbetslösheten växer trots 
detta kan bero på pendlingsströmmarna i området. 
Många av invånarna i Norra Skåne arbetar i andra 
delområden, och företagen i delområdet sysselsät-
ter även personer från andra delar av Skåne.

Minskade skulder till Kronofogden
Kronofogdeskulderna hos  invånarna i Norra 
Skåne var 1,2 procent lägre den 1 juli 2020 än vid 
årsskiftet. Norra Skåne är det enda delområde där 
skulderna till Kronofogden minskat under 2020.
 
Fler sålda villor
Det såldes 541 villor i Norra Skåne under oktober 
2019-september 2020, 13 procent fler än under 
föregående tolvmånadersperiod. Antalet sålda 
bostadsrätter ökade med 3 procent under samma 
period. Priserna på bostadsrätter och villor har ökat 
med 7 procent vardera under perioden.

I KORTHET:

Norra Skåne

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

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2019)*

Bransch (andel av 
total sysselsättning)

Antal anställda 
2018

Förändring 
2017-2018

Vård och omsorg/ 
sociala tjänster (20%)

5 503 -0,5%

Handel (15%) 3 976 0,4%

Tillverkning och 
utvinning (12%)

3 343 -4,9%

Utbildning (12%) 3 253 -0,5%

Byggverksamhet (9%) 2 543 6,7%

Källa: SCB., avser dagbefolkning.

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA 

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM 

11 314 (+7%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrät-
ter under perioden oktober 2019 till septem-
ber 2020 (förändring jämfört med föregående 
12-månadersperiod).

VILLOR: K/T-TAL 

2,04 (+7%) 
K/T-talet för områdets villor under perioden 
oktober 2019 till september 2020 (förändring 
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Källa: Svensk mäklarstatistik

NYSTARTADE FÖRETAG

173 (-10%)
Under januari-juni 2020 startades 173 nya företag i Norra.
(Förändring jämfört med samma period 2019)

Privat sektor

Offentlig sektor

Källa: Tillväxtanalys

ARBETSLÖSHET

10,5% (+1,5)

Källa: SCB, avser dagbefolkning.

Antal anställda Ort

Skåne läns landsting 1 325 Hässleholm

Bergendahl Food AB 775 Hässleholm

Ballingslöv AB 475 Hässleholm

Backer AB 225 Hässleholm

Fyra arbetsgivare** 175 Osby, Hässleholm

DISPONIBEL INKOMST PER INVÅNARE (TUSEN KR)

204 (+1,8%)
2018. (Förändring jämfört med 2017).
Källa: SCB. Siffrorna har justerats efter KPI och baseras på den totala 
summan delat på invånarantalet i delområdet per 31 dec 2018.

Källa: Arbetsförmedlingen

Per sektor 2018 (förändring 17-18)

78,3% (+0,2)
Sysselsättningsgrad 2018, nattbefolkning 
(förändring i procentenheter jämfört med 2017).

SYSSELSÄTTNING

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

Befolkning 30 juni 2020 (förändring sedan 30 juni 2019). 
Källa: SCB

Kommuner:  
Hässleholm,
Osby.

INVÅNARE

65 353 (-0,1%)

9 255
(+2,2%)

17 751
(-0,2%)

** Lekolar AB (Osby), Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag (Hässleholm), 
Samhall Aktiebolag (Hässleholm), Finja Prefab AB (Hässleholm) har alla cirka 
175 anställda.
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Arbetslöshet, 
andel av 

arbetskraften
Förändring ett år 
(procentenheter)

Hässleholm 10,8% 1,6

Osby 9,4% 1,2

Norra 10,5% 1,5

Arbetslöshet september 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten har ökat
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> Arbetslösheten har stigit. Arbetslösheten i Norra var 10,5 procent i september 2020, 1,5 procentenheter 
mer än i september 2019. Arbetslösheten steg redan under vintern, men ökningen tilltog under våren.

> Fler sysselsatta i företagen. De privata och offentliga företagen hade 420 fler anställda i september 2020 än 
i september 2019. Sysselsättningen i Hässleholmsföretagen växte, medan utvecklingen var den motsatta i Osby 

> Pendling förklarar skillnaden. 2018 pendlade 7 600 personer ut ur Hässleholm och 2 900 ut ur Osby, 
medan 5 900 respektive 1 400 personer pendlade in till kommunerna. Att sysselsättningen ökat i delområ-
dets företag samtidigt som arbetslösheten vuxit kan alltså förklaras med att invånarna i delområdet även 
arbetar i andra delområden, och att företagen i Norra Skåne sysselsätter personer från flera andra kommuner.

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

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Antal 
september 

2020
Föränd-

ring

Hässleholm 6 993 164 4 036 148 2 411 -48 5 545 179 18 985 443

Osby 1 660 -17 952 -60 622 53 968 0 4 202 -24

Norra 8 653 147 4 988 88 3 033 5 6 513 179 23 187 419

Förändring i antal anställda september 2019-september 2020

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

Utveckling i antal anställda hos företagen (arbetsställen)*

bland både inrikes- och utrikesfödda ligger på en 
liknande nivå i Norra Skåne som i Skåne totalt 
sett. Bland personer som saknar gymnasieutbild-
ning var arbetslösheten 26,6 procent i Norra i sep-
tember 2020, något lägre än i Skåne som helhet 
där motsvarande siffra var 30,3 procent.

Företagen i Hässleholm har vuxit
Omkring 19 000 personer arbetade i de privata 
och offentliga företagen i Hässleholms kommun 
i september 2020. Det är närmare 450 fler än i 
september 2019. Under samma period minskade 
sysselsättningen i Osbys privata och offentliga 
företag något, men totalt sett steg sysselsättning-
en i delområdets företag med 1,8 procent under 
perioden, den största ökningen av alla delområden. 
Utvecklingen är en framgång för delområdet, som 
under de senaste fem åren har haft en lägre syssel-
sättningstillväxt bland företagen än genomsnittet 
i Skåne. Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms 
kommun, berättar att antalet nyinflyttade företag 
har varit något fler i kommunen jämfört med 
samma period 2019, och tillägger att trots att vissa 
branscher gynnats har coronapandemin i stort 
inneburit en prövning för Hässleholms näringsliv.

– De branscher som säljer byggvarumaterial, 
heminredning har haft ett visst uppsving. Även 
ett fåtal företag inom upplevelse och aktivi-
tetsnäringar har sett ökad omsättning. Som i alla 
branscher finns det företag som det har gått bra 
för, medan andra företag i samma bransch inte har 
sett motsvarande uppgång, säger han.

Högre arbetslöshet, men fler 
sysselsatta i företagen
Bilden av konjunkturutvecklingen i Norra Skåne 
är kluven. Arbetslösheten har stigit kraftigt 
och besöksnäringen i Norra Skåne har haft 
markant färre besökare under 2020. Samtidigt 
har antalet sysselsatta i företagen ökat, och 
invånarnas skulder till Kronofogden minskat 
under 2020. På bostadsmarknaden har antalet 
sålda villor ökat med 13 procent när den 
senaste tolvmånadersperioden jämförs med 
föregående period.

Coronakrisen genomsyrar all konjunkturut-
vecklingen under 2020, så även i Norra Skåne. 
Turismnäringen i delområdet har förlorat stora 
intäkter under året, när antalet besökare blivit 
färre. Mellan januari och augusti 2020 registrera-
des 64 440 gästnätter i Hässleholm, en minskning 
med 30 procent jämfört med samma period 2019. 
Nedgången ligger i linje med utvecklingen i Skåne 
som helhet. Den fulla effekten av coronakrisen 
är ännu svår att överblicka i Norra Skåne, men 
utöver besöksnäringen har även industrin varit 

hårt prövad av pandemin, enligt Stefan Larsson, 
tillväxtchef i Hässleholms kommun.

– I den inledande fasen av covid-19-krisen var 
det främst handel och besöksnäring som drabba-
des hårdast. Tillverkningsbranschen har haft den 
största andelen av beviljade korttidspermittering-
ar i Hässleholms kommun, vilket ger en indikation 
på att denna bransch drabbats hårt av effekterna 
av covid-19, säger han.

– I nuläget är det jättesvårt att göra en prognos. 
Mycket beror på yttre omständigheter. Drar vi ut 
tangenten på de siffror vi ser idag, så ser nästkom-
mande sex månader något bättre ut jämfört med 
föregående sex månader, säger Stefan Larsson.

Ökad arbetslöshet i Norra Skåne
Arbetslösheten var 10,5 procent i Norra Skåne 
i september 2020, 1,5 procentenheter högre än 
samma månad 2019. Hässleholm har en något 
högre arbetslöshet än Osby, och det är också i 
Hässleholm ökningen har varit störst under det 
senaste året. I Skåne som helhet var arbetslöshe-
ten 11,1 procent i september 2020, en ökning med 
1,8 procentenheter sedan september 2019.

Ungdomsarbetslösheten, och arbetsösheten 

Jan-Aug 2020 Förändring

Hässleholm 64 440 -30,2%

Skåne 3 386 644 -31,5%

Antal registrerade gästnätter 2020

Uppgifter på kommunal nivå saknas för Osby. Förändring jämfört 
med samma period 2019. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av 
Tourism in Skåne

Färre turister i Hässleholm
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Lönesumma dag 
2018 (milj.kr)

Lönesumma natt 
2018 (milj.kr)

Självförsörjnings-
kvot

Hässleholm 7 043 7 609 0,93

Osby 1 372 1 911 0,72

Norra 8 415 9 519 0,88

Självförsörjningskvot

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

Invånarnas ekonomi

2018
Förändring 

ett år

Hässleholm 205 1,4%

Osby 200 3,4%

Norra 204 1,8%

Disponibel inkomst 
per invånare (tkr)

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

Skulder hos Kronofogden per invånare

Källa: Kronofogden och SCB. *Statistiken avser 1 januari 2020 och 1 juli 2020. Statisti-
ken anger det totala skuldbeloppet som kommunens invånare har hos Kronofogden, de-
lat på antalet invånare i kommunen/delområdet den 31 december 2019/30 juni 2020. 

Förändring av skulder 
första halvåret 2020

-1,2%  i Norra

+5,6% i Skåne

> Minskade skulder till Kronofogden. Invånarna i Norra Skåne hade i genomsnitt 6 675 kronor i skuld till 
Kronofogden den 1 juli 2020. Det är 1,2 procent mindre än vid årsskiftet. Norra Skåne är det enda delområde i 
Skåne där skulderna till Kronofogden minskat under perioden.

> Hög sysselsättningsgrad i Norra Skåne. Sysselsättningsgraden i Norra Skåne var 78,3 procent under 
2018. I Skåne totalt sett var sysselsättningsgraden 74,6 procent under samma år.

> Norra Skåne är ett utpendlingsområde. Självförsörjningskvoten är under 1,0 i både Hässleholm och 
Osby. Det beror på att fler personer pendlar ut ur Hässleholm och Osby än in till kommunerna. Kristianstad är 
den vanligaste pendlingskommunen för invånarna i Hässleholm, medan Osbyborna oftast pendlar till Älmhult.

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

Norra Skåne

2018 2017-2018

Hässleholm 77,9% 0,2%

Osby 79,8% 0,3%

Norra 78,3% 0,2%

Förändring i procentenhet, 2017-2018
Sysselsättningsgrad

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

Offentlig sektor Privat sektor

Hässleholm 35% 65%

Osby 32% 68%

Norra 34% 66%

Fördelning av sysselsatta 2018
Sysselsättning per sektor

Källa: SCB. Avser dagbefolkning.

Minskat nyföretagande under 2020
173 nya företag bildades i Norra Skåne under det 
första halvåret 2020, vilket är 19 färre än under 
samma period 2019. I Osby var nyföretagandet i 
stort sett oförändrat, medan antalet nystartade 
företag minskade Hässleholm. I Skåne som helhet 
skapades 8 procent fler nya företag under det första 
halvåret 2020, jämfört med samma period 2019.

Trots coronapandemin har antalet konkurser 
hittills varit färre i delområdet under 2020 än 
under 2019. Under januari-september i år gick 
20 företag gått i konkurs i Hässleholm, två färre 
än under samma period 2019. I Osby gick fyra 
företag i konkurs under perioden, lika många som 
under januari-september 2019.

Invånarnas skulder till Kronofogden har 
minskat i Osby
6 891 kronor per invånare var den genomsnitt-
liga skulden till Kronofogden från invånarna i 
Osby kommun vid halvårsskiftet 2020. Det är en 
minskning med 14,5 procent sedan årsskiftet, den 
största minskningen av alla Skånes kommuner. 
Skulderna sjönk bara i fyra skånska kommuner 
under perioden, och minskningen i Osby är den i 
särklass största. I Hässleholm steg skulderna med 
tre procent under samma period, vilket är lägre än 
genomsnittet i Skåne.

Detta innebär att Norra Skåne är det enda 
delområde där invånarnas skulder till Kronofogden 
har minskat under det första halvåret 2020. Kro-
nofogdeskulderna per invånare var redan tidigare 
lägre i Norra än i Skåne som helhet.

Hög sysselsättningsgrad, men låg disponibel 
inkomst
Norra Skåne gick in i coronapandemin med en hö-
gre sysselsättningsgrad än genomsnittet i Skåne. 
Totalt sett var sysselsättningsgraden i Skåne 74,6 
procent under 2018, medan den i Norra var 78,3 
procent. Självförsörjningskvoten i delområdet var 
dock 0,88 procent, vilket innebär att många av de 
sysselsatta arbetar i andra kommuner. Framför allt 
är det Osbys sysselsatta befolkning som pendlar 
ut ur delområdet. Osby ingår enligt SCB i en ar-
betsmarknadsregion med centrum i Älmhult, och 
många osbybor arbetar i just Älmhult.

Trots den höga sysselsättningsgraden i delom-
rådet är den disponibla inkomsten relativt låg. Den 
disponibla inkomsten i Norra var 201 000 kronor 
per invånare under 2018, jämfört med 210 000 
kronor per invånare i Skåne som helhet. Norra är 
efter Nordöstra Skåne det delområde där den dis-
ponibla inkomsten är lägst. Hässleholmsborna har 
i genomsnitt en något högre disponibel inkomst 
än invånarna i Osby.

Jan-sep 2020 Förändring

Hässleholm 20 -2

Osby 4 0

Norra 24 -2

Januari-september 2020

Förändring i antal konkurser jämfört med samma period 2019. 
Källa: SCB

Konkurser
Färre nystartade företag under 
coronapandemin

Det startades 173 nya företag i Norra Skåne 
under januari-juni 2020. Det är 19 färre än under 
samma period 2019. En förklaringsfaktor till den-
na utveckling är osäkerheten som skapats av coro-
napandemin. I Osby är nyföretagandet närmast 
oförändrat under perioden, medan det skapats 
färre nya företag i Hässleholm än tidigare.

Januari-juni 2020

Förändring i antal nystartade företag jämfört med samma period 2019. 
Källa: Tillväxtanalys

Nystartade företag
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Jan-Jun 2020 Förändring

Hässleholm 144 -20

Osby 29 1

Norra 173 -19

0
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Prisutveckling bostadsrätter och villor oktober 2019-september 2020 Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden

1) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020. 2) Avser genomsnittligt värde oktober 2019-september 2020 jämfört med genomsnittligt värde 
oktober 2018-september 2019. 3) Avser antalet försäljningar under perioden oktober 2019-september 2020. 4) Avser antalet försäljningar oktober 2019-sep-
tember 2020 jämfört med oktober 2018-september 2019.

Påbörjade bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)6

Färdigställda bostäder 
Jan-Jun 2020 
(förändring)7

Hässleholm 116 (+83) 144 (+45)

Osby 1 (-11) 9 (-2)

Norra 117 (+72) 153 (+43)

Nyproduktion av bostäder

BOSTADSRÄTTER  
kr/kvm1 (förändring)2

Antal försäljningar3 

(förändring)4

VILLOR 
kr/kvm1

K/T-tal1 
(förändring)2

Antal försäljningar3 
(förändring)4

Hässleholm 11 816 (6%) 262 (6%) 14 434 2,02 (4%) 426 (7%)

Osby 7 445 (6%) 34 (-15%) 10 965 2,12 (19%) 115 (40%)

Norra 11 314 (7%) 296 (3%) 13 696 2,04 (7%) 541 (13%)

> Trend 2020 - Villapriserna i Hässleholm, mätt i K/T-tal, har stigit under sommar och tidig höst. På bostads-
rättsmarknaden har däremot trenden varit den motsatta. Efter en pristopp i april har kvadratmeterpriserna under 
sommaren återigen varit något lägre.
     I Osby är antalet sålda bostäder för få för att ge en tillförlitlig statistik månad för månad.

5) Avser förändringen av antalet påbörjade nybyggda bostäder januari-juni 
2020 jämfört med samma period 2019. 6) Avser förändringen av antalet 
färdigställda nybyggda bostäder januari-juni 2020 jämfört med samma 
period 2019. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

Prisutveckling Norra 10 år

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Kr/kvm bostadsrätter K/T-tal villor
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tolvmånadersperiod. Också det är den största 
ökningen i hela Skåne.

Hässleholm har också haft ökade försäljnings-
volymer på villamarknaden och ökade villapriser 
under perioden. Det såldes 7 procent fler villor 
och K/T-talet var 4 procent högre i kommunen 
under oktober 2019-september 2020 än under 
föregående tolvmånadersperiod. I Skåne som 
helhet ökade villapriserna med 8 procent, och 
antalet villaaffärer med 1 procent under sam-
ma period. Trots prisökningen är Norra Skåne 
fortsatt det delområde i Skåne där villapriserna 
är lägst.

Ökade priser även på bostadsrätter
Det säljs relativt få bostadsrätter i Norra Skåne, 
jämfört med övriga delar av Skåne. Under okto-
ber 2019-september 2020 såldes 296 bostads-
rätter i delområdet, vilket är tre procent fler än 
under föregående tolvmånadersperiod. Totalt 
sett ökade antalet sålda bostadsrätter med 9 
procent i Skåne under perioden.

Kvadratmeterpriserna på bostadsrätter i 
delområdet är Skånes lägsta. Under oktober 
2019-september 2020 var de dock 7 procent 
högre än under oktober 2018-september 2019. 
Det är högre än den genomsnittliga ökningen i 
Skåne, som var 6 procent, och den näst högsta 
procentuella ökningen av alla delområden. Bara 
i Sydvästra Skåne, med Malmö i centrum, har kva-
dratmeterpriserna på bostadsrätter ökat mer.

Villamarknaden i Norra Skåne har vuxit under 
det senaste året. En kraftig ökning av antalet 
sålda villor i Osby, och en tillväxt även i Häss-
leholm har inneburit att antalet sålda villor 
ökat mer i Norra, procentuellt sett, än i något 
annat delområde. Delområdet är också det 
enda där både antalet påbörjade och antalet 
färdigställda bostadsbyggen varit fler under 
det första halvåret 2020 än under samma 
period 2019.

Nyproduktionstakten i Norra Skåne har under 
många år varit låg, men under inledningen av 
2020 både påbörjades och färdigställdes fler 
bostäder än under samma period 2019. Norra 
är det enda delområde i Skåne där detta har 
skett. Det färdigställdes omkring 150 bostäder 
i delområdet, majoriteten i Hässleholm, under 
januari-juni 2020, vilket är fler än i både Mel-
lanskåne, Nordöstra och Sydöstra Skåne. Under 
2017 färdigställdes 175 bostäder i Norra Skåne, 
vilket då var den högsta siffran sedan början av 
1990-talet. Fortsätter utvecklingen under det 
andra halvåret på samma sätt som under det för-
sta kan alltså 2020 bli ett rekordår för nyproduk-
tionen i Skånes minsta delområde. Det ska dock 
tilläggas att dessa rekordsiffror trots allt är lägre 
än i övriga delområden.

Kraftig ökning av antalet villaaffärer i Osby
Det såldes 541 villor i Norra Skåne under oktober 
2019-september 2020. Det är en ökning med 13 
procent jämfört med föregående tolvmånaders-
period, den största ökningen av alla delområden.

I Osby steg antalet sålda villor med hela 
40 procent under perioden. Det är förvisso en 
stigning från en låg nivå, men det är den största 
ökningen bland alla Skånes 33 kommuner. Samti-
digt var K/T-talet, den koefficient som beskriver 
relationen mellan köpeskilling och taxerings-
värde, 19 procent högre i Osby under oktober 
2019-september 2020 än under föregående 
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Bostadsmarknad: Växande villa-
marknad i Osby och ökad 
nyproduktion i Hässleholm
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Bakom Skånsk konjunktur står Sparbanken Skåne i 
samarbete med sina ägarstiftelser Sparbanksstif-
telsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Spar-
banksstiftelsen Färs & Frosta. Syftet med rapporten 
är att bidra till ökad kunskap om ekonomi och 
utveckling i Skåne som region. Materialet är baserat 
på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa 
intervjuer - och belyser utvecklingen i Skåne utifrån 
perspektiven invånare, näringsliv och offentlig 
ekonomi. Förutom övergripande regionanalys går 
innehållet ner på delregion- och kommunnivå. Ana-
lysen 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.

Femte rapporten i en serie
Detta är den femte rapporten i en serie konjunk-
turrapporter om Skåne som kommer att publiceras 
halvårsvis. Utgångspunkten har varit att göra en 
rapport som ger en lägesbild av Skåne indelat i sju 
delområden och där dessa delområdens struktur 
beskrivs mer ingående. I denna rapporten har vi 
förutom att följa upp på den ekonomiska utveck-
lingen valt att fördjupa analysen kring den of-
fentliga ekonomin i de sju delområdena. I följande 
rapporter kommer vi även att se hur den aktuella 
bilden förändras i de sju delområdena samt gå på 
djupet med ett eller flera teman. Nästa rapport 
kommer under våren 2021.

Indelning av kommunerna i sju delområden
Rapporten om Skånes konjunkturutveckling är 
uppdelad i sju geografiska delområden: 
Lundaområdet - Lund, Staffanstorp, Kävlinge 
Mellanskåne - Eslöv, Svalöv, Höör, Hörby 
Nordöstra - Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla 
Norra - Hässleholm, Osby
Sydöstra - Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo 
Sydvästra - Malmö, Lomma, Trelleborg, Svedala, 
Skurup, Vellinge, Burlöv 
Nordvästra - Helsingborg, Landskrona, Ängel-
holm, Båstad, Höganäs, Klippan, Örkelljunga, Bjuv, 
Åstorp och Perstorp 
     Genom denna indelningen blir det tre storstads-
områden i västra Skåne med respektive Malmö, 
Lund och Helsingborg och även tre storstads-
områden i östra Skåne med respektive Kristian-
stad, Hässleholm och Ystad. Dessutom bildar 

kommunerna 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-
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 21 av dessa har intervjuats genom 
en enkät. Det har även genomförts intervjuer med 
sju ekonomidirektörer. 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 2020. I arbetslösa inkluderas inskrivna 
på Arbetsförmedlingen, både öppet arbetslösa och 
sökande i program. Den andra siffran över arbets-
lösheten som presenteras i rapporten bygger på 
Arbetsförmedlingens veckostatistik över nyin-
skrivna arbetslösa. Källa Arbetsförmedlingen.

Antal anställda uppdelat på företagsstorlek: 
Siffrorna anger antalet anställda på privata och 
offentliga arbetsställen i varje kommun. Ett aktivt 
företag har alltid minst ett arbetsställe. Med 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 september 2019. Jämförel-
ser är gjorda med statistik från september 2018. 
Källa: SCB – Företagsregistret.

Bostadspriser: Siffrorna gäller genomsnittli-
ga prisnivån under perioden oktober 2019 till 

Om rapporten september 2020 jämfört med samma siffror under 
den föregående tolvmånadersperioden. Genom att 
analysera rullande tolvmånadersperioder undviks 
säsongseffekter och statistiken blir mera tillförlit-
lig. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

K/T-tal: För villor används K/T-tal som visar 
köpeskillingen i förhållande till taxeringsvärdet. 
Att använda K/T-talet för att mäta prisutveckling 
minskar påverkan från faktorer såsom storlek och 
ålder. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Branschuppdelat sysselsättning: Till denna 
rapport har sysselsättningsstatistik uppdelat på 
branscher enligt SNI 2007 använts. Den senaste 
aktuella siffran är från 2018. Statistiken baseras 
på dagbefolkning. Källa: SCB – RAMS. 

Bruttoregionprodukt: Siffrorna är ett mått på 
den samlade produktionen inom en region. För 
BRP per invånare i tusen kr används löpande 
priser. Volymförändringen är i fasta priser. Vo-
lymförändringen kan uppvisa stora fluktuationer 
från ett år till ett annat och därför uppmanar SCB 
till försiktig tolkning av förändringen för ett år. Se-
naste aktuella siffra är för 2018, men denna siffra 
är preliminär. Källa: SCB.

Disponibel inkomst: Siffrorna anger summan av 
samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga 
och skattefria inkomster minus skatt och övriga 
negativa transfereringar (exempelvis återbetalt 
studielån). Senaste aktuella siffra är från 2018. 
Siffrorna baseras på den totala summan delat på 
invånartalet i kommunen/delområdet den 31 de-
cember 2018 och har justerats efter konsument-
prisindex (KPI) fastställda årsmedeltal. Indexet 
mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för 
hela den privata inhemska konsumtionen, de pri-
ser konsumenten faktiskt betalar. Källa: SCB. 

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

Konjunkturindikatorer: I det inledande kapitlet 
presenteras tre konjunkturindikatorer som inhäm-
tats från det makroekonomiska analysverktyget 
Macrobond. Konsumentförtroende bygger på en 
månatlig undersökning med från Konjunkturinstitu-
tet, som intervjuar 1 500 svenska hushåll om synen 
på samhällsekonomin inom den nära framtiden. 

Svaren vägs samman till ett index med basvärde 
100. Värden över 100 visar att hushållen tror på en 
positiv ekonomisk utveckling, medan värden under 
100 visar motsatsen. Statistiken över försäljning 
i detaljhandeln baseras på försäljningssiffror som 
inrapporteras från detaljhandelsföretag till berörda 
myndigheter. Inköpschefsindex  är ett mått på den 
prognosticerade framtida produktionen i industrin 
och tjänstesektorn, 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: Macrobond, Konjunk-
turinstitutet, SCB, Danmarks Statistik, Eurostat, 
Swedbank, Dansk Indkøbs og Logistik Forum (DILF) 

Kronofogdens statistik: Siffrorna anger det tota-
la skuldbeloppet hos Kronofogden från invånarna 
i Skåne. Den senaste aktuella siffran är från det 
första halvåret 2020. I rapporten har skuldbelop-
pet delats på antalet invånare i kommunen/delom-
rådet den 30 juni/31 december det aktuella året. 
Källa: Kronofogden och SCB.

Lönesummor: Siffrorna anger den samlade lönen 
per år. Lönesumman baseras på kontrolluppgifter 
från företagen. Därmed syns inte lönesummorna 
för egenföretagare utan enbart för anställda. 
Källa: SCB - LSUM.

Nystartade företag och konkurser: Siffrorna 
för konkurser är hämtade från SCB och siffrorna 
för nystartade företag är från Tillväxtanalys. 
Senaste aktuella siffra för nystartade företag är 
juni 2020, medan den senaste aktuella siffran 
över konkurser är från september 2020. Källa: 
Tillväxtanalys och SCB.

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 2018. Statistiken 
baseras på dagbefolkningen. Källa: SCB – RAMS.

Självförsörjningskvoten: Självförsörjningskvoten 
fås genom att dela den totala lönesumman för de 
som arbetar i området (även kallat dagbefolkning-
en) med lönesumman för de som bor i området 
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DATAKÄLLOR: 
• Arbetsförmedlingen
• Boligsiden.dk
• Danmarks Nationalbank
• Danmarks Statistik
• Danske Bank
• Dansk Indkøbs- og Logistisk Forum (DILF)
• De Økonomiske Råd
• Eurostat
• Finansdepartementet
• Finansministeriet
• Folkhälsomyndigheten
• Konjunkturinstitutet
• Kronofogden
• Macrobond
• Nordea
• Riksbanken
• Statens Serum Institut
• Statistiska Centralbyrån
• Svensk Mäklarstatistik
• Swedbank
• Tillväxtanalys
• Tillväxtverket
• Tourism in Skåne
 

TELEFON- OCH MAILINTERVJUER:
• Susann Cardell, näringslivsutvecklare/tu-

rism, Åstorps kommun, mail 2020-10-20 
• Sebastian Drott, Enhetschef företagan-

de och entreprenörskap, Malmö stad, mail 
2020-10-22

• Victoria Galbe, ekonomidirektör, Kävlinge 
kommun, telefon 2020-10-26

• Per-Anders Green, näringslivschef, Bromöl-
la kommun, mail 2020-10-12 

• Tina Gunnarsson, näringslivschef, Kristian-
stads kommun, mail 2020-10-30

• Andreas Jarud, VD Ängelholm Näringsliv, 
Ängelholms kommun, 2020-10-12

• Daniel Jonsgården, näringslivsstrateg, 
Tomelilla kommun, mail 2020-10-19 

• Sahand Kousha, näringslivschef, Perstorp 
kommun, mail 2020-10-09

• Stefan Larsson, tillväxtchef, Hässleholm  
kommun, mail 2020-10-16

• Anders Lindberg, näringslivschef, Klippan 
kommun, mail 2020-10-19

Tema: Offentlig ekonomi 
Skatteintäkter: Hämtas från resultaträkningar som 
SCB sammanställt under räkenskapssammandrag för 
kommuner och regioner. Skatteintäkterna inkluderar 
även slutavskrivning från tidigare år. Skatteintäkter-
na anges i löpande priser. 

Generella statsbidrag och utjämning: Hämtas 
från resultaträkningar som SCB sammanställt under 
räkenskapssammandrag för kommuner och regioner. 
Anges i löpande priser.  

Verksamhetens kostnader och intäkter: Hämtas 
från verksamhetsindelad statistik över kommuner-
nas och regionernas intäkter- och kostnader från 
SCB. Anges i löpande priser. 

Prognos för skatteintäkter och generella 
statsbidrag: Hämtas från Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) prognos över skatteunderlaget 
som publicerades i oktober 2020. Där finns enskilda 

prognoser för respektive kommun och region. I 
prognoserna har slutavräkningen adderats till skat-
teintäkterna och fastighetsavgiften till de generella 
statsbidragen för att prognoserna ska bli jämförbara 
med tidigare års resultaträkningar.  För att räkna ut 
intäkter per invånare har SCB:s befolkningsprog-
nos använts. Till 2020 års prognos för generella 
statsbidrag har de extra tillskott som regeringen 
presenterade under 2020 adderats, då de inte syns i 
prognosen förrän 2021 och framåt. Anges i löpande 
priser. 

Försörjningskvot: Prognosen för försörjningskvo-
ten är sammanställd av Kolada.se och baserad på 
SBC:s befolkningsprognoser för olika åldersgrupper.

Intervjuer har gjorts med ekonomichefer/ekonomi-
direktörer i kommuner från samtliga fem kommun-
grupper. Intervjuerna har genomförts via telefon/
videomöte under oktober 2020. 

• Henrik Lundblad, näringslivsstrateg, Sku-
rup kommun, mail 2020-10-20

• Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef, 
Höganäs kommun, mail 2020-10-19 

• Anette Melander Berg, näringslivschef, 
Helsingborg stad, mail 2020-10-10

• Annika Nilsson, näringslivschef, Hörby 
kommun, mail 2020-10-13 

• Anna Nilsson, näringslivssamordnare, Bur-
löv kommun, mail 2020-10-19 

• Susanne Nilsson, ekonomidirektör, Lands-
krona stad, telefon 2020-10-29

• Oscar Nilsson, ekonomidirektör, Kristian-
stad kommun, telefon 2020-10-19

• Johan Olsson, ekonomidirektör, Bromölla 
kommun, telefon 2020-10-27

• Per Persson, näringslivschef, Lunds kom-
mun, mail 2020-10-20 

• Lars Persson, näringslivsutvecklare, Eslövs 
kommun, mail 2020-10-20

• Krister Persson, näringslivs och turistchef, 
Örkelljunga kommun, mail 2020-10-19

• Lars Persson, näringslivsutvecklare, Simris-
hamn kommun, mail 2020-10-16 

• Mats Rosén, näringslivs och turistchef, 
Kävlinge kommun, mail 2020-10-19 

• Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör, Region 
Skåne, telefon 2020-10-13

• Per Sedigh, ekonom, Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), telefon 2020-10-02

• Annika Wallin Jalgén, VD Business Port, 
Staffanstorps kommun, mail 2020-10-13

• Anna Westerling, ekonomidirektör, Malmö 
stad, Teams 2020-10-16

• Peter Wollin, näringslivschef, Höör kom-
mun, mail 2020-10-19  
 

RAPPORTER OCH ARTIKLAR: 
• Almega, Lång väg tillbaka – Almegas tjäns-

teindikator tredje kvartalet, oktober 2020.
• Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsik-

terna våren 2020, utvecklingen på arbets-
marknaden 2020-2021, juni 2020.

• Boverket, Öppna data – Bedömning av bo-
stadsbrist, 29 september 2020.

• Byggföretagen, Byggkonjunkturen #2, 
oktober 2020.
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(även kallat nattbefolkningen) och anger därmed 
en kvot på ett att dagbefolkning och nattbefolk-
ning tjänar lika mycket. Självförsörjningskvoten 
visar dels på skattekraftens omfattning och dels 
på områdets näringsliv och in- och utpendling. 
Senaste aktuella siffran är från 2018. Källa: SCB.

Största arbetsgivare: Siffrorna anger antalet 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 
januari 2020. Källa: SCB – Företagsregistret.

Sysselsättningsgrad: Siffrorna anger hur stor 
andel av de 20-64-åriga i varje kommun som är 
förvärvsarbetande. Statistiken baseras på nattbe-
folkningen. Senaste aktuella siffran är från 2018. 
Källa: SCB – RAMS.

Varsel: Siffrorna avser antalet varsel efter län, och 
bygger på Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 
Källa: Arbetsförmedlingen
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• Skatteverket, Indikatorer för att följa de 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19, 9 
oktober 2020.

• Svensk dagligvaruhandel, Dagligvaruindex 
september 2020, oktober 2020.

• Svensk handel, Historiskt tuff period för 
modehandeln, 14 oktober 2020.

• Sveriges kommuner och regioner, Budget-
propositionen för 2021 och Höständrings-
budgeten för 2020, 24 september 2020.

• Sveriges kommuner och regioner, Cirkulär 
20:39, 1 oktober 2020.

• Sveriges kommuner och regioner, Ekonomi-
rapporten, 20 oktober 2020.

• Sveriges kommuner och regioner, Ekonomi-
rapporten, 11 maj 2020.

• Sveriges kommuner och regioner, Svag 
skatteunderlagstillväxt i år och nästa år, 1 
oktober 2020.

• Sveriges riksbank, Reporäntan oförändrad på 
noll procent, 12 februari 2020.

• Swedavia, Flygplatsstatistik, oktober 2020.
• Tele2 Företag/Kantar Sifo, Nya arbetssätt, 

så förändrades svenskarnas arbetsliv under 
coronakrisen, april 2020.

• TT, Postnord ökar vinsten rejält: ”Coronaef-
fekt”, 23 oktober 2020.

• Byggmaterialhandlarna, Byggmaterialhan-
deln gick starkt under sommaren, 27 oktober 
2020.

• Danmarks statistik, COVID-19 fik sommer-
hussalget til at stige med 90 procent, 26 
oktober 2020.

• E-barometern, Lägsta tillväxten under pan-
demin, september 2020.

• Henrik Mitelman/Dagens industri, 100.000 
jobb i fara – nu måste de okunniga politiker-
na agera, 27 oktober 2020.

• Industriarbetsgivarna, En ovanligt djup 
lågkonjunktur, 10 september 2020.

• Kompetensföretagen - Almega, Q2 kvartals-
rapport, augusti 2020.

• Köpenhamns flygplats, CPH trafik: Coro-
na-krisen har kostet 16,4 millioner rejsende 
indtil nu, 12 oktober 2020.

• Livsmedelsföretagen, Coronasmäll för 
svensk livsmedelsindustri, 14 september 
2020.

• Regeringskansliet, Budgetpropositionen för 
2021, 21 september 2020.

• Region Skåne, Scenario för det skånska 
elsystemet - Elanvändning och effektbehov, 
september 2020
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Skattesats 2020 Skatteintäkt per invånare 2019 Förändring 2014-2019
Totala intäkter per 

invånare 2019*
Förändring  
2014-2019

Kostnader per invånare 
2019 

Förändring  
2014-2019

Förväntad försörjningskvot 
2024**

Bjuv 20,99 39 381 16% 69 264 18% 66 526 20% 0,83

Bromölla 21,76 43 451 15% 71 146 24% 69 385 26% 0,95

Burlöv 20,09 36 534 9% 65 793 10% 66 527 27% 0,78

Båstad 20,23 45 395 12% 70 651 21% 66 852 23% 1,08

Eslöv 20,54 42 173 18% 70 347 20% 67 828 19% 0,8

Helsingborg 20,21 43 235 15% 69 416 21% 64 672 19% 0,74

Hässleholm 21,2 41 996 18% 72 718 25% 71 656 26% 0,88

Höganäs 19,73 45 656 14% 69 730 20% 66 118 19% 1,03

Hörby 21,08 42 243 19% 69 805 19% 67 480 22% 0,86

Höör 21,88 46 082 22% 71 269 25% 66 696 19% 0,88

Klippan 20,75 39 022 19% 76 817 28% 72 447 25% 0,85

Kristianstad 21,46 44 005 17% 75 483 19% 71 948 18% 0,84

Kävlinge 18,51 43 760 13% 61 111 16% 68 749 39% 0,87

Landskrona 20,24 38 126 16% 70 395 18% 68 037 22% 0,83

Lomma 19,64 55 834 18% 67 304 21% 61 101 16% 0,98

Lund 21,24 47 358 13% 68 256 19% 65 761 19% 0,66

Malmö 21,24 40 696 21% 73 287 23% 67 734 17% 0,64

Osby 22,26 44 416 21% 76 628 23% 71 224 18% 0,95

Perstorp 20,81 36 935 12% 77 614 35% 82 742 48% 0,89

Simrishamn 20,51 42 437 16% 71 787 17% 69 549 17% 1,18

Sjöbo 20,92 42 011 17% 68 917 24% 67 306 25% 0,88

Skurup 20,42 41 690 20% 69 052 23% 67 454 23% 0,82

Staffanstorp 19,54 43 922 15% 65 436 24% 63 113 21% 0,9

Svalöv 20,74 40 525 17% 77 113 20% 76 014 20% 0,8

Svedala 20,24 43 446 10% 66 512 23% 64 789 22% 0,87

Tomelilla 20,61 38 846 15% 69 623 20% 66 628 21% 0,94

Trelleborg 20,6 42 104 16% 68 932 18% 64 003 15% 0,82

Vellinge 18,5 49 638 14% 62 593 22% 58 720 20% 0,97

Ystad 20,11 43 848 14% 77 071 28% 71 984 28% 0,99

Åstorp 20,29 37 146 15% 72 985 28% 67 955 24% 0,83

Ängelholm 20,49 46 235 21% 70 933 23% 68 869 22% 0,92

Örkelljunga 19,06 35 296 19% 65 178 17% 63 353 19% 0,89

Östra Göinge 20,99 37 579 7% 77 849 31% 74 848 35% 0,98

Genomsnitt Skåne 20,51 42 846 17% 70 931 22% 67 430 20% -

Region Skåne 11,18 23 237 21% 37 724 22% 35 575 19% -

Nedan redovisas utvalda basuppgifter per invånare i löpande priser 

* Totala intäkter per invånare avser skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt verksamhetens intäkter. 
** Försörjningskvoten anger relationen mellan andelen personer i arbetsför ålder och andelen barn, unga och äldre. En låg kvot är önskvärt. 
Källa: SCB - resultaträkningar från regionernas och kommunernas räkensskapssammandrag. 

Basuppgifter för Skånes kommuner och Region Skåne 
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