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SAMMANFATTNING

Bostadspriserna ökar
i östra Skåne

PHOTO: NEWS ØRESUND

Priserna på bostadsrätter har ökat i östra
Skåne medan prisutvecklingen i västra Skåne har stannat av. I delområdet
Nordöstra har priserna på bostadsrätter
ökat med 29 procent under perioden.
Därmed har prisutvecklingen varit
markant högre än den genomsnittliga
prisökningen per år mellan 2012–2017.
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Skånes sysselsättningstillväxt under
2016 på 2,3 procent var på nivå med riket.
Största delen av jobben skapades inom
den offentliga sektorn under 2016. I tre
delområden minskade antalet privata jobb
under 2016, men i alla delområden ökade
de offentliga jobben. Nettoföretagandet
har en negativ utveckling i de flesta delområdena. Dock startas det allt fler företag i
Nordöstra där nettoföretagandet ökar.
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2,3%

SPLITTRAD BILD AV SKÅNE
NÄR KONJUNKTUREN
PASSERAR TOPPEN

FLER ANSÖKNINGAR OM SKULDSANERING OCH
SVAGARE INKOMSTUTVECKLING. Hushållens disponibla inkomster i Skåne hade under 2016 en svagare
tillväxt än alla andra län förutom Norrbotten. Medan
antalet ansökningar om skuldsanering var oförändrad
under 2016 ökade de under 2017 från 1,5 ansökningar
per 1 000 invånare till 2,4.

Den skånska konjunkturbilden är splittrad vilket är naturligt nu
när världskonjunkturen ser ut att passera toppen. OECD skrev i sin
septemberprognos för den globala ekonomin ner den förväntade
BNP-tillväxten för 2019 från 3,9 till 3,7 procent, vilket är en lägre
men fortfarande hög tillväxt. Riksbanken noterar att allt fler ekonomier i världen uppnår fullt resursutnyttjande. Avmattning - men
ingen lågkonjunktur sammanfattar Swedbank Economic Outlook
läget i november.

6,5%

Den svenska ekonomiska tillväxten, BNP, avmattas något de
kommande åren men ligger kvar på en hög nivå. En sammanställning av fem viktiga konjunkturprognoser visar att enigheten är
stor och BNP-prognoserna för 2019 varierar endast mellan 1,8
och 2,1 procent där de tre senaste prognoserna från oktober-november ligger kring 1,8 och 1,9 procent.
Den danska ekonomin har en tillväxtsvacka under 2018. Men
inför 2019 är prognosmakarna relativt ense och fyra prognoser
som publicerats efter sommaren räknar med dansk BNP-tillväxt
på mellan 1,8 och 2,0 procent under 2019, vilket är på samma
nivå som för Sverige.

Från 2012 till 2017 ökade invånarantalet i Skåne med 6,5 procent och utvecklingen är särskilt stark i västra Skåne.

Antalet påbörjade lägenheter är
fortsatt högt
Det påbörjas fortfarande många lägenheter i
Skåne. Antalet påbörjade lägenheter ökade med
elva procent under 2018 års andra kvartal jämfört med samma period 2017.

Svag BRP-utveckling
under 2016
Skånes utveckling i BRP halkar
efter övriga län i Sverige. Efter en
kraftig ökning från 2014 till 2015
avtog ökningen under 2016 och
tillväxten på 1,9 procent gav en
placering bland de fem län med
svagast utveckling i BRP 2016.

Medan den danska kronan är knuten till euron flyter den svenska
kronan fritt. Den allt svagare svenska kronkursen gynnar svensk
export, men ger också tydliga effekter i Skåne som blivit allt billigare att besöka för danska turister. Inom hotellnäringen i Skåne
har antalet kommersiella gästnätter från danska turister ökat
med 22,7 procent under de första åtta månaderna 2018. Omvänt
har det blivit allt mer lönsamt för Öresundspendlare från Skåne
att ta jobb i Danmark där det även finns en växande brist på
arbetskraft. Skånetrafikens försäljning av 30-dagars biljetter till
Danmark har ökat med tio procent under den senaste tolvmånadersperioden fram till oktober i år.
Medan det i augusti 2012 kostade 110,27 svenska kronor att
växla till sig hundra danska kronor har växelkursen ändrats så att
det den 9 november 2018 kostade 137,80 svenska kronor.

Arbetslösheten minskar,
men är fortfarande över
rikssnittet
9,3 procent av den registerbaserade arbetskraften i Skåne stod utan arbete i september
2018. Det kan jämföras med arbetslösheten för
hela landet på 6,9 procent. Under 2019 väntas
arbetslösheten i Skåne minska till 8,8 procent.

>>
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Lundaområdet - Lund, Staffanstorp, Kävlinge
Mellanskåne - Eslöv, Svalöv, Höör, Hörby
Nordöstra - Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla
Norra - Hässleholm, Osby
Nordvästra - Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Klippan, Örkelljunga,
Bjuv, Åstorp och Perstorp
Sydöstra - Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo
Sydvästra - Malmö, Lomma, Trelleborg, Svedala,
Skurup, Vellinge, Burlöv
Skånes ekonomiska tillväxt tappar fart
Skånes ekonomiska utveckling mätt som tillväxt
i bruttoregionprodukten, BRP, halkar efter övriga
län i Sverige. Efter en kraftig ökning under 2015
avtog tillväxttakten under 2016 och stannade
vid 1,9 procent, vilket gav en placering bland de
fem län i Sverige med svagast utveckling av BRP.
BRP-tillväxten på 1,9 procent kan jämföras med
Stockholms respektive Västra Götalands motsvarande tillväxt på 2,8 respektive 4,4 procent.
Samtidigt är skillnaderna stora inom Skåne.
Lundaområdet har högst BRP per invånare och
starkast utveckling av delområdena mellan
2012-2015 (senaste året med statistik nedbruten på kommunnivå). Även Sydvästra hade en
markant ökning i BRP medan utvecklingen i Mellanskåne, som är det delområde med lägst BRP
per invånare, varit i stort sett oförändrad.
Även ökningstakten för hushållens disponibla
inkomster i Skåne som helhet dämpades under
2016. Under perioden 2012-2016 ökade den
disponibla inkomsten per invånare i Skåne med
i genomsnitt 2,5 procent per år vilket var nära
rikssnittet på 2,7 procent. Under 2016 stannade
ökningen i Skåne vid 2,0 procent medan rikssnittet låg på 2,9 procent. Även när det gäller den
disponibla inkomsten per invånare finns det skillnader inom Skåne. Högst är den i Lundaområdet
(211 000 kr per invånare) och lägst i Norra (192
000 kr). Den genomsnittliga förändringen 2012
-2016 har varit likartad i områdena, men från
2015 till 2016 är det stor skillnad i utvecklingen.
Mest ökade hushållens disponibla inkomster i
Nordöstra, Nordvästra och Norra. I delområdet
Sydvästra var utvecklingen i princip oförändrad.
6

Den skånska arbetslösheten är hög men fortsätter att minska
Arbetsmarknaden i Skåne har förbättrats under de
senaste åren – fler har fått jobb och arbetslösheten har minskat. Men jämfört med riket som helhet
har inte utvecklingen i Skåne varit lika stark enligt
Arbetsförmedlingens statistik. Skillnaden mellan
arbetslösheten i Skåne och riket som helhet har
ökat. Under 2012 var skillnaden runt 1,7 procentenheter medan den idag är runt 2,4 procentenheter. Dessutom är ungdomsarbetslösheten större
i Skåne än i riket. Under september 2018 hade
Skåne en arbetslöshet på 9,3 procent vilket är
markant högre än rikssnittet på 6,9 procent. Enligt
Arbetsförmedlingens senaste prognos väntas den
skånska arbetslösheten minska till 8,8 procent
under fjärde kvartalet 2019.
Sysselsättningen växer snabbast i offentlig sektor
Alla skånska delområden har haft en positiv
utveckling när det gäller antalet nya jobb under
2016. Sysselsättningen i Skåne förväntas fortsätta att öka under slutet av 2018 och 2019 om
än inte med samma kraft. Arbetsförmedlingens
prognos pekar på att det under 2019 förväntas
skapas 9 000 nya jobb i Skåne som en följd av
stark konjunktur och befolkningsökning.
Flest sysselsatta finns inom den privata
sektorn. De offentliga jobben står för cirka 30
procent, men den andelen växer. Under 2016
tillkom mer än hälften av alla nya jobb inom den
offentliga sektorn.
Sydvästra har högst arbetslöshet och lägst
sysselsättning, men samtidigt är utvecklingen
stark i området. Sysselsättningsgraden ökade
med tre procent under 2016, tillväxten i privata
jobb var den högsta bland alla delområdena och
antalet nystartade företag ökade, dock ökade
även konkurserna.
Högst sysselsättninggrad har delområdet Sydöstra. Där ökade den totala sysselsättningen med
1,4 procent under 2016, men Sydöstra tillhör de
tre delområden där sysselsättningen i den privata sektorn minskade under 2016. Delområdet
hade även störst minskning i nettoföretagandet.

ökat från 8 procent 2015 till 11 procent 2016,
15 procent 2017 och 25 procent 2018. Arbetsförmedlingens senaste företagsenkät visar att
fyra av tio privata arbetsgivare och sex av tio
offentliga arbetsgivare upplever att det råder
brist på kompetent arbetskraft.
Nettoföretagandet minskar
Under 2017 ökade konkurserna i Skåne samtidigt
som antalet etableringar av nya företag minskade. Endast åtta av Skånes 33 kommuner hade
en positiv utveckling när det gäller nettoföretagandet. Nordöstra är det enda delområdet
där nettoföretagandet ökat. Dock ses en stabil
utveckling i Nordvästra och Sydöstra.
Att fler företag går konkurs ser ut att forsätta
in i 2018. Under de första nio månaderna 2018
ökade konkurserna med fyra procent i Skåne.
Utvecklingen för bostadsrättspriser delar
Skåne i två
Skåne går emot rikstrenden när det gäller
prisutvecklingen på bostadsrätter. Under den
senaste tolvmånadersperioden oktober 2017
– september 2018 ökade de skånska bostadsrättpriserna med i genomsnitt en procent jämfört
med tolvmånadersperioden innan, samtidigt som
prisnivån i Sverige som helhet sjönk med fem
procent. Men prisutvecklingen är ojämnt fördelad
mellan de skånska kommunerna.
Östra Skåne står för den kraftigaste prisutvecklingen på bostadsrätter i Skåne, medan
utvecklingen stagnerat i regionens västra delar.
Det framgår av siffror från en specialkörning som
Sparbanken Skåne låtit Svensk Mäklarstatistik

Arbetskraftsbrist märks av i hela Skåne
Under de intervjuer som vid framtagande av denna rapport gjorts med skånska näringslivschefer
framgår det tydligt att arbetskraftsbristen ökar
i snabb takt i hela Skåne. Bland annat i Ängelholm har andelen tillfrågade företag som uppger
kompetensbrist som största hindret för tillväxten
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

göra över den genomsnittliga prisnivån i regionen. I Nordöstra har priserna på bostadsrätter
ökat med 28 procent under perioden.
Däremot är utvecklingen i Lundaområdet och
Sydvästra oförändrad. I Malmö har priserna på
bostadsrätter minskat med en procent senaste året,
vilket kan jämföras med den genomsnittliga ökningen per år mellan 2012–2017 på runt tio procent.
Endast svag nedgång av bostadsbyggandet i
Stormalmö
Enligt Boverket väntas bostadsbyggandet i
Sverige minska från 69 000 påbörjade bostäder
under 2017 till 56 000 under såväl 2018 som
2019. I Stockholm väntas byggandet minska med
30 procent, i Storgöteborg väntas bostadsbyggandet öka med 20 procent medan det endast
väntas minska något i Stormalmö. Sveriges
Byggindustrier är mer pessimistiska och tror på
att bostadsbyggandet i riket minskar med en
tredjedel mellan 2017 och 2019.
I Skåne färdigställdes runt 28 400 lägenheter
under 2012 till 2017. Med över 9 000 av dessa är
Malmö den enskilda kommun där det byggts mest
under perioden. 2017 byggdes det mest under
perioden då nästan 7 000 lägenheter färdigställdes, och det är i delområdet Sydvästra följt av
Nordöstra det byggdes mest under året. Sett till
2018 års andra kvartal jämfört med det första ser
nyproduktionen ut att öka ytterligare då antalet
påbörjade lägenheter ökade med 11 procent.
Den största procentuella ökningen mellan de två
kvartalen syns i delområdet Norra. I delområdena
Nordvästra och Sydöstra minskade de påbörjade
lägenheter istället under samma period.

FOTO: NEWS ØRESUND

Skåne uppdelat i sju områden
Utvecklingen inom Skåne skiljer sig åt. Till denna
rapport har Skåne delats in i sju geografiska
delområden för vilka det görs en närmare genomgång av näringslivet, arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden:

SAMMANFATTNING

Helsingborg.
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NORDÖSTRA

Nordöstra
Kommuner: Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla
Invånare: 112 105 (2018), 4,9% (förändring 2012-2017)
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA
Antal anställda

Förändring
15-16 (procent)

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (22%)

10 751

7,1

1,99 (+3%)

Tillverkning och utvinning (13%)

6 175

-0,2

K/T-talet för områdets villor under perioden
oktober 2017 till september 2018 (förändring
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Utbildning (12 %)

5 890

-1,3

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

Handel (11 %)

5 487

2,6

Företagstjänster (8 %)

3 771

-2,7

18 235 (+29%)

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Delområde: Nordöstra

Källa: SCB

Stora strukturomvandlingar inom industri och jordbruk har gjort att delområdet Nordöstra har satsat allt mer på innovationer, bland annat genom inkubatorn Krinova. Här startas många nya företag, kommunerna i området har en
stark samverkan, sysselsättningen ökar både i privat och offentlig sektor och
bostadsrättspriserna ökar mest i hela Skåne. Samtidigt finns utmaningar på arbetsmarknaden, bland annat i form av en arbetslöshet något över Skånesnittet och en förväntad minskning i den arbetsföra befolkningen fram till 2026.
ARBETSMARKNAD
Sysselsättningen ökar i både offentlig och privat
sektor i delområdet Nordöstra. Idag är arbetslösheten något högre än i Skåne som helhet,
samtidigt som den sjunker i alla delområdets
kommuner. Fram till 2026 bedöms den arbetsföra
befolkningen minska och pensionärna öka.
Arbetslösheten sjunker
Under september 2018 var den totala arbetslösheten i området 10,0 procent – samma siffra
för Skåne är 9,3 procent. Östra Göinge är den
kommun med högst arbetslöshet inom området
men även Kristianstad ligger över Skånesnittet. I
Bromölla är arbetslösheten lägre än i Skåne och
därmed lägst i området. Områdets arbetslöshet
har sjunkit med 0,6 procent från september 2017
till samma månad 2018.
Även arbetslösheten för ungdomar ligger över
8

VILLOR: K/T-TAL

Skånesnittet. I hela Skåne är 12,4 procent av ungdomarna utan arbete, samma siffra för området
Nordöstra är 15,8 procent.

Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden oktober 2017 till september 2018 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

NETTOFÖRETAGANDE

565 (+7,8%)

Källa: Svensk mäklarstatistik

Så många fler företag startades än gick i konkurs under 2017
(förändring från 2016).
Källa: Tillväxtanalys

10% (-0,6)

BRP PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Arbetslösheten i september 2018 (förändring i
procentenheter jämfört med september 2017).

321 (+4,9%)

Källa: Arbetsförmedlingen

SYSSELSÄTTNING

Så stor var bruttoregionprodukten för området 2015
(förändring 2014-2015).

76,3% (+1,3%)

Källa: SCB

Sysselsättningen ökar i alla sektorer
Den totala sysselsättningstillväxten i området
Nordöstra var 1,3 procent under 2016, vilket är
det senaste året med tillgänglig statistik. Precis
som i Skåne generellt växer den offentliga sektorn
snabbare än den privata, men i området har bägge
sektorerna haft en positiv utveckling. Det är
endast i Östra Göinge som sysselsättningen har
minskat inom den privata sektorn under 2016,
samtidigt hade kommunen en stark utveckling
inom offentlig sektor med 10,6 procent. Den
ökningen förklaras främst av allt fler anställda
inom kommunal förvaltning. I Kristianstad förblev
antalet anställda inom privat sektor i princip oförändrat under 2016.
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

ARBETSLÖSHET

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA I OMRÅDET (2017)*
Antal anställda

Ort

4 025

Kristianstad

HKSCAN SWEDEN AB

675

Kristianstad

HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD

525

Kristianstad

STORA ENSO PAPER AB

525

Bromölla

FURUBODA ASSISTANS AB

375

Kristianstad

SKÅNE LÄNS LANDSTING

*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

SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

Sysselsättningsgrad 2016 (tillväxt samma år)
Per sektor 2016 (tillväxt 15-16)
Offentlig sektor

17 105
(+3,1%)
31 143
(+0,4%)

Privat sektor
Källa: SCB
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NORDÖSTRA

NORDÖSTRA

på 2,3 procent. Invånarna över 65 år bedöms enligt prognosen att öka med 7,4 procent samtidigt
som den arbetsföra befokningen minskar med
0,7 procent.

Mellan 2012 till 2016 har sysselsättningstillväxten varit positiv i både den privata och offentliga sektorn i delområdet. Under denna period
sjönk dock den privata sysselsättningen i Östra
Göinge och Bromölla. Precis som under 2016
ökade den offentliga sysselsättningen starkt i
Östra Göinge under dessa år. Läs mer om denna
sysselsättningsutvecklingen i faktarutan nedan.

NÄRINGSLIV
Delområdet Nordöstra består av tradionella
industrikommuner och har en stor offentlig
förvaltning, bland annat genom Region Skånes
regioncenter i Kristianstad. På senare år har
området profilerat sig allt mer inom livsmedel
och innovation, främst genom många företag
som förädlar traditionella jordbruksprodukter
med stöd av den idag internationella inkubatorn Krinova. Det finns en omfattande regional
samverkan i området vilket får effekter både i
näringslivet och på arbetsmarknaden.

Den arbetsföra befolkningen förväntas minska
fram till 2026
Under 2018 års andra kvartal hade området
Nordöstra runt 112 000 invånare, enligt siffror
från SCB. Under 2017 förblev den arbetsföra
befolkningen i princip oförändrad med en liten
ökning på 0,5 procent och befolkningen i stort
ökade med 1,2 procent. Samma år ökade antalet
pensionärer (65+ år) med 1,6 procent. Utifrån
Region Skånes senaste befolkningsprognos ser
den utvecklingen ut att fortsätta framöver. Fram
till år 2026 förväntas befolkningen i området öka
till 114 000 invånare, vilket motsvarar en ökning

Trots stora nedskärningar står industrin stark
Nordöstra är ett område med ett starkt industriellt arv, tillverkning är områdets näst största
bransch efter vård och omsorg/sociala tjänster. I

Sysselsättningstillväxt för privat och offentlig sektor 2012-2016
14%

Sysselsättningstillväxt 2015-2016

+0,4% i privat sektor
+3,1% i offentlig sektor

10%
6%

Offentlig
Offentlig

Kri stianstad

Bromölla

Östra Göi nge

Nordöstra

Kri stianstad

Bromölla

Östra Göi nge

Nordöstra

2%

Privat
Privat

Källa: SCB

> Trend 1 - Precis som i Skåne som helhet växte den offentliga sektorn snabbare än den privata sektorn under 2016,
men i området har bägge sektorerna uppvisat en positiv utveckling. Däremot syns inte en lika stark ökning i den
offentliga sektorn som i många andra skånska delområden, något som delvis kan förklaras av att området har många
privata vård- och omsorgsföretag.
> Trend 2 - Region, kommun och stat stor betydelse för sysselsättningen i området. I alla kommuner har den offentliga sektorn ökat under 2016, allra mest i Östra Göinge med 10,6 procent - motsvarande 130 personer. Det är nästan
lika många som anställts i kommunens offentliga sektorn under hela perioden 2012-2016.
> Trend 3 - Den privata sektorn uppvisade en svag ökning under 2016 i området som helhet, medan tillväxten har
avtagit i Kristianstad och Östra Göinge. Den privata sektorn i Kristianstad växte med 0,2 procent under 2016 vilket är
lägre än den genomsnittliga ökningen per år mellan 2012-2016. I Östra Göinge minskade den privata sektorn mer fler
personer 2016 än under hela perioden 2012-2016.
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2,5

Förändring: Antal 2016-2017

+19,2%

2,0
1,5

Under 2017 ökade antalet ansökningar om
skuldsanering. Ökningen kan delvis bero
på att det i slutet av 2016 blev lättare att
ansöka om skuldsanering på nätet.

1,0
0,5
0,0
2012

2013

2014

2015

Nordöstra

2016

2017

2018*

Skåne

Källa: Kronofogden

> Trend 1 - Under 2017 ansökte 279 personer, motsvarande 2,5 per 1 000 invånare, om skuldsanering i
delområdet Nordöstra. Samma siffra för 2012 var 0,8 ansökningar per 1 000 invånare.
> Trend 2 - Under 2017 hade Bromölla flest ansökningar per invånare i området och där har antalet
ansökningar per 1 000 invånare stigit från 0,4 till 3,2 under perioden 2012-2017. Minst ansökningar per
invånare hade Östra Göinge.

*Förutsatt att antalet ansökningar under det andra halvåret 2018 följer utvecklingen under första halvan, vilket varit fallet under föregående år.

Sysselsättningstillväxt under fem år

-6%

Antal ansökningar om skuldsanering per 1000 inv.

Grafen3,0
visar hur många som har ansökt om skuldsanering hos Kronofogden

> Trend 3 - Under 2018 ser ansökningarna ut att öka ytterligare i alla områdets kommuner - förutsatt att
lika många ansöker under årets sista halvår som under det första.

Sysselsättningstillväxt i både offentlig och privat sektor

-2%

Antalet ansökningar om skuldsanering ökar
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Östra Göinge finns bland andra Sibbhultsverken
som tillverkar delar till motorfordon och golvtillverkaren Tarkett. I Bromölla finns papperstillverkaren Nymölla Pappersbruk som ägs av Stora
Enso samt Ifö Sanitör och i Åhus i Kristianstads
kommun tillverkar The Absolut Company sina
berömda spritdrycker.
Samtidigt är tillverkning och utvinning en
bransch som genomgått stora strukturförändringar under senare år, vilket resulterat i mindre personalintensiva verksamheter. I år har en av kommunen största privata arbetsgivare, Ifö Ceramics,
valt att förflytta sin produktion till Tyskland där
koncernen också har fabrik. Detta har inneburit att
70 jobb försvunnit.
– Det är en av många nedskärningar. Många
har jobbat där hela livet och det blir en tuff omställning för många människor, säger Bromöllas
näringslivschef Per-Anders Green.
– Bromölla är en traditionell industriort under
omvandling. Därmed är vi väldigt sårbara i och
med att industrin förändras och kommunen har
tappat 1 000 jobb sedan år 2000 i de större
industrierna som investerar i modern teknik,
vilket har halverat personalstyrkan, berättar
han vidare.
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

Att industrin förlorar jobb syns även i statistiken,
då nästan 800 jobb försvunnit från tillverkning
och utvinning i området Nordöstra mellan 2012
och 2016. Även 2016 minskade de anställda inom
Nordöstras tillverkningsnäring trots att Kristianstad uppvisade en svag ökning.
Många jobb inom stat, landsting och kommun
Ett av Region Skånes två huvudkontor finns i Kristianstad, det andra är beläget i Malmö. Därtill är
kommunerna stora arbetsgivare, exempelvis har
Kristianstads kommun över 8 000 anställda. Andra
stora offentliga arbetsgivare är Polismyndigheten,
Högskolan Kristianstad, Centralsjukhuset Kristianstad och Trafikverket.
– Kristianstads kommun är kommunens största
arbetsgivare och andra stora offentliga arbetsgivare är Region Skåne och Högskolan Kristianstad.
Glädjande är också att Trafikverket ska få ytterligare ca 100 arbetstillfällen i Kristianstad inom
en snar framtid. Näringslivet i den här regionen
består främst av små- och medelstora företag
och positivt är att även om tillväxttakten inte är
jättehög så är många av bolagen stabila, oavsett
konjunktur, säger Kristianstads näringslivschef
Pernilla Blixt.
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Stor ökning i nystartade företag lyfter nettoföretagandet
Nettoföretagande
Visar nyetablerade företag, konkurser och nettoföretagande

Förändring 2016-2017

700

+7,8%

600
500
400

Områdets nettoföretagande ökade
under 2017 då det startades 614 nya
företag och 49 företag gick i konkurs.

300
200
100

2012

2013

Nyetableringar

2014

Konkurser

2015

2016

Nettoföretagande

2017

Källa: Tillväxtanalys

> Trend 1 - Nettoföretagandet ökar i delområdet Nordöstra, till skillnad från i många andra skånska delområden. Ökningen drevs främst framåt av fler nystartade företag i Kristianstad (+9,6 procent) då antalet konkurser
i området ökat.
> Trend 2 - Under en femårsperiod (2012-2017) har nettoföretagandet i området minskat med 5,4 procent.
Alla kommuner uppvisar nedgångar under samma period och den största procentuella minskningen står Östra
Göinge för.
> Trend 3 - En stor del av både nya företag och konkurser i området är koncentrerad till Krisitanstad kommun.
80 procent av de nystartade företagen och 92 procent av konkurserna under 2017 var i Kristianstads kommun.

Handeln växer i Nordöstra Skåne
Handeln är området Nordöstras fjärde största
bransch (2016) och Kristianstad lockar shoppingsugna besökare även från Blekinge och Småland.
Till skillnad från i många andra skånska delområden ökade antalet anställda inom handeln under
2016. Utvecklingen ser ut att hålla i sig även
framöver då köpcentrat C4 öppnade i utkanten
av Kristianstad i september., vilket väntas öka
inströmningen av kunder även från Småland och
Blekinge. Förutom den direkta effekten i form av
fler jobb skapar köpcentrat även nya möjligheter
för underleverantörer och transportbolag.
Innovation inom mat och jordbruk
I Kristianstad finns ett omfattande livsmedelskluster med över 1 600 företag som samlas under
parollen Spirit of Food med samverkan mellan
näringsliv och högskola. Bland de större livsmedelsföretagen kan nämnas Lyckeby Culinar samt
franskägda The Absolut Company i Åhus med sina
berömda spritdrycker.
Intill Högskolan Kristianstad finns Krinova
Incubator and Science Park. Här sker samverkan
12

Regional samverkan har stor betydelse för
näringslivet
Näringslivscheferna i områdets alla tre kommuner
lyfter fram den regionala samverkan som en viktig
del för ett välmående näringsliv och arbetsmarknad.
– Vi jobbar regionalt idag med att lägga gemensamma strategier som vi kan bryta ner lokalt. Ibland
missar vi att tänka på regionen, men vi måste utveckla det regionala arbetet och låta kommunerna
nischa sig i samarbete med varandra, säger Fredrik
Persson som är näringslivschef i Östra Göinge.
Förbättrade kommunikationer, bland annat i form
av den utbyggda motorvägen mellan Malmö och
Kristianstad, har ökat möjligheterna att pendla till
och från regionen.
– Med den ökade pendlingen ser vi arbetsmarknaden i ett regionalt perspektiv. Det vikti-

gaste är därmed att det går bra för företagen i
regionen, framhåller Bromöllas näringslivschef
Per-Anders Green.
Området är en del av det formella samarbetet
Skåne Nordost mellan kommunerna Bromölla,
Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm, Hörby och
Osby. Kommunerna i Skåne Nordost samarbetar
kring näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och
stadsplanering.
För Kristianstad, som är den största kommunen i
Skåne Nordost, är det givetvis oerhört viktigt att
arbeta lokalt men också att samverka och att vara
en del av en större region, menar Kristianstads
näringslivschef Pernilla Blixt.
– Idag har vi ett mycket bra samarbete med våra
omkringliggande kommuner i Skåne Nordost. Men
likväl som Kristianstad är en del av nordöstra Skåne
så är vi en del av Skåne som i sin tur är en del av
Sverige, det vill säga vi är en del i en helhet. När det
gäller exempelvis turismen så kan vi inte bara locka
turister genom att prata om Kristianstad, utan då
pratar vi ofta om hela Nordöstra Skåne och följer
en nationell strategi i vårt arbete, berättar hon och
understryker samtidigt vikten av att även samarbeta med Malmö, Lund och Helsingborg.

mellan företag, organisationer och högskolan för
att utveckla innovation inom näringslivet med
fokus på mat, miljö och hälsa. Krinova har idag
över 100 företag knutna till sig med runt 300
anställda och ägs av Kristianstads kommun och
Högskolan Kristianstad.
– Krinova är mycket framgångsrika i sitt arbete
och har fått stora nationella medel för att jobba
vidare med mat, miljö och hälsa som är deras
profilområde. De har många spännande inkubatorföretag och har gått från att vara en mindre
aktör till en nationell och internationell aktör,
berättar Pernilla Blixt, näringslivschef i Kristianstads kommun.

FOTO: NEWS ØRESUND
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vattenbruk föds sötvattensfisk upp i bassänger
inomhus på en gård som tidigare användes för
traditionellt jordbruk. Vattnet och restprodukterna
används sedan på de anslutande åkrarna. Idag är
Gårdsfisk en franchiseverksamhet som ger andra
jordbrukare möjlighet att starta fiskodling på sin
gård. En av de som nyligen investerat i företaget
är Lantbrukarnas riksförbund.

Medan andra skånska delområden har fokuserat
allt mer på exempelvis besöksnäringen i en tid då
jordbruket blir allt mer automatiserat och digitaliserat har just förädlingen av jordbrukets råvaror
stått i fokus i området Nordöstra – ofta med hjälp
av Krinova.
Ett exempel på det är fiskodlingsföretaget
Gårdsfisk som har sin verksamhet i Tollarp utanför
Kristianstad. Genom ett integrerat lant- och
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

Forskarparken Krinova
i Kristianstad.
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BOSTADSMARKNAD
Trots att priserna på bostädsrätter sjunkit i många
delar av Sverige det senaste året har utvecklingen
i delområdet Nordöstra varit stark och området
uppvisar Skånes högsta prisökning på bostadsrätter. Även villapriserna ökar, dock något försiktigare
än tidigare år. De senaste åren har det byggts
många nya lägenheter i området, och 2018 ser ut
att bli ett rekordår för nyproduktionen.

där. Även den genomsnittliga ökningen per år mellan 2012 och 2017 är positiv och ligger i snitt med
de flesta andra delområden i Skåne, dock är den
inte lika hög som under de senaste 12 månaderna.

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor

Källa: Svensk mäklarstatistik

Förändring kr/kvm:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per år
2012-2017

Bromölla

10%

13%

5 710

39 (11%)

Kristanstad

28%

12%

19 278

498 (27%)

Antal försäljningar
(förändring)3

Prisnivån inom området är högst i Kristianstad
där kvadratmeterpriset är nästan fyra gånger så
högt som i Bromölla.

BOSTADSRÄTTER

Villapriserna stiger mest i Östra Göinge
De senaste 12 rullande månaderna (okt17-sep18
jämfört med okt16-sep17) ökade villapriserna
i delområdet Nordöstra med tre procent. Det är
en avmattning jämfört med den genomsnittliga ökningen per år 2012-2017 som var sex
procent, och i snitt med många andra skånska
delområden. De senaste 12 månaderna har Östra
Göinge haft den högsta prisutvecklingen på
10 procent och i Bromölla har priserna sjunkit
med en procent. Utvecklingen i villapriser mäts
genom K/T-talet som anger förhållandet mellan
köpeskillingen och taxeringsvärdet.
Precis som för bostadsrätterna är prisnivån
i form av kvadratmeterpris för villor högst i
Kristianstad.

Östra Göinge

-24%4

i.u.

7 798

3 (-75%)

Nordöstra

29%

12%

18 235

540 (23%)

FOTO: NEWS ØRESUND

Bostadsrättspriserna har ökat mest i delområdet Nordöstra
Bostadsrättspriserna har ökat med 29 procent i
delområdet Nordöstra de senaste 12 månaderna,
visar aktuella uppgifter från Svensk mäklarstatistik. Perioden som avses är det genomsnittliga
kvadratmeterpriset mellan oktober 2017 till
september 2018 jämfört med samma siffra för
de föregående 12 månaderna. Därmed är det i
Nordöstra som priserna på bostadsrätter ökat som
mest under denna period jämfört med de övriga
skånska delområdena.
Ökningen förklaras av att bostadsrättspriserna
i Kristianstad ökat med 28 procent samma period,
och över 90 procent av försäljningarna har skett

NORDÖSTRA

Kr/kvm2

VILLOR

Förändring K/T-tal:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per
år 2012-2017

K/T-tal2

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Bromölla

-1%

4%

1,75

10 202

111 (-1%)

Kristanstad

3%

7%

2,00

17 720

494 (3%)

Östra Göinge

10%

7%

2,15

8 474

114 (10%)

Nordöstra

3%

6%

1,99

15 093

719 (-9%)

1) Förändring senaste 12 rullande månader, avser genomsnittligt värde oktober 2016-september 2017 jämfört med genomsnittligt värde oktober 2017-september
2018. 2) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2017 till september 2018. 3) Antal försäljningar under perioden oktober 2017-september
2018. Förändringen avser oktober 2016-september 2017 jämfört med oktober 2017-september 2018. 4) Antalet försäljningar understiger 25 per år, vilket gör att
prisutvecklingen inte är tillförlitlig.

Prisutveckling: 2012-2017
BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)*

+74%
ökning för
Nordöstra

18 000

VILLOR (K/T-tal)

+35%
ökning för
Nordöstra

2,1
2,0

16 000

1,9

14 000

1,8

12 000

1,7

10 000

1,6

8 000

1,5

6 000

1,4

4 000

1,3

2 000

1,2

0
2012

2013

2014

BROMÖLLA

2015

2016

KRISTIANSTAD

2017

2012

2013
BROMÖLLA

2014

2015

KRISTIANSTAD

2016

2017

ÖSTRA GÖINGE

*Uppgifter för Östra Göinge saknas för flera år under perioden.

> Nyproduktion - 1 370 lägenheter har färdigställts i området mellan 2012 och 2017. Under 2017 färdigställdes flest lägenheter under perioden med nästan 400 stycken, majoriteten av dessa finns i Kristianstad. Samma år
påbörjades också flest lägenheter då nästan dubbelt så många började byggas som året innan. Även den senaste
kvartalsstatistiken visar att byggandet är starkt i delområdet Nordöstra då det under 2018 års andra kvartal
påbörjades 149 procent fler lägenheter än samma period 2017.
Bostadsbygge.
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SYDÖSTRA

Sydöstra
Kommuner: Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo
Invånare: 82 050 (2018), 3,7% (förändring 2012-2017)
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA
Antal anställda

Förändring
15-16 (procent)

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (20%)

6 629

2,3

2,03 (+2%)

Handel (12%)

3 975

–1

K/T-talet för områdets villor under perioden
oktober 2017 till september 2018 (förändring
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Utbildning (11%)

3 537

9

Tillverkning och
utvinning (10%)

3 329

3,4

Byggverksamhet (10%)

3 279

–1,4

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Delområde: Sydöstra

VILLOR: K/T-TAL

Källa: SCB

Delområdet Sydöstra har högst sysselsättningsgrad i Skåne, en växande
besöksnäring, ökande bostadspriser och ett jordbruk i förändring som
skapar nya möjligheter i näringslivet. Samtidigt står delområdet inför utmaningar med en befolkningsutveckling där arbetskraften minskat något
på senare år, en negativ sysselsättningstillväxt inom den privata sektorn,
färre nystartade företag än tidigare och upplevd brist på kompetens.

Arbetslösheten är lägre än Skånesnittet
Delområdet Sydöstra har lägre arbetslöshet än Skåne i stort, och allra lägst är den i Sjöbo. I alla kommuner minskar arbetslösheten och området visar också
en positiv utveckling när det gäller att få in unga och
utrikes födda på arbetsmarknaden – vilket delvis kan
förklaras av Sydöstras branschsammansättning.
16

I september 2018 var 6,3 procent av den registerbaserade arbetskraften i delområdet Sydöstra
utan arbete, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Samma siffra för Skåne var 9,3 procent.
Arbetslösheten i området i stort har minskat med
0,5 procentenheter sedan samma månad förra
året, och som mest i Simrishamn (-0,8 procentenheter). Arbetslösheten bland unga hade i september 2018 sjunkit med 1,7 jämfört med samma
månad året innan.
I Sjöbo var arbetslösheten som lägst inom
området (5,3 procent). Sjöbo har även en markant
lägre arbetslöshet bland unga och bland de som
saknar gymnasieutbildning än genomsnittet i
Skåne. Att arbetsmarknaden är stark i Sjöbo kan
delvis bero på kommunens många sysselsatta
inom byggverksamhet, en andel som är högst
i Sverige enligt Arbetsförmedlingens senaste
arbetsmarknadsprognos. Den starka utvecklingen
inom byggbranschen de senaste åren har därmed
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

17 231 (+11%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden oktober 2017 till september 2018 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

NETTOFÖRETAGANDE

483 (-11%)

Källa: Svensk mäklarstatistik

Så många fler företag startades än gick i konkurs under 2017
(förändring från 2016).
Källa: Tillväxtanalys

ARBETSLÖSHET

6,3% (-0,5)
Arbetslösheten i september 2018 (förändring i
procentenheter jämfört med september 2017).

BRP PER INVÅNARE (TUSEN KR)

ARBETSMARKNAD
I det skånska delområdet Sydöstra är sysselsättning hög och arbetslösheten är lägre än Skånesnittet. Med många jobb inom byggverksamhet,
handel, tillverkning och offentlig sektor gynnas
tillväxten av en stark konjunktur, stort bostadsbyggande och en ständig efterfrågan på personal
inom den offentliga sektorn. Men jobbtillväxten
har en strukturell utmaning i att den positiva
tillväxten drivs av offentliga jobb samtidigt som
områdets befolkningsprognos visar att arbetskraften minskar och andelen barn och äldre ökar.

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

259 (+3,9%)

Källa: Arbetsförmedlingen

SYSSELSÄTTNING

Så stor var bruttoregionprodukten för området 2015
(förändring 2014-2015).

79,7% (+1,4%)

Källa: SCB

Sysselsättningsgrad 2016 (tillväxt samma år)

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2017)*

SKÅNE LÄNS LANDSTING

Per sektor 2016 (tillväxt 15-16)

Antal anställda

Ort

1 425

Ystad

SAMHALL AKTIEBOLAG

275

Ystad

PLASTAL SVERIGE AB

275

Simrishamn

POLYKEMI AKTIEBOLAG

225

Ystad

ALERIS OMSORG AB

225

Simrishamn

*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
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Offentlig sektor

9 265
(+7,8 %)
23 318
(-1,0 %)

Privat sektor
Källa: SCB
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De offentliga jobben står för tillväxten i sysselsättning
Sysselsättningstillväxt
under fem år
20%

Sysselsättningstillväxt för privat och offentlig sektor 2012-2016

Sysselsättningstillväxt 2015-2016

15%

-1,0% i privat sektor
+7,8% i offentlig sektor

10%

5%

Privat
Privat

Offentlig
Offentlig

Simrishamn

Ystad

Tomelilla

Sjöbo

Sydöstra

Simrishamn

-5%

Ystad

Tomelilla

Sjöbo

Sydöstra

0%

Källa: SCB

-10%

> Trend 1 -Trots en positiv sysselsättningstillväxt på totalt 1,4 procent sjönk sysselsättningen inom den privata
sektorn med -1,0 procent under 2016. Simrishamn var den enda kommun med postitiv utveckling inom den privata
sektorn och i Tomelilla var nedgången störst.
> Trend 2 - Många fick arbete inom den offentliga sektorn under 2016, en ökning med totalt 7,8 procent. Inom den
offentliga sektorn är det främst inom landsting och kommunal förvaltning jobben skapas. En stor del av ökningen
kan förklaras med fler anställda inom vård och omsorg samt utbildning i Ystad, Sjöbo och Simrishamn. I Tomelilla
minskade de anställda inom vård, omsorg och sociala tjänster.
> Trend 3 - I de kommunala och statliga bolagen sjunker sysselsättningen och under 2016 minskade antalet sysselsatta inom dessa bolag med 20 procent - motsvarande 220 personer. En stor del av nedgången förklaras av att
de anställda inom kommunala företag och organisationer minskade med nästan 200 personer i Ystad samma år.

de flesta inom utbildningssektorn. Simrishamn är
den enda kommun med en negativ utveckling i den
offentliga sysselsättningen under femårsperioden
– trots att den ökade under 2016.
En stor del av jobben inom delområdet Sydöstra
finns inom offentlig förvaltning – vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning står för över
30 procent av områdets sysselsättning – vilket är
ungefär detsamma som i Skåne i stort.
Den arbetsföra befolkningen minskar
En utmaning för kommunerna i Sydöstra delområdet är en svag befolkningstillväxt, särskilt i relation till att den arbetsföra befolkningen minskar
och den åldrande växer. Sydöstra är det delområde
i Skåne som har lägst befolkningsutveckling sett
till perioden 2012-2017 och Simrishamn är den
enda kommunen i Skåne som har en negativ
befolkningstillväxt, enligt den senaste statistiken
från SCB. I juni 2018 var det 0,2 procent färre invånare i Simrishamn än samma månad året innan.
Den arbetsföra befolkningen i delområdet
minskade med -0,1 procent under perioden

2012-2017 och Simrishamn står för den största
minskningen med tre procent. Samtidigt ökade
invånarna över 65 år med elva procent i delområdet. Enligt Region Skånes befolkningsprognos
förväntas antalet personer i åldern 65+ öka med
ytterligare cirka elva procent fram till år 2026 –
vilket är i linje med den förväntade utvecklingen
även i Skåne som helhet. Det innebär att Sydöstra
står inför en utmaning där allt fler barn och äldre
ska försörjas och tas om hand av en allt mindre
arbetsför befolkning.
NÄRINGSLIV
Näringslivet i delområdet Sydöstra har gynnats
av högkonjunkturen de senaste åren, men kompetsensbristen märks av allt mer vilket riskerar
att sakta ner utvecklingen bland företagen.
Samtidigt startas allt färre företag i området.
Sydöstra har en stark jordbrukssektor vilket är en
bransch som de senaste åren har genomgått en
stor förändring mot mer automatisering och digitalisering – vilket både innebär färre jobb och nya
kompetenskrav. I takt med att jordbruket minskar

Allt fler ansöker om skuldsanering – men 2018 indikerar hittills
att utvecklingen vänder
Antal ansökningar om skuldsanering per 1000 inv.

Grafen
3,5 visar hur många som har ansökt om skuldsanering hos Kronofogden

gynnat ett stort antal arbetstagare. Delområdet
har även många sysselsatta inom offentlig sektor,
handel och tillverkning – branscher där många får
sina första jobb.
Områdets högsta arbetslöshet finns i Tomelilla
och Simrishamn, där arbetslösheten låg på runt sju
procent under september 2018 – vilket ändå är lägre
än samma siffra för Skåne (9,3 procent).
Sysselsättningen ökar – men antalet privata
jobb minskar
Med 79,7 procent av arbetskraften i sysselsättning
har delområdet Sydöstra högst sysselsättningsgrad av alla delområden i Skåne, trots att den
positiva utvecklingen saktade in något under 2016
jämfört med året innan. Antalet sysselsatta ökade
under samma år med totalt 1,4 procent, vilket är
något högre än den genomsnittliga årliga ökningen
för området mellan 2012 och 2016 – men lägre än
samma siffra för Skåne (2,3 procent).
Men utvecklingen i sysselsättningstillväxten i
den privata respektive offentliga sektorn skiljer sig
åt – som i många andra delar av Skåne. I det privata
18

näringslivet minskade de sysselsatta med en procent
under 2016, medan antalet anställda i områdets
offentliga sektor ökade med 7,8 procent. En stor del
av ökningen i den offentliga sektorn kan förklaras av
fler anställda inom vård och omsorg samt utbildning,
framförallt i Ystad och Simrishamn.
Simrishamn är den enda kommun i området där
sysselsättningen i den privata sektorn ökade under 2016. I de offentligt ägda bolagen i delområdet minskade antalet sysselsatta med 20 procent
under 2016 – motsvarande 220 personer. Läs mer
om områdets sysselsättning i faktarutan ovan.
Under de senaste fem åren har sysselsättningsutvecklingen följt samma mönster som under
2016 – då den offentliga sysselsättningstillväxten
i området Sydöstra varit 9,9 procent jämfört med
den privata på 2,1 procent. Den största delen av
jobbtillväxten i Sydöstras privata sektor har Ystad
och Simrishamn stått för. I Sjöbo har de privata
tjänsterna totalt sett minskat under femårsperioden. Sjöbo har dock stått för en stark tillväxt inom
offentliga jobb (+15 procent) under samma period,
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3,0

Förändring: Antal 2016-2017

+49%

2,5
2,0

Under 2017 ökade antalet ansökningar om
skuldsanering. Ökningen kan delvis bero
på att det i slutet av 2016 blev lättare att
ansöka om skuldsanering på nätet.
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Skåne
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Källa: Kronofogden

> Trend 1 - Under 2017 ansökte 249 personer om skuldsanering i delområdet. Det motsvarar 3,0 av 1 000
invånare, vilket är en betydligt högre siffra än under tidigare år.
> Trend 2 - Simrishamn har flest ansökningar per 1 000 invånare (4,0) och Ystad har lägst (2,2). Simrishamn
är också den kommun i området vars ansökningar ser ut att fortsätta stiga även under 2018, förutsatt att
ansökningarna är lika många under årets andra halva som under den första kommer de öka med nästan 50
procent. I Sjöbo däremot så minskar de med 43 procent under samma förutsättning.
> Trend 3 - Under 2018 ser ansökningarna ut att minska igen - förutsatt att lika många ansöker under årets
sista halvår som under det första.
*Förutsatt att antalet ansökningar under det andra halvåret 2018 följer utvecklingen under första halvan, vilket varit fallet under föregående år.
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får besöksnäringen en allt mer betydande roll i
områdets näringsliv.
Kompetensbristen allt synligare
I Simrishamns näringsliv märks högkonjunkturen
av i form av näst intill obefintliga konkurser och
fulla orderböcker, berättar Simrishamns näringslivsutvecklare Lars Persson. Många av företagen
hade kunnat växa ännu mer, men kompetensbristen sätter stopp – något som han även ser som ett
hinder för de nystartade företagen.
Det är inte bara Lars Persson som pekar på
kompetensförsörjningen som ett av de största tillväxthindren i delområdet just nu. Marie Holmström,
turistchef i Ystads kommun, berättar att de står inför
samma utmaning. Det försöker de lösa genom att
locka elever till yrkesutbildningar inom bristyrken
och skapa nya utbildningar för att tillgodose behovet
av arbetskraft. I Sjöbo är det svårt att hitta rätt
kompetens för företagen oavsett bransch, menar
kommunens näringslivsutvecklare Lena Ytterberg.
Att området Sydöstras arbetsföra befolkning
minskar innebär att arbetskraft måste attraheras

från övriga delar av Skåne för att tillgodose behovet framöver. Idag byggs det många nya bostäder i
området och förhoppningen är att fler ska bosätta
sig här alternativt lockas till att börja pendla,
något kan upplevas som en utmaning idag.
– Det är svårt att locka hit kompetensen när
kommunikationerna inte fungerar. Hit går ett tåg i
timmen och 20 bussar per dag. Men vi ser en trend
att många unga pendlar hit, och så länge det finns
uppkoppling på tågen och möjlighet att jobba på
vägen är det inga avstånd, säger Lars Persson,
näringslivsutvecklare i Simrishamns kommun.
Marie Holmström från Ystads kommun lyfter fram
fungerande kommunikationer som en betydande
fråga för den fortsatta utvecklingen av kommunens näringsliv.
– Framtidsutsikterna är goda och positiva men
oron för kompetensförsörjningen ska tas på allvar.
Infrastrukturfrågan kring E65 och järnvägen till
Malmö är också en viktig fråga för Ystad, som
måste förbättras för fortsatt hög kvalitet, säger
Marie Holmström.

Antalet nystartade företag minskar i Sydöstra Skåne
Nettoföretagande
Visar nyetablerade företag, konkurser och nettoföretagande
700

Förändring 2016-2017

-11%
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Områdets nettoföretagande minskade
under 2017 då det startades 512 nya
företag och 29 företag gick i konkurs.
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Källa: TIllväxtverket

> Trend 1 - Totalt startades 512 nya företag i området under 2017, vilket är 11 procent färre än året före.
Nedgången syns i alla områdets kommuner – den största procentuella nedgången stod Tomelilla för med -21
procent, tätt följt av Simrishamn (-19 procent). Den största delen av de nystartade företagen finns i Ystad och
Simrishamns kommun.
> Trend 2 - Samtidigt minskade områdets konkurser med nio procent till totalt 29 stycken. I Ystad och Sjöbo ökade
konkurserna dock – och i Tomelilla och Simrishamn registrerades inte några konkurs överhuvudtaget under 2017.
> Trend 3 - Områdets nettoföretagande landade på 483 företag under 2017 och innebär en nedgång på elva
procent jämfört med året innan. Under en femårsperiod har nettoföretagandet varit i princip oförändrat.
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Förnyat jordbruk skapar nya möjligheter
Alla kommuner i Sydöstra delområdet har en stark
jordbrukssektor, som tillsammans sysselsatte runt
2 000 personer under 2016. Det är även inom
jordbruket som sysselsättningen minskade som
mest under samma år, delvis på grund av ett allt
mer automatiserat jordbruk med större brukningsenheter som kräver mindre personal och förändrade kompetenskrav på de anställda. Samtidigt
slog årets rekordtorra sommar hårt mot många
jordbrukare - vilket ännu inte syns i statistiken.
I Simrishamn präglas lantbruket främst av
fruktodlingar, gris- och kycklinguppfödning samt
produktion av rapsolja. Där har jordbruket de
senaste åren genomgått flera förändringar.
– Det har fört med sig en ny optimism till
branschen. Exempelvis har den traditionstyngda
fruktbranschen, med företag som Kiviks musteri,
gjort nysatsningar och fått in fler yngre och fler
kvinnor i den tidigare mansdominerade branschen, säger Simrishamns kommuns näringslivsutvecklare Lars Persson.
Även i Ystads kommun är jordbrukssektorn under
omvandling. Där har det skett generationsskiften
på många gods, där en stor del av jordbruken i
kommunen bedrivs, vilket har fört med sig nya
innovativa lösningar när det gäller miljö och
produktutveckling. Det uppger Ystads kommuns
turistchef Marie Holmström.
Besöksnäringen växer när jordbruket minskar
– Besöksnäring och turism är Sveriges nya basnäring och en viktig faktor för Ystads kommun och
Österlen för att bibehålla den höga kvalitet på service och utbud som finns, säger Marie Holmström,
turistchef i Ystads kommun.
Sydöstra delområdet har upplevt en stark utveckling
i besöksnäringen de senaste åren och allt fler aktörer
satsar på helårsöppna verksamheter. Antalet sysselsatta inom hotell- och restaurangbranschen har ökat
med 10 procent från 2016 till 2017 och samtidigt
ökade antalet gästnätter i delområdet med 5,3
procent. Hotellkapaciteten ökade under 2017 i
Tomelilla och kommunen hade nästhögst ökning i
antalet gästnätter i Skåne. Även Sjöbo och Ystad har
upplevt en markant ökning i gästnätterna och Ystad
är den kommun i Skåne med högst beläggning.
Under perioden januari-augusti 2018 har
antalet gästnätter dock minskat i Sydöstra
med två procent, men under denna period visar
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I delområdet Sydöstra är besöks
näringen en viktig tillväxtmotor.

Simrishamn en positiv utveckling med en ökning
på 13 procent i gästnätterna jämfört med samma
period förra året.
Handeln halkar efter
Handeln är en betydande bransch i delområdet
Sydöstra. Den står för 12 procent av den totala
sysselsättningen och är en bransch där många
unga får sitt första jobb. Under 2016 var dock
handeln en av de branscher i området där sysselsättningen minskade, trots konjunkturens positiva
inverkan på köpkraften. Det tyder på att handelns
utmaning när det gäller att konkurrera med e-handeln starka frammarsch märks även i Sydöstra,
vilket bland annat Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare i Sjöbo kommun berättar om.
– Handeln har det tufft när det gäller att hänga
med i den snabba e-handelsutvecklingen – då
företag inom handeln både flyttar från kommunen
och lägger ner sin verksamhet.
Hon menar även att detsamma gäller mindre
företag i andra branscher som har svårt att hitta
tid och resurser för att ställa om sin verksamhet i
takt med digitaliseringen.
Skånsk byggboom märks av i näringslivet
Många av områdets företag har gynnats av högkonjunkturen och det ökande byggandet de senaste
åren, vilket bland annat märks tydligt bland Sjöbos
byggföretag – som står för en stor del av kommunens sysselsättning. Enligt kommunens näringslivschef Lena Ytterberg-Ohlsson ser det positivt ut
för byggföretagen även under 2019 och 2020.
Det förväntas dock en inbromsning inom
byggbranschen och anställningsplanerna i Skåne
inför 2019 ser ut att minska, enligt Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos. Även
Sveriges byggindustrier förutspår att skärpta
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amorteringskrav och bolånetak kommer att dra
ner nyproduktionen framöver så pass mycket att
de totala bygginvesteringarna minskar. Men med
tanke på Sydöstras och Skånes fortsatt höga antal
påbörjade lägenheter ser det ljust ut för de som
arbetar inom byggbranschen i området.
BOSTADSMARKNAD
Bostadsrättspriserna uppvisar fortfarande en positiv utveckling för alla delområdets kommuner. Även
villapriserna ökar fortsatt i alla kommuner utom
i Ystad. Under 2017 påbörjades flest lägenheter
under perioden 2012-2017 men under 2018 års
andra kvartal har antalet påbörjade lägenheter
sjunkit med 87 procent jämfört med året innan,
vilket tyder på att bostadsbyggandet i delområdet
Sydöstra stannar av.
Bostadsrättspriserna har ökat det senaste året
I alla områdets kommuner har bostadsrättspriserna ökat under perioden oktober 2017 till
september 2018 jämfört med samma period de
föregående 12 månaderna. Under samma period
ökade bostadsrättspriserna i hela området med
elva procent. Det innebär att Sydöstra tillsammans med delområdet Nordöstra står för den
näst största prisökningen i bostadsrätter under
perioden.
Områdets största prisökning under perioden
står Simrishamn för med 29 procent, vilket är
på samma nivå som i Kristianstad och den näst
högsta ökningen i hela Skåne efter Bjuvs kommun.
Minst ökade priserna i områdets dyraste kommun
Ystad (+8 procent).

SYDÖSTRA
Områdets genomsnittliga kvadratmeterpris
de senaste 12 månaderna var 17 231 kronor och
totalt såldes det runt 650 lägenheter. De flesta
försäljningar gjordes i Ystad och minst i Tomelilla.
Alla kommuner utom Simrishamn har en svagare
prisutveckling de senaste 12 månaderna än de
senaste fem åren. I Simrishamn har priserna ökat
med i genomsnitt 15 procent de senaste fem åren,
men 29 procent de senaste 12 månaderna.

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor
Förändring kr/kvm:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per år
2012-2017

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Simrishamn

29%

15%

12 898

112 (40%)

Sjöbo

13%

14%

8 912

72 (31%)

Tomelilla

13%4

13%

7 834

15 (-25%)

BOSTADSRÄTTER

Högst villapriser i Simrishamn
När det gäller villor är kvadratmeterpriserna
högst i Simrishamns tätt följt av Ystad. I Sjöbo och
Tomelilla är villapriserna betydligt lägre och de två
kommunerna ligger på ungefär samma prisnivå.
Prisutvecklingen för villor mäts genom köpeskillingskoefficienten (K/T-tal), vilket visar
köpeskillingen i förhållande till taxeringsvärdet.
K/T-talet för området var under perioden oktober
2017-september 2018 2,03. Det innebär en ökning med två procent jämfört med den föregående
12-månadersperioden.
I de enskilda kommunerna har villapriserna stigit
under samma period – förutom i Ystad där priserna
gick ned med tre procent. Jämfört med den genomsnittliga prisutvecklingen per år mellan 2012 och
2017 har ökningen stannat av i alla kommuner. I
Ystad har prisutvecklingen stannat av som mest
då priserna ökade med i genomsnitt åtta procent
2012–2017 och nu har minskat med tre procent.
Till skillnad från bostadsrätterna i området är
villaförsäljningarna relativt utspridda över de fyra
kommunerna. Simrishamn, Sjöbo och Ystad står för
25-30 procent vardera och Tomelilla 14 procent.

Källa: Svensk mäklarstatistik

Ystad
Sydöstra

8%

11%

19 924

455 (31%)

11%

11%

17 231

654 (30%)

Förändring K/T-tal:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per
år 2012-2017

K/T-tal2

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Simrishamn

3%

6%

2,00

23 697

266 (-2%)

Sjöbo

3%

6%

2,09

14 673

217 (6%)

Tomelilla

5%

7%

2,16

13 734

122 (28%)

Ystad

-3%

8%

1,93

23 290

244 (-12%)

Sydöstra

2%

7%

2,03

19 842

849 (0%)

VILLOR

1) Förändring senaste 12 rullande månader, avser genomsnittligt värde oktober 2016-september 2017 jämfört med genomsnittligt värde oktober 2017-september 2018. 2) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2017 till september 2018. 3) Antal försäljningar under perioden oktober 2017-september 2018. Förändringen avser oktober 2016-september 2017 jämfört med oktober 2017-september 2018. 4) Antalet försäljningar understiger 25 per år,
vilket gör att prisutvecklingen inte är tillförlitlig.

Prisutveckling: 2012-2017
BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)

+70%

VILLOR (K/T-tal)
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ökning för
Sydöstra
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Simrishamn.

+38%
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> Nyproduktion - Strax över 1 000 lägenheter har byggts i delområdet Sydöstra från 2012 till 2017. Det
är framförallt under 2016 och 2017 flest lägenheter färdigställts med över 200 lägenheter per år, men även
2012 byggdes det runt 260 lägenheter. Under 2016 var det i Sjöbo flest lägenheter färdigställdes medan
Ystad stod för den största delen 2017. Under 2017 påbörjades flest lägenheter sedan 2012 – mer än dubbelt
så många lägenhetsbyggen kom igång då och återigen står Ystad för majoriteten. Under 2018 års andra kvartal har dock antalet påbörjade lägenheter sjunkit med 87 procent jämfört med året innan vilket tyder på att
bostadsbyggandet i delområdet Sydöstra stannar av.
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Lundaområdet
Kommuner: Lund, Staffanstorp, Kävlinge
Invånare: 177 133 (2018), 7% (förändring 2012-2017)
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA
Antal anställda

Förändring
15-16 (procent)

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (21 %)

17 677

5,5%

Utbildning (17%)

14 363

8,8%

Handel (14%)

11 687

5,3%

Företagstjänster (12%)

10 229

-16,6%

Tillverkning och
utvinning (6%)

5 305

-7,1%

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Delområde: Lundaområdet

Lundaområdet domineras av universitets- och forskningsstaden Lund.
Trots det växer sysselsättningen inom den privata sektorn snabbast i
Staffanstorp – både procentuellt sett och i antal nya jobb. Lund har under
senare år uppmärksammats för att sysselsättningstillväxten i staden inte
nått upp till forna höga nivåer. En förklaring är att de tidigare framgångsbranscherna life science och mobiltelefoni mognat oväntat snabbt och
förlorat tusentals arbetstillfällen. Men Lundaområdet har lägst arbetslöshet
och högst disponibel inkomst bland de skånska delområdena och en stabil
arbetsmarknad. Nya forskningsanläggningar, utbyggda science parks och
ny spårväg kan ses som investeringar för framtida tillväxt.

VILLOR: K/T-TAL

Källa: SCB

ARBETSMARKNAD
Lundaområdets arbetsmarknad är stabil och
välmående. Arbetslösheten är lägst av alla de
skånska delområdena och sysselsättningen ökar
i både privat och offentlig sektor. Men trenden
pekar mot att Lund har passerats av Malmö såväl
när det gäller att locka till sig nya företag som
antalet nya jobb.
Lägst arbetslöshet av alla skånska delområden
Med en arbetslöshet på 5,8 procent (september
2018) är det Lundaområdet som har lägst arbetslöshet av alla de skånska delområdena. Det är även
Lundaområdet som uppvisar den minsta förändringen sedan samma månad ifjol, vilket tyder på
24

De privata jobben ökar mest i Staffanstorp
Under 2016 ökade antalet sysselsatta i både den
privata och offentliga sektorn i delområdet, vilket
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

K/T-talet för områdets villor under perioden
oktober 2017 till september 2018 (förändring
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

32 881 (0%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden oktober 2017 till september 2018 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

NETTOFÖRETAGANDE

1 122 (-4,3%)

Källa: Svensk mäklarstatistik

Så många fler företag startades än gick i konkurs under 2017
(förändring från 2016).
Källa: Tillväxtanalys

BRP PER INVÅNARE (TUSEN KR)

ARBETSLÖSHET

5,8% (-0,2)

Arbetslösheten i september 2018 (förändring i
procentenheter jämfört med september 2017).

457 (+7,3%)

Källa: Arbetsförmedlingen

SYSSELSÄTTNING

Så stor var bruttoregionprodukten för området 2015
(förändring 2014-2015).

73,3% (+1,2%)

Källa: SCB

att arbetslösheten ligger på en stabil nivå. Både i
Kävlinge och Staffanstorp är arbetslösheten runt
4,5 procent, och i Lund är den något högre med 6,5
procent. Arbetslösheten sjönk som mest i Staffanstorp och som minst i Kävlinge där den var oförändrad mellan september 2018 och samma månad
föregående år. Även bland ungdomar är arbetslösheten lägre i Lundaområdet än i Skåne i stort.
Områdets ungdomsarbetslöshet var 8,4 procent i
september 2018, vilket kan jämföras med samma
siffra för Skåne som är 12,4 procent.

1,94 (+2%)

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA (2017)*

Sysselsättningsgrad 2016 (tillväxt samma år)

Antal anställda

Ort

SKÅNE LÄNS LANDSTING

10 025

Lund

LUNDS UNIVERSITET

6 125

Lund

AXIS COMMUNICATIONS

1 825

Lund

TETRA PAK PACKAGING
SOLUTIONS

1 375

Lund

SONY MOBILE
COMMUNICATIONS

1 225

Lund

Per sektor 2016 (tillväxt 15-16)
Offentlig sektor

32 739
(+2,6%)
51 801
(+0,4%)

*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

Privat sektor
Källa: SCB
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gav en positiv sysselsättningstillväxt på 1,2 procent, vilket är lägre än Skånesnittet på 2,3 procent.
De privata jobben ökade som mest i Staffanstorp,
och de offentliga mest i Lund. I Staffanstorp ökade
antalet sysselsatta i den privata sektorn med 4,7
procent vilket motsvarar runt 230 personer. Även
de senaste fem åren (2012-2017) växte sysselsättningen i delområdet snabbare i den offentliga
sektorn än i den privata. Under denna femårsperiod
var Lundaområdets totala sysselsättningstillväxt
4,1 procent – vilket kan jämföras med Skånesnittet på 5,9 procent. Läs mer om denna utveckling i
faktarutan nedan.
Under andra kvartalet 2018 hade Lundaområdet
cirka 177 000 invånare. Under 2017 växte befolkningen med 2,2 procent totalt. Den arbetsföra
befolkningen ökade under 2017 med 1,7 procent
och fram till 2026 kommer den öka med ytterligare
9,1 procent, enligt Region Skånes senaste befolkningsprognos. Områdets pensionärer (65+ år) öka-

de samma år med 2,5 procent och väntas öka med
ytterligare 13,8 procent fram till 2026. Den totala
befolkningen förväntas vara runt 196 000 år 2026.
NÄRINGSLIV
Den senaste tioårsperioden har det skett en omfattande strukturomvandling när det gäller de stora
life science och mobilföretagen i Lunds näringsliv
samtidigt som de äldsta industriföretagen finns kvar.
Dessa företag, så som Alfa Laval och Tetra Pak, har
kvar stora verksamheter i Lund men verkar i mogna
branscher utan lokal tillväxt när det gäller antalet
anställda. Tvärtom är exempelvis Tetra Pak åter på
väg att minska personalstyrkan i Lund.
Blandad näringslivsstruktur i Lundaområdet
Inte helt förvånande sysselsätter vård och omsorg/
sociala tjänster och utbildning flest personer i området Lundaområdet. Universitetssjukhuset och universitetet är näst efter Lunds kommun de två största
arbetsgivarna i Lund. Men i Lund finns också många

+0,4% i privat sektor
+2,6% i offentlig sektor

8,0%

6,0%

4,0%

Offentlig

Lund

Kävlinge

Staffanstorp

Lundaområdet

Lund

Kävlinge

Lundaområdet

Staffanstorp

2,0%

Privat

Källa: SCB

Offentlig

> Trend 1 - Under 2016 ökade antalet sysselsatta i delområdet Lundaområdet i både den privata och offentliga sektorn. Utvecklingen att den offentliga sektorn växer snabbare än den privata syns även tillbaka i tiden
under åren 2012-2017. Under denna period är det i Staffantorp som sysselsättningen har ökat mest i både
privat och offentlig sektor.
> Trend 2 - De privata jobben ökar mest i Staffanstorp och de offentliga ökar mest i Lund. Kävlinge är den enda
kommun i delområdet där de privata jobben minskade under 2016 och i Lund förblev de i princip oförändrade. På
grund av Staffanstorps starka ökning inom den privata sektorn blev områdets sysselsättningstillväxt i den privata
sektorn svagt positiv med 0,4 procent.
> Trend 3 - Den offentliga sektorn växte med 2,6 procent under 2016, vilket till stor del berodde på en ökning
med 800 jobb - motsvarande 2,9 procent - inom den offentliga sektorn i Lund.
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Förändring 2016-2017
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-4,3%
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Områdets nettoföretagande minskade
under 2017 då det startades 1 212 nya
företag och 90 företag gick i konkurs.
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Nettoföretagande
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Källa: Tillväxtanalys

> Trend 1 - Totalt startades 1 212 nya företag i området under 2017, vilket är tre procent färre än året före.
Nedgången syns i alla områdets kommuner – den största procentuella nedgången stod Staffanstorp för med
-13,4 procent. Den största delen av de nystartade företagen finns i Lund, där nettoföretagandet minskade med
nästan två procent under 2017.

Sysselsättningstillväxt 2015-2016

10,0%

Privat

Visar
nyetablerade företag, konkurser och nettoföretagande
1600

> Trend 3 - Områdets nettoföretagande är 1 122 företag. Därmed minskade nettoföretagandet med 4,3 procent.
Nettoföretagandet har sjunkit sedan 2013 - framförallt på grund av att färre företag startats.

Sysselsättningstillväxt under fem år

0,0%

Nettoföretagande

> Trend 2 - Staffanstorp är den enda kommun där antalet konkurser minskade under 2017. I de andra kommunerna
ökade konkurserna med runt 20 procent vardera.

Sysselsättningen ökar i både privat och offentlig sektor –
Staffanstorp står för den starkaste utvecklingen
12,0% och offentlig sektor 2012-2016
Privat

Färre nya företag sedan 2013
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stora företag som tillsammans står för en stor del av
stadens sysselsättning. Näringslivet i Staffanstorp
och Kävlinge präglas av mindre företag. Näst efter
kommunerna är Staffanstorps och Kävlinges största
arbetsgivare Kooperativet Vilja (125 anställda)
respektive Ekens Assistans (175 anställda). Båda är
privata vårdföretag – något som det finns gott om i
framförallt Staffanstorp där fem av kommunens 15
största arbetsgivare är privata vårdbolag.

Stort fall i företagstjänster

Företagstjänster, som omfattar verksamheter
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, står
för 12 procent av sysselsättningen i området Lundaområdet. Under 2016 syntes en historiskt sett
kraftig nedgång på 16,6 procent – motsvarande
över 2 000 personer – i antalet anställda inom
företagstjänster. Nedgången syns i alla områdets
kommuner. Även finans- och försäkringsverksamhet minskade med 9,8 procent.
Snabb uppgång och mognad för mobilklustret
Mobilklustret, som snabbt växte fram när Ericsson
etablerade sig på nystartade Ideon Science Park
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

1983, har växt, mognat och krympt sedan Apples
och Samsungs smartphones tagit över marknaden. Under 2008 hade dåvarande Sony Ericsson
och Ericsson Mobile Platform sammanlagt 4 900
anställda i Lund. Idag finns drygt 1800 anställda
hos Sony Mobile och Ericsson i Lund och nya neddragningar är att vänta hos Sony Mobile.
De stora life science-företagens tid är förbi
Även Lunds ursprungliga storföretag inom life
science, Gambro och AstraZeneca (Draco), har genom ägarskiften och struktförändringar mognat,
krympt och när det gäller AstraZeneca helt lämnat
Lund. Gambro ägs idag av amerikanska Baxter
som nu minskar personalstyrkan i Lund med 360
personer när företaget lägger ned produktionen
där och bantar forskningen. Utvecklingskurvan
från innovation och uppgång till mognad och
neddragningar har dock tidsmässigt varit mycket
mera utdragen för dessa life scienceföretag jämfört med mobilklustret.
Miljardtapp för företagens FoU-satsningar
När AstraZeneca 2011 lade ner forskningsav27
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Ovanstående neddragningar i företagens
FoU-satsningar i Lund i kombination med
framväxten av de nya materialforskningsanläggningarna MAX IV och ESS innebär också ett stort
skifte från privata till offentliga forskningsinvesteringar vilket ger en annan dynamik. Medan
företagens forskningssatsningar relativt snabbt
kunnat omsättas i nya produkter kommer resultaten från MAX IV och ESS att ta många år innan
de resulterar i nya produkter i näringslivet, precis
som när Lunds Tekniska Högskola invigdes 1965.
I nuläget skapar forskninganläggningarna först
och främst sysselsättning inom den privata byggbranschen och när de väl tas i drift skapas främst
nya offentligt finansierade forskningsjobb.
Storföretagens kompetens sprids
Det intressanta med både mobilklustret och life
science klustret i Lund är att det byggts upp en
ny kompetens i Lund som nu nyttjas i en rad nya
och växande företag. I mobilstaden Lund utvecklar
Ericsson ny 5G-teknik och en rad företag arbetar
med internet of things eller applikationer kopplade till bilindustrin. Idag finns utöver Sony Mobile
många tekniktunga företag etablerade i Lund med
inriktning mot mobilteknik eller it, däribland Axis,
Qlik, Sigma Connectivity, Apple, Huawei, Volvo
och Bosch. Kompetensen från AstraZeneca har
på samma sätt kommit till nytta i det växande
antalet nya bioteknikföretag som växer fram i
Lund med företag som Camurus och Alligator
Bioscience. Att AstraZenecas forskningslokaler nu
nyttjas av växande Medicon Village Science Park
är en styrka inför framtiden.
Dilemmat är att av de nya företagen inom it,
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mobilteknik och life science är det endast är Axis
som vuxit sig riktigt stora i Lund. På tio år har
Axis växt från 400 till 1 900 anställda i Lund.
Till det kommer 350 konsulter. Övriga aktörer
räknar antalet anställda i Lund snarare i tiotal och
hundratal än tusental. Den framtida sysselsättningstillväxten från de nya innovationsföretagen i
Lund måste därför bygga på utvecklingen hos ett
mycket större antal nya företag.
– På Ideon och Medicon Village har det poppat
upp ofantligt många nya företag sedan bland
andra Astra Zeneca försvann, men det är ofta
företag med mellan två till tio anställda. Många
av dem sitter kvar i Lund än idag, vilket är väldigt
positivt. Man måste jobba för att hålla kvar dem,
annars blir det så att de tar sig till Malmö. Många
tjänsteföretag flyttar till Malmö av en anledning
som jag inte helt förstår, säger Rasmus Roos,
Sparbanken Skånes bankchef i Lund.
Växande science parks - virtuella storföretag
Lunds växande science parks kan betraktas som
den nya tidens virtuella storföretag med ett stort
antal medverkande innovationsföretag. Den nya
trenden mot öppen innovation har även fått storföretag att etablera egna innovationsavdelningar
på Ideon och Medicon Village.
Att Ideon Science Park växer geografiskt genom ett samarbete mellan Wihlborgs Fastigheter,
Vasakronan och Castellum och att Medicon Village bygger ut sina lokaler är därför strategiskt
viktigt för Lunds framtida utveckling.

Antalet ansökningar om skuldsanering i Lundaområdet är lägst av
alla skånska delområden
Antal
3,0 ansökningar om skuldsanering per 1000 inv.

Grafen visar hur många som har ansökt om skuldsanering hos Kronofogden
2,5

+58%

2,0
1,5

Under 2017 ökade antalet ansökningar om
skuldsanering. Ökningen kan delvis bero
på att det i slutet av 2016 blev lättare att
ansöka om skuldsanering på nätet.
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Källa: Kronofogden

> Trend 1 - 206 ansökningar, motsvarande 1,1 ansökningar per 1 000 invånare, under 2017 innebär att delområdet Lundaområdet med stor marginal har lägst antal ansökningar om skuldsanering per invånare bland
alla de skånska delområdena. Antalet ansökningar har ökat sedan 2012, framförallt under 2016 då det blev
lättare att ansöka om skuldsanering. Ansökningarna ser inte ut att öka under 2018.
> Trend 2 - Lund hade med 1,1 ansökningar per 1 000 invånare under 2017, tredje lägsta antalet ansökningar per invånare i hela Skåne, efter kommunerna Lomma och Vellinge. Inom området är har Kävlinge högst
antal ansökningar, men det är fortfarande på en låg nivå jämfört med många andra skånska kommuner.
> Trend 3 - Under 2018 ser antalet ansökningar per 1 000 invånare ut att öka från 1,4 till 1,8 i Kävlinge
kommun. Samtidigt visar siffrorna hittills att ansökningarna i Lund och Staffanstorp minskar – förutsatt att
antalet ansökningar under 2018 andra halva är lika många som under årets första halva.
*Förutsatt att antalet ansökningar under det andra halvåret 2018 följer utvecklingen under första halvan, vilket varit fallet under föregående år.

Utmaning att behålla företagen – billig mark
och moderna kontor lockar i andra städer
De senaste åren har både industri- och tjänsteföretag lämnat Lund för att istället etablera sig
i kommunerna runt omkring. Billigare mark, fler
kontorsmöjligheter, hamnar och industrilokaler
är några av anledningarna som fått företag att
lämna Lund, även om innovationen och tekniken
bakom verksamheten växt fram i universitetsstaden.
– När det gäller industri och tillverkning i Lund
så handlar det ofta om att man inte hittar lämpliga lokaler. Då tittar man sig omkring på exempelvis Malmö, Eslöv och Staffanstorp där man lättare
får mark och då flyttar man dit, säger Rasmus
Roos, Sparbanken Skånes bankchef i Lund.
– Sysselsättningseffekten försvinner ju i Lund
om den nya tekniken i form av exempelvis nya
material, e-hälsa och självkörande bilar hamnar
någon annanstans. Nu har vi det nya området
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Förändring: Antal 2016-2017
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delningen i Lund med 900 anställda innebar det
att staden och hela Skåne förlorade ett inflöde
av forskningspengar i miljardklassen vilket har
dämpat BRP-tillväxten. AstraZeneca satsade varje
år omkring 1,8 miljarder på att driva forskningsanläggningen i Lund. Dessa forskningsmiljarder har
inte kompenserats av att Medicon Village tog över
AstraZenecas anläggning i Lund.
På samma sätt torde Sony Mobile och Ericssons
stora neddragningar i Lund ha minskat forskningssatsningarna i kommunen med ytterligare
miljardbelopp. Produktivitetskommissionen
pekade i sin rapport från juni i år att de skånska
företagens satsningar på forskning och utveckling minskat med fyra miljarder kronor mellan
2007 och 2015 och till stora delar torde det röra
sig om AstraZeneca, Sony Mobile och Ericsson.

LUNDAOMRÅDET

Forskningsanläggningen ESS som byggs i Lund.

SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

29

LUNDAOMRÅDET

BOSTADSMARKNAD
Lundaområdet har högst kvadratmeterpris på
bostadsrätter av alla skånska delområden. Aktuell
statistik visar att bostadsrättspriserna förblivit
oförändrade i området det senaste året, trots att
de i Kävlinge ökat med över 20 procent. Villapriserna fortsätter att öka men inte lika snabbt som
de gjort de senaste fem åren, samtidigt som allt
färre villor säljs. Under 2017 påbörjades fler lägenheter än under något år sedan 2012, vilket tyder på
att byggandet i delområdet kommer fortsätta ett
par år framöver.
Högst bostadsrättspriser av alla delområden –
i Kävlinge ökar priserna snabbast
De senaste fem åren (helår 2012-2017) har
prisutvecklingen i området varit runt tio procent, och utvecklingen har följts åt i de enskilda
kommunerna. Men aktuell statistik från Svensk
Mäklarstatistik visar att Kävlinge har dragit ifrån
både Lund och Staffantorp sett till prisutvecklingen på bostadsrätter de senaste 12 månaderna (avser perioden okt17-sep18 jämfört med
okt16-sep17). Bostadsrätterna i Kävlinge har
under denna period ökat med 22 procent, samtidigt som de i Lund och Staffanstorp ökat med en
respektive fem procent.
I hela Lundaområdet har bostadsrättspriserna
därmed förblivit oförändrade under samma period. Det innebär att Lundaområdet, tillsammans
med delområdet Sydvästra, uppvisar lägst ökning
i bostadsrättspriser de senaste 12 månaderna.
30

Bostadsmarknaden

De senaste 12 månaderna har antalet försäljningar i Kävlinge och Staffanstorp ökat med 50
respektive 30 procent, men minskat i Lund (-1
procent). Det gav Lundaområdet en total ökning i
antal försäljningar på fyra procent.
Lundaområdets kvadratmeterpris för bostadsrätter är med 32 881 kronor högst av alla de
skånska delområdena.

Prisutveckling bostadsrätter och villor
Förändring kr/kvm:
rullande 12 mån1

BOSTADSRÄTTER

Avmattade priser och färre försäljningar på
villamarknaden
Villapriserna fortsätter öka i Lundaområdet, men
tillväxten har mattats av jämfört med den genomsnittliga uppgången per år de senaste fem åren.
Det visar aktuell statistik från Svensk Mäklarstatistik som mäter utvecklingen i K/T-talet, vilket visar förhållandet mellan köpeskilling och taxeringsvärde (avser perioden okt17-sep18 jämfört med
okt16-sep17). Alla enskilda kommuner uppvisar en
positiv prisutveckling under den aktuella perioden,
som mest i Lund med tre procent.
Villaförsäljningarna minskade med fem
procent i området under den senaste 12-månadersperioden. I Staffanstorp öakde dock försäljningarna med tre procent. Till skillnad från
bostadsrättsförsäljningarna i området, som till
stor del är koncentrerade till Lund, är villaköpen
mer utspridda i området.

Källa: Svensk mäklarstatistik

Genomsnittlig
förändring per år
2012-2017

Kr/kvm2

Kävlinge

22%

8%
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196 (50%)

Lund

1%

10%

35 588

1 691 (-1%)

Staffanstorp

5%

9%

19 844

147 (31%)

Lundaområdet

0%

10%

32 881

2 034 (4%)

VILLOR

Förändring K/T-tal:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per
år 2012-2017

K/T-tal2

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Kävlinge

1%

7%

1,95

24 687

209 (-11%)

Lund

3%

6%

1,95

30 095

392 (-5%)

Staffanstorp

2%

7%

1,91

26 929

172 (3%)

Lundaområdet

2%

6%

1,94
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773 (-5%)

Prisutveckling: 2012-2017
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+37%

2,00

10 000

Studentbostäder i Lund.

Antal försäljningar
(förändring)3

1) Förändring senaste 12 rullande månader, avser genomsnittligt värde oktober 2016-september 2017 jämfört med genomsnittligt värde oktober 2017-september 2018. 2) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2017 till september 2018. 3) Antal försäljningar under perioden oktober 2017-september 2018. Förändringen avser oktober 2016-september 2017 jämfört med oktober 2017-september 2018. 4) Antalet försäljningar understiger 25 per år,
vilket gör att prisutvecklingen inte är tillförlitlig.
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Brunnshög med ESS och Max IV, men då gäller
det att få till det här så också slutprodukten hamnar i Lund om man ska få sysselsättningskurvan
att peka uppåt, fortsätter Rasmus Roos.
Enligt flera intervjupersoner söker sig allt
fler tjänsteföretag till Malmö, vilket kan vara en
av förklaringarna till minskningen av företagstjänster i Lundaområdet. Bristen på moderna och
stationsnära kontorslokaler, vilket Malmö byggt
mycket av både vid Malmö C och Hyllie, lyfts fram
som en förklaring.
– Jag tror att en anledning till att företag flyttar
är att man måste skapa attraktiva sammanhang.
I ett fastighetsperspektiv har man haft fokus på
byggandet av bostäder i Lund, och då får man problem med att man inte har moderna och attraktiva
kontorslösningar. Man flyttar till Malmö för att det
nu finns moderna, yteffektiva kontor och på en
väldigt attraktiv plats att ta sig från, säger Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd.
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> Nyproduktion - Runt 5 400 lägenheter har färdigställts i Lundaområdet mellan 2012-2017. 2016-2017
färdigställdes det runt 1 200 lägenheter per år, vilket är en uppgång jämfört med tidigare år. Lund står för majoriteten av nybyggandet. Under 2017 påbörjades fler lägenheter än under något år sedan 2012, vilket tyder på
att byggandet i delområdet kommer fortsätta ett par år framöver. Att byggandet ökar syns även på de senaste
kvartalssiffrorna – under årets andra kvartal påbörjades 88 procent fler lägenheter än under samma period 2017.
Under denna period är det Staffanstorp som uppvisar den starkaste procentuella ökningen.
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MELLANSKÅNE
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MELLANSKÅNE

Mellanskåne
Kommuner: Eslöv, Svalöv, Höör, Hörby
Invånare: 79 728 (2018), 5% (förändring 2012-2017)
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

Delområde: Mellanskåne

Antal anställda

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (28%)

5 685

9,1

Utbildning (17%)

3 448

5,2

Tillverkning och
utvinning (15%)

3 099

-10,1

Byggverksamhet (14%)

2 801

6,9

Handel (13%)

2 667

-2,5

Sjunkande arbetslöshet i områdets alla kommuner
Alla kommuner i området Mellanskåne har var för
sig en arbetslöshet som är lägre än i Skåne i stort.
Arbetslösheten har minskat i samtliga kommuner mellan september 2018 och samma månad
2017. Totalt har arbetslösheten minskat med 0,4
procentenheter i området Mellanskåne från september 2017 till september 2018 – från 7,3 till 6,9
procent. Den största minskningen står Svalöv för
med minus 0,7 procentenheter. Lägst arbetslöshet
inom delområdet har Höör med 5,5 procent och
högst är den i Eslöv med 8,1 procent.
32

Ungdomsarbetslösheten i området var 12,3
procent i september 2018 – vilket innebär en
nedgång med 1,3 procentenheter jämfört med
samma månad året innan. Det är i nivå med
Skånes ungdomsarbetslöshet. I Höör och Hörby
har ungdomsarbetslösheten minskat det senaste
året till skillnad från i Eslöv och Svalöv.
Som tidigare nämnts är det i Höör arbetslösheten är som lägst bland kommunerna i området.
Höörs starka utveckling på arbetsmarknaden kan
delvis förklaras av de stora vårdanläggningar
som finns i kommunen – och som gynnats av det
växande behovet av vård- och omsorg. Idag arbetar nästan en tredjedel av de sysselsatta i Höör
inom vård, omsorg och sociala tjänster. Samma
siffra för Skåne är 17 procent.
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2,09 (+4%)
K/T-talet för områdets villor under perioden
oktober 2017 till september 2018 (förändring
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

13 775 (+11%)

Källa: SCB

Delområdet Mellanskåne, som omfattar kommunerna Eslöv, Höör, Hörby
och Svalöv, har ett gynnsamt läge med närhet till hela Skåne. Näringslivet
präglas till stor del av små- och medelstora företag samtidigt som vård och
omsorg sysselsätter en stor del av delområdets invånare – en kombination
som förväntas stå starkt mot en eventuell konjunkturavmattning. Förändrade konsumtionsmönster gett ett uppsving för områdets livsmedelskluster men sysselsättningen minskar inom den privata sektorn. Villorna
har högst prisutveckling bland alla skånska delområden.
ARBETSMARKNAD
Delområdet Mellanskåne har en sjunkande arbetslöshet som är lägre än Skånesnittet. Sysselsättningen uppvisar en positiv tillväxt – men
endast inom den offentliga sektorn.

VILLOR: K/T-TAL
Förändring
15-16 (procent)

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden oktober 2017 till september 2018 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

NETTOFÖRETAGANDE

419 (-10,1%)

Källa: Svensk mäklarstatistik

Så många fler företag startades än gick i konkurs under 2017
(förändring från 2016).

ARBETSLÖSHET

Källa: Tillväxtanalys

6,9% (-0,4)

BRP PER INVÅNARE (TUSEN KR)

204 (+0,9%)

Arbetslösheten i september 2018 (förändring i
procentenheter jämfört med september 2017).
Källa: Arbetsförmedlingen

Så stor var bruttoregionprodukten för området 2015
(förändring 2014-2015).

SYSSELSÄTTNING

Källa: SCB

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA I OMRÅDET (2017)*
ORKLA FOODS SVERIGE AB

Antal anställda

Ort

275

Eslöv

SAINT-GOBAIN SEKURIT
SCANDINAVIA AB

225

Eslöv

SMURFIT KAPPA SVERIGE AB

225

Eslöv

SKÅNE LÄNS LANDSTING

225

Höör

SKÅNE LÄNS LANDSTING

175

Eslöv

Sysselsättningsgrad 2016 (tillväxt samma år)

Per sektor 2016 (tillväxt 15-16)
Offentlig sektor

NORDIC SUGAR AB

175

Eslöv

NOLATO MEDITECH AB

175

Hörby

KLS UGGLARPS AB

175

Hörby

*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
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79,4% (+2%)

8 058
(+8,1%)
18 113
(-0,5%)

Privat sektor
Källa: SCB
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Hög sysselsättningstillväxt – men bara i den
offentliga sektorn
Under 2016, vilket är det senaste året med aktuell
statistik, var sysselsättningstillväxten i delområdet Mellanskåne högre än den varit åren innan.
Samtidigt är tillväxten i den privata sektorn lägre
än tidigare år och där minskade antalet sysselsatta samtidigt som den offentliga sektorn ökade
antalet anställda. Sysselsättningen i kommunalt
och statligt ägda bolagen i delområdet, som i denna
uppdelning hör till den privata sektorn, har däremot
förblivit nästintill oförändrad de senaste fem åren.
Den främsta förklaringen till att de sysselsatta i
området minskade inom den privata sektorn under
2016 är en nedgång med nästan tre procent i Eslövs
privata sektor. Trots det förblev den totala sysselsättningstillväxten positiv i Eslöv under 2016, på
grund av en stark ökning i den offentliga sektorn. I
Hörby var tillväxten inom den privata sektorn oförändrad medan Höör och Svalöv uppvisade en ökning
i den privata sektorn på runt två procent vardera.
Nedgången i den privata sektorn syns även
tillbaka i tiden när det gäller Eslöv och Hörby. I

Höör syns istället en ökning på tio procent i den
privata sektorn mellan 2012-2016, då bland annat
byggverksamhet, företagstjänster och kulturella
tjänster ökat antalet anställda. Läs mer om denna
utveckling i faktarutan nedan.
Inom delområdet är det i Eslöv den offentliga
sektorn har växt (9,4 procent – motsvarande 300
personer) under 2016. I de övriga kommunerna i
området låg tillväxten i offentlig sektor på runt sju
procent under 2016.
Pensionärerna ökar snabbare än den arbets
föra befolkningen
Under det andra kvartalet 2018 bodde drygt 80 000
personer i området Mellanskåne och Eslöv är den
kommun med störst andel invånare. Under 2017
ökade antalet invånare med 1,3 procent vilket är
ungefär i snitt med Skånes ökning på 1,5 procent.
Antalet pensionärer, definierat som personer
över 65 år, växer snabbare än den arbetsföra
befolkningen i området. Samtidigt som den
arbetsföra befolkningen (20-64 år) ökade med
0,7 procent under 2017 ökade invånarna över 65

Hög sysselsättningstillväxt – men privata sektorn halkar efter

Skuldsaneringsansökningarna på samma nivå som i Skåne
Antal ansökningar om skuldsanering per 1000 inv.

3,0
Grafen
visar hur många som har ansökt om skuldsanering hos Kronofogden
2,5

Förändring: Antal 2016-2017

+68%

2,0
1,5

Under 2017 ökade antalet ansökningar om
skuldsanering. Ökningen kan delvis bero
på att det i slutet av 2016 blev lättare att
ansöka om skuldsanering på nätet.

1,0
0,5
0,0
2012

2013

2014

2015

Mellanskåne

2016

2017

2018*

Skåne

Källa: Kronofogden

> Trend 1 - Under 2017 ansökte totalt 195 personer, motsvarande 2,5 per 1 000 invånare, i delområdet Mellanskåne om skuldsanering hos Kronofogden. Samma siffra för 2012 var 0,9 ansökningar per 1 000 invånare.
> Trend 2 - Under 2017 var det i Hörby och Höör flest ansökt om skuldsanering per 1 000 invånare, tätt
följt av Eslöv. Under 2018 ser ansökningarna ut att minska i alla områdets kommuner förutom i Svalöv där
ansökningarna förväntas öka till 2,1 per 1 000 invånare.
> Trend 3 - Under 2018 ser ansökningarna ut att minska igen - förutsatt att lika många ansöker under årets
sista halvår som under det första.
*Förutsatt att antalet ansökningar under det andra halvåret 2018 följer utvecklingen under första halvan, vilket varit fallet under föregående år.

Sysselsättningstillväxt under fem år

Sysselsättningstillväxt för privat och offentlig sektor 2012-2016
20%

-0,5% i privat sektor
+8,1% i offentlig sektor

16%
12%
8%
4%

Privat

Offentlig
Offentlig

Eslöv

Höör

Hörby

Svalöv

Mellanskåne

Eslöv

Höör

Hörby

Svalöv

Mellanskåne

0%
-4%

Sysselsättningstillväxt 2015-2016

Källa: SCB

> Trend 1 -Under 2016, vilket är det senaste året med aktuell statistik, var sysselsättningen i delområdet Mellanskåne 2,0 procent. Det är högre än den genomsnittliga ökningen per år under 2012 till 2016 som var 0,8 procent.
> Trend 2 - Samtidigt är tillväxten i den privata sektorn lägre än tidigare år, och under 2016 minskade antalet
sysselsatta inom det privata näringslivet med 0,5 procent, samtidigt som den offentliga sektorn ökade antalet
anställda med 8,1 procent. Nedgången i den privata sektorn syns även på längre sikt när det gäller Eslöv och Hörby.
> Trend 3 - Den främsta förklaringen till att de sysselsatta i området minskade inom den privata sektorn under
2016 är en nedgång med nästan tre procent i Eslövs privata sektor – vilket motsvarar runt 200 personer. 2016
års tillväxt i området Mellanskånes offentliga sektor på 8,1 procent syns även i branschstatistiken i form utav fler
anställda inom utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster samt offentlig förvaltning och försvar.
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år med 1,4 procent. De senaste fem åren har den
arbetsföra befolkningen ökat med tre procent
och den totala befolkningen med fem procent.
Enligt Region Skånes befolkningsprognos
kommer den arbetsföra befolkningen öka med 6,2
procent fram till år 2026 och personer över 65 år
kommer öka med 10,4 procent.
NÄRINGSLIV
Med många jobb inom vård, omsorg och utbildning samt många mindre företag står sig
delområdet Mellanskånes näringsliv bra rustat
inför en eventuell konjunkturavmattning. Trots
att det gynnsamma läget lockar nya företag
startades färre företag i området än på många år.
Livsmedelsnäringen står fortfarande starkt och
rider på vågen av alltmer medvetna matkonsumenter samtidigt som besöksnäringen utvecklas
och lockar fler besökare till området.
Nästan hälften arbetar inom vård, omsorg och
utbildning
2016 års tillväxt i området Mellanskånes offentliga sektor på 8,1 procent kan även ses i
branschstatistiken i form utav fler anställda inom
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster samt
offentlig förvaltning och försvar.
Det är vård- och omsorg/sociala tjänster och
utbildning som sysselsätter flest personer i delområdet och tillsammans står för 45 procent av
sysselsättningen. Idag arbetar nästan en tredjedel
av de sysselsatta i Höör inom vård, omsorg och
sociala tjänster. Samma siffra för Skåne är 17 procent. Höör har flera större vårdanläggningar som
som är bland kommunens största arbetsgivare.
Näst därefter kommer tillverkning och byggverksamhet som stod för runt 14-15 procent av sysselsättningen vardera år 2016. Tillverkning och utvinning
är en bransch där sysselsättningen minskade med
10 procent under 2016, till skillnad från byggbranschen som fortfarande märker av ett stort bostadsbyggande och där antalet anställda ökade med sju
procent samma år. Men samtidigt tror Lars Persson,
näringslivschef i Eslövs kommun att de anställda
inom just industrin kommer att öka framöver.
– Jag tror att tillverkningen kommer gå framåt
igen, fast med ett behov av delvis nya kompetenser, och det finns ju ett väldigt starkt industriellt
arv i den här regionen och en stor aktivitet i de
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försäljningsargument – närheten till och mellan företagen. Då är det även korta beslutsvägar och enkelt
att komma in i kommunen, säger han.

kommuner där de stora industrierna finns, säger
Lars Persson.
Även handeln står för en betydande del av områdets sysselsättning, men som i många andra
regioner minskar de anställda inom branschen.
Inom finans- och försäkringsverksamhet, som
motsvarar en relativt liten del av områdets sysselsättning, minskade de anställda med 24,3 procent
motsvarande 35 personer.
Gynnsamt läge lockar företagen
Området Mellanskåne har som namnet antyder sin
placering mitt i Skåne och ligger därmed nära de
flesta städer i länet samt Köpenhamns internationella flygplats i Kastrup. Det är en av områdets styrkor
och ett ständigt argument för att locka nya företag
till regionen, framhåller bland andra Eslövs kommuns
näringslivschef Lars Persson.
– Jag uppfattar det som att Eslöv är intressant för
många. Vi ligger som vi ligger – nära Malmö, Lund
och Köpenhamn och därmed även nära till välutbildad arbetskraft och bra kommunikationer. Dessutom
är det en lägre prisnivå i kommunen. Det är starka

Samtidigt uttrycker Lars Persson oro för att kollektivtrafiken inte alltid fungerar.
– Jag är orolig över att det ska få folk att inte
vilja pendla.
Medicinteknikbolagen fortsätter växa i Hörby
I Hörby finns sedan många år tillbaka två meditech-bolag som har stor betydelse för kommunen.
Trots en allt större koncentration av medicin- och
läkemedelsföretagen i Malmö, Helsingborg, Lund
och Köpenhamn har Atos Medical och Nolato MediTech fortsatt satsa på produktion och forskning i
den mellanskånska kommunen, något som Hörbys
näringslivschef Karin Kroon Gunnarsson menar
har stor betydelse för kommunen.
– Nolato MediTech fortsätter att satsa. Fabriken
byggs ut och beräknas vara klar vid årsskiftet
vilket innebär ett 50-tal nya jobb till kommunen,
berättar Karin Kroon Gunnarsson.

Färre nyetablerade företag under 2017 än på fem år
Nettoföretagande
Visar nyetablerade företag, konkurser och nettoföretagande

Förändring 2016-2017

600

-10%

500
400

Områdets nettoföretagande minskade
under 2017 då det startades 467 nya
företag och 48 företag gick i konkurs.

300
200
100
0

2012

2013
Nystartade

2014

2015
Konkurser
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Netto

2017
Källa: Tillväxtanalys

> Trend 1 - När det gäller företagande stod Eslöv för de största procentuella minskningarna sett till både antalet
nyetableringar och konkurser under 2017, med 30 procent färre konkurser och 20 procent färre nystartade
företag. Därmed startades färre företag i Eslöv än någon gång under undersökningsperioden 2012–2017, en
utveckling som även syns i Hörby.
> Trend 2 - Samma år var det Höör som stod för de största procentuella ökningarna i både konkurser och nyetableringar då konkurserna i kommunen ökade med 125 procent och nyetableringarna med 11 procent.
> Trend 3 -Nettoföretagandet för området var -10 procent, vilket kan jämföras med Skånes förändring på -3,2
procent. Nedgången är större än den genomsnittliga per år (-0,7 procent) de senaste fem åren. I en kommun är
nettoföretagandet dock högre 2017 än under föregående år – Höör uppvisar en ökning på runt en procent.
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Jordbruket står starkt i Svalöv
Trots att jordbruket står inför många utmaningar
och har minskat i många delar av Skåne, ser jordbruket i Svalöv ut att fortsatt utvecklas åt rätt håll.
Svalöv är den kommun med högst andel anställda
inom jord- och skogsbruk i Skåne, då 13 procent var
anställda inom jord- och skogsbruk under 2016.
Samma siffra för Skåne var två procent.
Flera av kommunens större arbetsgivare finns
också inom mat och jordbruk, bland annat växtodlingsföretaget Vidinge Grönt, lantbrukskooperativet Lantmännen, matproducenten Björnekulla
Food och mjöltillverkaren Skåne-Möllan. Dessutom
har Jordbruksverket kontor i Svalöv och flera av
kommunens skolor erbjuder utbildningar inriktade
mot just jordbruk.
Under 2016 ökade antalet sysselsatta inom
Svalövs jordbruk med 20 procent, vilket kan jämföras med Skånesnittet på -3,2 procent.
Medvetna konsumenter gynnar områdets
livsmedelsnäring
Mellanskåne, med Eslöv i spetsen, har länge haft
en tradition kring livsmedel. Orkla och Nordic Sugar är två exempel på stora företag som haft både
produktion och huvudkontor i Eslöv. Och trots
flera förändringar i branschen de senaste åren,
då bland annat Findus lade ner sin produktion och
Orkla flyttade sitt huvudkontor till Malmö finns
en stor del av livsmedelsnäringen kvar. I takt med
att Kristianstad med omnejd, genom inkubatorn
Krinova, också har blivit allt mer profilerat som en
livsmedelsregionen har det bildats ett livsmedelskluster i mellan- och norra Skåne.
– Jag tror att vi har en stor framtidspotential
inom livsmedelskluster. Ändrade konsumtionsmönster till följd av klimatförändring och alternativa proteinkällor främjar det. Där har vi ett
band från Kristianstad till nordvästra Skåne, säger
Eslövs kommuns näringslivschef Lars Persson.
Idag har Orkla kvar produktionen av färdigrätter i
Eslöv, trots att huvudkontoret flyttat till Malmö, och
de satsar stort på veganska alternativ. Kavli, som
har delar av sin produktion i Eslöv och har funnits
i kommunen i 150 år, förvärvade under sommaren
2018 en ny lokal som ska säkerställa företagets
fortsatta tillväxt i kommunen. Nordic Sugar har även
annonserat att de avser att samla hela den svenska
sockerproduktionen i Örtofta i Eslövs kommun och
stänga ner sin produktion i Arlöv. Därmed planerar
Nordic Sugar att investera runt en miljard kronor i
Örtoftafabriken under de fyra kommande åren.
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Besöksnäringen utvecklas – fler satsar på spa
Som på många andra ställen i Skåne satsar flera
företag i delområdet Mellanskåne på besöksnäringen. I Höör finns Skånes största djurpark som årligen
lockar tusentals besökare och sedan djurparken
togs över av nya ägare har stora investeringar
gjorts. Samtidigt satsar bland andra Stiftsgården
Åkersberg och Höörs Gästgifwaregård på en annan
sorts besöksnäring i form av nya spaavdelningar.
I området ökade gästnätterna med 6,2 procent
under 2017 (undantaget Svalöv) enligt statistik
från Tourism in Skåne. Av kommunerna stod Hörby för den största ökningen i antalet gästnätter.
Småskaligt näringsliv står starkt i konjunkturskiftningar
Flera av områdets näringslivschefer lyfter fram
småskaligheten som en av näringslivets styrkor,
framförallt när konjunkturen ser ut att mattas av
de kommande åren.
– Vårt näringsliv är väl differentierat och mycket
småskaligt. Detta tillsammans med en stor vårdoch sjukhemssektor gör att vi är relativt okänsliga
för konjunktursvängningar, uppger Peter Wollin,
näringslivschef i Höörs kommun.
Eslövs näringslivschef är inne på samma spår.
– Nånstans har vi gått igenom ett antal stora
strukturförändringar då vi är en industrikommun,
vi har ju som sagt de stora arbetsgivarna men de
kan ju rationalisera ytterligare. Samtidigt har vi en
stor stock av mindre företag, som kommer från de
tidigare fabriksnedläggningarna. De är livskraftiga och framåt – som exempelvis de mekaniska
industrierna, säger Lars Persson.
BOSTADSMARKNAD
Det senaste året har bostadsrättspriserna i området Mellanskåne stigit näst mest av alla de skånska
delområdena. Men det säljs få bostadsrätter. Även
villapriserna visar på en prisökning i delområdet
- trots det faller villapriserna i Eslöv. Flera intervjupersoner pekar också på att Mellanskåne och främst
Eslöv idag är populära alternativ för barnfamiljer
som söker sig utanför storstäderna och att intresset för att bygga bostäder i området ökar allt mer.
Stigande priser men få försäljningar bland områdets bostadsrätter
Marknaden för bostadsrätter i området Mellanskåne
ser fortfarande stark ut prismässigt. Under de senast
rullande 12 månaderna har priserna stigit med elva
procent jämfört med den föregående 12-månaders37
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Mellanskåne har högst prisutveckling i Skåne –
men Eslövs villapriser sjunker
Villamarknaden i området Mellanskåne har det
senaste året haft den högsta prisutvecklingen och
det högsta K/T-talet, som anger förhållandet mellan
köpeskillingen och taxeringsvärdet, av alla delområden i Skåne. Prisnivån är fortfarande en bra bit under
områdena i och närmast Malmö, Lund och Helsingborg. Flera intervjupersoner menar att allt fler ser
sig omkring utanför storstadsområdena när det är
dags för husköp, och att bland annat Mellanskånes
kommuner – framförallt Eslöv – då är ett populärt
alternativ. Trots att Eslövs villapriser sjunkit med
två procent de senaste 12 månaderna har antalet
försäljningar ökar med 24 procent.
– Det finns en inflyttning till Eslöv från Lund och
Malmö bland de som skaffar barn. Och vad händer
när man skaffar barn? Jo, då tycker man kanske att
det är mycket smidigare att jobba på den lokala
orten. Det leder till att man tar ett jobb i Eslöv eller
startar det där företaget där. Jag har mycket magkänsla för Eslöv framöver, säger Alexandra Ernberg,
nyproduktionsansvarig och franchisetagare på
Fastighetsbyrån i Lund.
Villamarknaden i området uppvisar totalt sett
stigande priser under perioden oktober 2017
till september 2018 jämfört med den föregående 12-månadersperioden. Priserna steg under
perioden med fyra procent, vilket är något lägre
än den genomsnittliga ökningen per år mellan
2012-2017. K/T-talet, som visar förhållandet
mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet, är i
området 2,09. Prisnivån i form av genomsnittspris per villa är högst i Eslöv, som med 2,4 miljoner kronor låg nästan en halv miljon över Höör
som tar andraplatsen med 1,9 miljoner kronor i
genomsnitt (2017).
Trots en total prisökning i området skiljer sig
kommunerna åt i prisutvecklingen. I Eslöv, där
priserna stigit med i genomsnitt sex procent per
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år mellan 2012-2017, syntes en nedgång med
två procent under perioden oktober 2017 till
september 2018 jämfört med den föregående
12-månadersperioden. Samtidigt ökade priserna
i både Hörby och Höör mer det senaste året än
åren innan. I Svalöv har villapriserna stigit de
senaste fem åren, men ökningen har mattats av
det senaste året då priserna i princip förblev oförändrade. I många andra delområden har priserna
främst sjunkit i kommuner med högre prisnivå,
vilket är fallet även här med Eslöv. Därmed är
det något oväntat att prisutvecklingen avtagit
i Svalöv, som har områdets lägsta prisnivå. Försäljningarna är relativt utspridda bland områdets
kommuner, till skillnad från bostadsrätterna där
flest säljs i Eslöv.

Prisutveckling bostadsrätter och villor
Genomsnittlig
förändring per år
2012-2017

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Eslöv

13%

11%

14 839

185 (-10%)

Hörby

13%4

5%

11 369

21 (17%)

Höör

3%4

5%

12 530

20 (-56%)

Svalöv

6%4

18%

8 000

21 (5%)

Mellanskåne

11%

11%

13 775

247 (-14%)

Förändring K/T-tal:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per
år 2012-2017

K/T-tal2

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Eslöv

-2%

6%

2,06

18 381

220 (24%)

Hörby

8%

6%

2,09

14 466

126 (-7%)

Höör

9%

7%

2,08

17 263

170 (-19%)

VILLOR

Intresset för att bygga ökar
Under 2017 sjönk både antalet färdigställda och
påbörjade lägenheter i Mellanskåne jämfört med
året innan. Men enligt Alexandra Ernberg, nyproduktionsansvarig och franchisetagare på Fastighetsbyrån i Lund växer intresset för att bygga i
omårdet, framförallt i Eslöv.
– Jag får ofta frågan från mellanstora byggföretag som inte har viljan att göra dyra markinvesteringar i Lund – var ska vi bygga någonstans? Många
gånger har jag svarat Landskrona, men jag säger
också ”titta på Eslöv”. Tidigare sade jag Staffanstorp men där har det byggts jättemycket nu, men i
Eslöv har det inte byggts så mycket. Vi märker att vi
börjar få förfrågningar och att det börjar röra på sig
lite, bönder börjar sälja mark med mera. Vi märker
att det börjar bubbla där, berättar hon.

Källa: Svensk mäklarstatistik

Förändring kr/kvm:
rullande 12 mån1

BOSTADSRÄTTER

Svalöv

1%

6%

2,17

13 695

140 (-8%)

Mellanskåne

4%

7%

2,09

16 339

656 (-3%)

1) Förändring senaste 12 rullande månader, avser genomsnittligt värde oktober 2016-september 2017 jämfört med genomsnittligt värde oktober 2017-september 2018. 2) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2017 till september 2018. 3) Antal försäljningar under perioden oktober 2017-september 2018. Förändringen avser oktober 2016-september 2017 jämfört med oktober 2017-september 2018. 4) Antalet försäljningar understiger 25 per år,
vilket gör att prisutvecklingen inte är tillförlitlig.

Prisutveckling: 2012-2017
BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)

+67%

VILLOR (K/T-tal)

+37%

ökning för
Mellanskåne

ökning för
Mellanskåne

16 000

2,40

14 000

2,20

12 000

2,00

10 000
FOTO: NEWS ØRESUND

perioden, vilket är näst högst av alla de skånska delområdena. Även den genomsnittliga ökningen per år
mellan 2012 och 2017 är på elva procent. Prisnivån
på runt 14 000 kronor per kvadratmeter ligger på
nivå med bland annat delområdet Sydöstra.
När det gäller antal försäljningar är områdets
marknad dock svagare, och det är endast i Eslöv tillräckligt många försäljningar har ägt rum de senaste
12 månaderna för att en prisutveckling ska kunna
fastslås. Det är även i Eslöv som kvadratmeterpriset
är som högst inom området (14 839 kr/kvm).
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> Nyproduktion - Mellan 2012 och 2017 har cirka 950 lägenheter färdigställts i delområdet Mellanskåne, varav
nästan 70 procent i Eslöv. Flest lägenheter färdigställdes under 2016 och under 2017 sjönk antalet. Även antalet
påbörjade lägenheter har minskat under 2017 jämfört med de tre föregående åren. Samtidigt visar de senaste
siffrorna att antalet påbörjade lägenheter ökade något under 2018 års andra kvartal jämfört med samma period
2017 och att det är Eslöv och Hörby som står för ökningen.
Eslöv.
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Sydvästra
Kommuner: Malmö, Lomma, Trelleborg, Svedala, Skurup, Vellinge, Burlöv
Invånare: 496 739 (2018), 7,6% (förändring 2012-2017)
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA
Antal anställda

Förändring
15-16 (procent)

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (15 %)

33 133

3,3

1,92 (+2%)

Företagstjänster (15 %)

32 639

5,1

K/T-talet för områdets villor under perioden
oktober 2017 till september 2018 (förändring
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Handel (14 %)

31 989

0,5

Utbildning (11 %)

25 102

4,1

Tillverkning och
utvinning (7 %)

16 245

2,4

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Delområde: Sydvästra

Källa: SCB

Delområdet Sydvästra inkluderar Malmö som på många sätt vuxit fram
som Skånes tillväxtmotor där sysselsättningstillväxten är högst av alla
skånska delområden. Därmed ökar sysselsättningen både i privat och
offentlig sektor och nettoföretagandet har legat på en stabil nivå de senaste åren. Men området har utmaningar i form av hög arbetslöshet inom
vissa kommuner. Bostadspriserna visar på en avmattning – framförallt när
det gäller bostadsrätter – och nybyggandet är fortsatt högt.
ARBETSMARKNAD
Kommunerna i området Sydvästra uppvisar en
stor variation mellan sig när det gäller arbetslösheten. Totalt sett är det detta område som har
högst arbetslöshet av alla delområden, men den
sjunker snabbare än i Skåne som helhet. Sysselsättningstillväxten är hög och ökar i både offentlig och privat sektor. Den arbetsföra befolkningen
har ökat snabbt under de senaste åren.
Arbetslösheten är högst i Skåne
– men kommunerna skiljer sig åt
Området Sydvästra har med 11,4 procent högst
arbetslöshet av alla skånska delområden. Arbetslösheten skiljer sig dock åt mellan områdets sju
kommuner. Mellan Malmö med en arbetslöshet på
13,8 procent och Lomma med en arbetslöshet på
3,3 procent skiljer det sig 10,5 procentenheter
(avser september 2018). Mellan september 2017
40

VILLOR: K/T-TAL

och 2018 minskade dock arbetslösheten i delområdet mer än i Skåne i stort. Malmö och Trelleborg
är de kommuner där arbetslösheten sjönk som
mest. I Burlöv och Vellinge ökade arbetslösheten
under samma period.
I september 2018 var arbetslösheten bland ungdomar högre än Skånesnittet, men den sjönk med
2,3 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. I Malmö sjönk ungdomsarbetslösheten
som mest, men Malmö är också den kommun som
tillsammans med Burlöv har högst ungdomsarbetslöshet. Den kommun där flest av ungdomarna har
arbete är Lomma följt av Vellinge.
Tillväxt i både offentlig och privat sektor
Under 2016, vilket är det senaste året med aktuell statistik, ökade antalet sysselsatta i området
Sydöstra med tre procent – motsvarande över
4 000 sysselsatta. Därmed har detta område
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

26 903 (0%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden oktober 2017 till september 2018 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

NETTOFÖRETAGANDE

3 385 (-0,4%)

Källa: Svensk mäklarstatistik

Så många fler företag startades än gick i konkurs under 2017
(förändring från 2016).
Källa: Tillväxtanalys

BRP PER INVÅNARE (TUSEN KR)

ARBETSLÖSHET

11,4% (-0,7)
Arbetslösheten i september 2018 (förändring i
procentenheter jämfört med september 2017).

403 (+7,2%)

Källa: Arbetsförmedlingen

Så stor var bruttoregionprodukten för området 2015
(förändring 2014-2015).

SYSSELSÄTTNING

Källa: SCB

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA I OMRÅDET (2017)*
Antal anställda

Ort

SKÅNE LÄNS LANDSTING

9 625

Malmö

POLISMYNDIGHETEN

1 675

Malmö

MALMÖ UNIVERSITET

1 575

Malmö

POSTNORD SVERIGE AB

1 475

Malmö

SKANSKA SVERIGE AB

975

Malmö

SAMHALL AKTIEBOLAG

975

Malmö

MIGRATIONSVERKET

975

Malmö

*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
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BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

70,7% (+3%)

Sysselsättningsgrad 2016 (tillväxt samma år)
Per sektor 2016 (tillväxt 15-16)

Offentlig sektor

61 486
(+3,5%)
163 487
(+2,8%)

Privat sektor
Källa: SCB
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Skånes högsta sysselsättningstillväxt. Tillväxten
syns i både den privata och offentliga sektorn.
Sysselsättningen ökade i båda sektorerna även
sett till tidigare år och den totala sysselsättningen ökade med 7,9 procent mellan 2012 till 2017.
Det är högre än Skånesnittet på 5,9 procent. Under femårsperioden är det Lomma som har högst
tillväxt inom den privata sektorn, följt av Malmö.
I den offentliga sektorn ökade de sysselsatta som
mest i Vellinge under samma tidsperiod. Se mer
om denna utveckling i faktarutan nedan.

föra befolkningen ökat lika snabbt som antalet
pensionärer under 2017. Framöver förväntas
dock antalet pensionärer öka snabbare än den
arbetsföra befolkningen, enligt Region Skånes
senaste befolkningsprognos. Totalt förväntas
området ha nästan 540 000 invånare år 2026 –
vilket motsvarar en ökning på 9,5 procent.
NÄRINGSLIV
Området Sydvästras näringsliv kretsar mycket
kring Malmö som attraherar både företag och
personer genom moderna lokaler, gynnsamt läge
och ny infrastruktur där Öresundsbron ger tillgång till Köpenhamns internationella flygplats i
Kastrup. Statistiken visar att industrin finns kvar
både i och runt Malmö och området är det enda
där antalet sysselsatta inom tillverkning har ökat
under det senaste året med tillgänglig statistik.

Under 2018 års andra kvartal hade området Sydvästra 496 739 invånare, och antalet har ökat
med 1,5 procent jämfört med samma period året
innan. Svedala följt av Vellinge har ökat mest
procentuellt sett – dessa två kommuner förväntas också stå för den största befolkningsökningen fram till 2026, enligt Region Skånes senaste
befolkningsprognos.
Området Sydvästra sticker ut jämfört med
de övriga delområdena genom att den arbets-

Företagstjänster samt vård och omsorg är störst
Områdets två största branscher är vård och omsorg/sociala tjänster samt företagstjänster, tätt

Nettoföretagandet är på en stabil nivå
Nettoföretagande
4500
Visar
nyetablerade företag, konkurser och nettoföretagande
4000

Förändring 2016-2017

-0,4%

3500
3000
2500

Områdets nettoföretagande minskade
marginellt under 2017 då det startades
3 860 nya företag och 450 företag gick
i konkurs.

2000
1500
1000
500
0
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2013
Nyetableringar

2014
Konkurser

2015

2016

2017

Nettoföretagande

Källa: Tillväxtanalys

> Trend 1 - Området Sydvästras nettoföretagande har legat på en stabil nivå under den senaste femårsperioden
då områdets nyetableringar och konkurser följts åt. Nettoföretagandet minskar marginellt under samma period
då många av de övriga skånska delområdena uppvisar fallande nettoföretagande.
> Trend 2 - 70 procent av de nystartade företagen och 80 procent av konkurserna skapas i Malmö, och så har det
sett ut den senaste femårsperioden.
> Trend 3 - Nettoföretagandet minskar något i alla kommuner utom i Skurup där nettoföretagandet ökade med
33 procent under 2017. Ökningen förklaras främst av en stark ökning av nystartade företag. Vellinge är den
kommun där nettoföretagandet minskar som mest – minskningen beror på ett fall i antalet nya företag.

Hög sysselsättningstillväxt i privat och offentlig sektor
Sysselsättningstillväxt under fem år

20%
Sysselsättningstillväxt
för privat och offentlig sektor 2012-2016

Sysselsättningstillväxt 2015-2016

15%

+2,8% i privat sektor
+3,5% i offentlig sektor

10%

Malmö

Trelleborg

Offentlig
Offentlig

Skurup

Lomma

Svedala

Vellinge

Burlöv

Sydvästra

Malmö

Skurup

Lomma

Burlöv

Svedala

Privat
Privat

Trelleborg

-5%

Vellinge

0%

Sydvästra

5%

Källa: SCB

> Trend 1 - Sysselsättningstillväxten i området är högst i Skåne och syns både i den privata och offentliga
sektorn, med 2,8 respektive 3,5 procent – vilket gav en total tillväxt på 3,0 procent.
> Trend 2 - Allra högst tillväxt i den privata sektorn stod Vellinge för under 2016 och lägst var den i Trelleborg. I den offentliga sektorn ökade de sysselsatta i alla kommuner inom området. I Lomma ökade de sysselsatta som mest procentuellt sett och Svedala samt Trelleborg står för områdets svagaste utveckling.
> Trend 3 - Precis som i många andra delområden har kommunal förvaltning stått för en stor del av de offentliga jobben i området Sydöstra under 2016 – med en sysselsättningsökning på fyra procent motsvarande
nästan 1 500 personer. Majoriteten av dessa finns i Malmö.
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följt av handel. Därmed är Sydvästra det enda
delområdet där branschen företagstjänster, som
består av verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, är i topp. Branschen
ökade dessutom med fem procent under 2016
och Malmö stod då för 86 procent av områdets
sysselsatta inom företagstjänster. Under samma
år minskade företagstjänsterna med nästan 17
procent i Lundaområdet.
De branscher som ökade mest procentuellt
sett under 2016 var information och kommunikation samt finans- och försäkringsverksamhet.
Jordbruk samt transport och magasinering var de
enda branscherna där antalet sysselsatta minskade under samma år.
En stor del av sysselsättningstillväxten finns
i Malmö. Där ökade exempelvis sysselsättningen inom utbildning, vård och omsorg, sociala
tjänster och offentlig förvaltning med över 2 000
personer under 2016 – vilket motsvarar runt 80
procent av hela områdets sysselsättningsökning
i dessa branscher.
Flera av de största arbetsgivarna (exklusive kommunerna) är statliga, bland annat PolismyndigheSKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

ten som sysselsätter nästan 1 700 personer bara
i Malmö samt Malmö universitet och Migrationsverket. Under det kommande året kommer även
Tullverket att öka antalet anställda i Malmö.
Industrin växer i området Sydvästra
Som tidigare nämnts har Malmö gått från att
vara en traditionell industristad till en kunskapsstad. Men industrin är fortfarande som den femte
största branschen viktig för området Sydvästra,
och under 2016 ökade de sysselsatta inom tillverkning och utvinning vilket går emot den nedåtgående utvecklingen i många andra områden.
I Malmö ökade de sysselsatta med nästan fem
procent – motsvarande runt 500 personer.
I Trelleborg fyller industrin, med Trelleborg Industri AB, en viktig roll för kommunens näringsliv.
– Det är ett multinationellt företag av dignitet
som växer inom olika områden och segment. De
ger ett viktigt signalvärde, säger Trelleborgs
kommundirektör Fredrik Geijer.
Färg- och lacktillverkaren Flint Group Sweden
och gummitillverkaren Metso finns också bland
Trelleborgs större arbetsgivare. Under 2016
43
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Skuldansökningarna ökade under 2017
Antal ansökningar om skuldsanering per 1000 inv.

Grafen
visar hur många som har ansökt om skuldsanering hos Kronofogden
2,6

Förändring: Antal 2016-2017

+63%

2,1

1,6

Under 2017 ökade antalet ansökningar om
skuldsanering. Ökningen kan delvis bero
på att det i slutet av 2016 blev lättare att
ansöka om skuldsanering på nätet.

1,1

0,6
2012

2013

2014

2015

Sydvästra
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2017

Skåne

2018*

Källa: Kronofogden

> Trend 1 - Under 2017 ökade antalet ansökningar om skuldsanering från 1,4 till 2,4 per 1 000 invånare,
vilket är på samma nivå som i Skåne som helhet. Totalt ansökte 1 162 personer om skuldsanering 2017.
Ökningen kom efter en nedgång under 2016.
> Trend 2 - I Burlöv ansökte 4,0 personer per 1 000 invånare om skuldsanering under 2017, vilket är högst
inom delområdet. Lägst antal ansökningar per invånare i delområdet hade Lomma med 0,5 följt av Vellinge
med 0,8 per 1 000 invånare.
> Trend 3 - Under 2018 ser antalet ansökningar ut att sjunka snabbare än i Skåne. Allra mest förväntas
ansökningarna sjunka i Burlöv och Skurup.
*Förutsatt att antalet ansökningar under det andra halvåret 2018 följer utvecklingen under första halvan, vilket varit fallet under föregående år.

var tillverkning och utvinning Trelleborgs tredje
största bransch och sysselsättningen minskade
med tre procent under samma år. I Svedala är
den största arbetsgivaren (näst efter kommunen
själv) industriföretaget Sandvik som tillverkar
maskiner till gruvbrytning.
Burlöv är den kommun efter Malmö som sysselsätter flest av de som arbetar inom industri och
tillverkning. Där finns färgtillverkaren Akzo Nobel
med nästan 600 anställda och förpackningstillverkaren Frontpac med runt 125 anställda. Även
sockertillverkaren Nordic Sugar har sin verksamhet
i Arlöv i Burlövs kommun. Nordic Sugar har dock
meddelat att de planerar att samla hela företagets
sockerproduktion i Örtofta i Eslövs kommun genom
att stänga produktionen i Arlöv, vilket kan komma
att påverka företagets 175 anställda där.
Privata vård- och utbildningsföretag dominerar i flera kommuner
I några av de mindre kranskommunerna till
Malmö präglas näringslivet av privata vård- och
utbildningsföretag. I exempelvis Vellinge är de
fem största arbetsgivarna näst efter kommunen
privata vård- och utbildningsföretag, en struktur
som återfinns även i Lomma kommun. De sys44

selsatta inom vård- och omsorg ökade i Vellinge
med 13 procent under 2016, samma siffra för
hela Skåne var tre procent. Att många privata
vårdföretag finns i Vellinge kan vara en av förklaringarna bakom kommunens höga tillväxt inom
privat sektor, som ökade med 4,2 procent under
2016 jämfört med 2,8 procent i hela området.
Satsning på gröna näringar i Lomma
I Alnarp i Lomma finns Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som med nästan 500 anställda är
Lommas näst största arbetsgivare efter kommunen. Framöver ska kommunen satsa ännu mer
på samverkan mellan lantbruksuniversitetet och
företagen genom att etablera en innovationspark med grön inriktning, Green Innovation Park
Alnarp. Det sker genom ett samarbete mellan
Lomma kommun, SLU och Akademiska hus.
– Den arbetsgivare/organisation som vi hoppas ska få ett ännu större inflytande på kommunens näringslivsutveckling är SLU med tanke på
det arbete med en innovationspark som pågår.
Där kommer det att bli en bransch snarare än
ett enskilt företag som påverkar utvecklingen, berättar Lommas näringslivschef Kristina
Johansson.
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Malmö som Skånes regionala tillväxtmotor
Under senare år har Malmö allt mer befäst sin
position som centrum för Skånes tillväxt och gått
från en traditionell industristad till kunskapsstad.
Allt fler företag och personer söker sig till Malmö
och statistiken visar att en stor del av både
Sydvästra områdets och Skånes sysselsättningstillväxt kretsar kring Malmö idag. Bland annat
finns 14 av delområdets 20 största arbetsgivare i
Malmö. Att Malmö högskola under 2018 blev universitet ökade stadens attraktivitet. Det lyfts av
Malmös näringslivsdirektör Pehr Andersson fram
som en av de viktigaste händelserna för Malmös
näringsliv under det senaste året.
De senaste åren har staden lockat företag
genom att kunna erbjuda moderna kontorslösningar på stationsnära lägen och en utbyggd
infrastruktur vilket har ökat möjligheterna för
pendling från hela Skåne.
– Man flyttar till Malmö för att det nu finns
moderna, yteffektiva kontor och på en väldigt
attraktiv plats att ta sig från, säger Susanne
Rikardsson, vd för Fastighetsägarna om att allt
fler företag väljer att etablera sig i Malmö.
Även Pehr Andersson, Malmö stads näringslivsdirektör, pekar på infrastrukturens betydelse för
näringslivet i Malmö.
– Alla etableringar från hotell till huvudkontor
senare år har betytt mycket, men framför allt
är det infrastrukturen som är viktig. Genom att
skapa en välfungerande infrastruktur och med
en bra befolkningstillväxt har vi goda förutsättningar för näringslivet i Malmö. Frågan är hur vi
klarar av den stora inflyttningen, kommer infrastrukturen att klara det, säger Pehr Andersson.
De senaste tio åren har Malmös befolkning ökat
med nära 20 procent, och utvecklingen är främst
driven av inflyttningar från utlandet och övriga
Sverige. Befolkningsstatiken visar samtidigt att
nettoinflyttningen från övriga Skåne till Malmö är
negativ, det vill säga att fler väljer att flytta från
Malmö till övriga Skåne än tvärtom. De kommande
tio åren förväntas befolkningen öka med tio procent, enligt Region Skånes befolkningsprognos.
Fyra underliggande trender kan noteras när
det gäller Malmös expansiva näringsliv
På senare år har fyra underliggande trender
synts i Malmös näringsliv. Malmö har blivit en
huvudkontorsstad där närheten till Köpenhamns
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

internationella flygplats i Kastrup och god
tillgång till högutbildad personal lockat till sig
nya företag. Life science-branschen fortsätter
att växa men till skillnad från forskningsbolagen
i Lund har företagen i Malmö fokus mot produktion, huvudkontor och försäljning. Malmö har
också blivit ett regionalt centrum för företag
inriktade mot utveckling av dataspel, och it-konsultföretagen har blivit fler och större.
Öresundsbron och Köpenhamns flygplats
lockar huvudkontorsetableringar
I en rapport från 2017 visade Øresundsinstituttet
att Malmö fått en nettoinflyttning på drygt 60 nya
huvudkontor eller specialistkontor sedan Öresundsbron invigdes. Kontoren har bidragit till 5 200 nya
jobb i Malmö. Merparten av kontoren har flyttat till
Malmö från mindre orter i södra Sverige. Företagen
uppgav två huvudsakliga motiv till att flytta till
Malmö: närheten till Köpenhamns internationella
flygplats i Kastrup och bättre tillgång till kvalificerad arbetskraft jämfört med den tidigare hemorten.
Så sent som i början av november tog japanska
robottillverkaren Fanuc första spadtaget till sitt nya
nordiska huvudkontor som nu byggs i Malmö.
De nya kontorsetableringarna gäller ofta företag
med inriktning mot heminredning, livsmedel och
bilar/biltillbehör. Den största kontorsetableringen
svarar IKEA-sfären för (IKEA Group, Inter IKEA
Group och familjen Kamprads företagsgrupp Ikano)
med en ökning av antalet anställda i Malmö från
450 personer under 2009 till 2855 personer våren
2017 då bolagen utöver möbelvaruhus hade öppnat kontoren Hubhult, Klipporna och Centralen. Expansionen ser ut att fortsätta. IKEA planerar för ett
hotellbygge vid sin globla mötesplats Hubhult och
stadsplanen medger ytterligare ett kontorsbygge.
Life science, spelindustri och it växer i Malmö
I Malmö finns även en växande life science
industri med producerande företag som Bioglan,
Biora/Straumann, Qpharma, Polypeptide och
Rechon Life Science. Här finns även flera huvudkontor inom life science med företag som Atos
Medical och Arjo samt svenska dotterbolagskontor till stora danska läkemedelsföretag som Novo
Nordisk, LEO Pharma och H. Lundbeck.Malmö har
även blivit ett viktigt och växande kluster för
dataspelsbranschen med företag som Ubisoft
Massive, spelutvecklingshuben DevHub och
spelinkubatorn Minc Game. Enligt Dataspelsbranschens spelutvecklarindex fanns det förra året
62 spelutvecklingsföretag med sammanlagt 738
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anställda i Skåne och Blekinge. 46 av företagen
fanns i Malmö.
It-konsulter och it-utvecklingsföretag är en
annan växande nisch i Malmös näringsliv. Under
2015 valde till exempel IBM Malmö som bas för sitt
nya Client Innovation Center Sweden med målet
att ha 300 anställda inom något år. Valet av Malmö
som etableringsort motiverades med att stadens
mångfald och regionens universitet skapar en
innovativ miljö. Ett annat stort Malmöföretag som
expanderar är Trygg-Hansa som ska öppna ett nytt
it-center med 100 anställda.
BOSTADSMARKNAD
Bostadsmarknaden i området Sydvästra uppvisar en
nedgång för bostadsrätter samtidigt som villapriserna fortsätter att öka – dock med försvagad
kraft. Under 2018 års andra kvartal ökade antalet
påbörjade lägenheter med 22 procent jämfört med
samma kvartal året innan.
Bostadsrättspriserna har stagnerat i området
Prisutvecklingen på bostadsrätter har stannat av
i delområdet Sydvästra. Det visar aktuell statistik
från Svensk mäklarstatistik, som jämfört perioden oktober 2017 till september 2018 med den
föregående 12-månadersperioden. Bostadsrättspriserna sjönk under perioden med en procent.
Mellan 2012 och 2017 ökade priserna med i
genomsnitt tio procent per år.
Det är dock inte alla kommuner som uppvisar
sjunkande bostadspriser. I Trelleborg och Vellinge
ökade priserna med 17 respektive 18 procent
under samma period, vilket är en större ökning än

Prisutveckling: 2012-2017
BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)

+59%

tidigare år. I Trelleborg, som har den lägsta prisnivån inom området, ökade även försäljningarna
som mest. Kommunens kommundirektör Fredrik
Geijer bekräftar att intresset för Trelleborgs bostadsmarknad ökar.
– Vi har en efterfrågan på mark både vad gäller
företagsetableringar som när det gäller bostäder
och vi satsar på kvalitativa bostadsetableringar,
säger han.

Bostadsmarknaden
Prisutveckling bostadsrätter och villor

BOSTADSRÄTTER

I Malmö sjönk priserna med en procent, men den
största nedgången står Svedala för – där föll
priserna med åtta procent under den aktuella
perioden och försäljningerna minskade med 46
procent. Försäljningarna i området föll med en
procent under perioden – vilket förklaras med ett
fall i Malmös försäljningar på två procent samt
Svedalas nedgång. I Trelleborg ökade försäljningarna med 22 procent.
Villapriserna avtar
Villapriserna ökar fortfarande sett till den aktuella perioden, men prisökningen har avtagit
jämfört med tidigare år. Totalt ökade priserna
med två procent i området, vilket kan jämföras
med den genomsnittliga ökningen på sju procent
under perioden 2012-2017. Ingen kommun inom
området uppvisar sjunkade villapriser. Precis som
för bostadsrätterna ökade villapriserna som mest
i Vellinge, som även har den starkaste ökningen i
antal försäljningar. Malmö står för den svagaste
prisutvecklingen med oförändrade priser. Burlöv
och Skurup är de kommuner där antalet försäljningar sjunkit som mest.

2,0

29 000

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3
109 (9%)

Burlöv

10%

12%

17 902

Lomma

6%

11%

32 380

220 (6%)

Malmö

-1%

10%

27 621

6240 (-2%)

Skurup

-6%

16%

13 774

46 (21%)

Svedala

-8%

14%

19 060

90 (-46%)

Trelleborg

17%

13%
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423 (22%)

Vellinge

18%
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163 (18%)
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-1%

10%
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7291 (-1%)

VILLOR

Förändring K/T-tal:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per
år 2012-2017

K/T-tal2

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Burlöv

1%

8%

1,93

27 227

92 (-14%)

Lomma

3%

8%

1,97

36 195

193 (6%)

Malmö

0%

7%

1,86

33 524

938 (1%)

Skurup

4%

5%

2,07

19 203

141 (-13%)

Svedala

5%

6%

1,89

23 728

139 (1%)

Trelleborg

4%

6%

1,96

22 519

362 (5%)

Vellinge

6%

7%

1,96

37 530

339 (10%)

Sydvästra

2%

7%

1,92

30 770

2204 (2%)

> Nyproduktion - Under perioden 2012-2017 färdigställdes cirka 11 600 lägenheter i delområdet Sydvästra,
varav nästan 80 procent byggdes i Malmö. År 2017 var ett rekordår under perioden då över 3 000 lägenheter
färdigställdes. 2017 är också det år då flest lägenheter påbörjats under femårsperioden, vilket indikerar att
byggandet kommer vara stort även ett par år framåt. Under 2018 års andra kvartal ökade antalet påbörjade
lägenheter med 22 procent jämfört med samma kvartal året innan.

ökning för
Sydvästra

ökning för
Sydvästra

Genomsnittlig
förändring per år
2012-2017

1) Förändring senaste 12 rullande månader, avser genomsnittligt värde oktober 2016-september 2017 jämfört med genomsnittligt värde oktober 2017-september
2018. 2) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2017 till september 2018. 3) Antal försäljningar under perioden oktober 2017-september
2018. Förändringen avser oktober 2016-september 2017 jämfört med oktober 2017-september 2018. 4) Antalet försäljningar understiger 25 per år, vilket gör att
prisutvecklingen inte är tillförlitlig.

+40%

VILLOR (K/T-tal)

Förändring kr/kvm:
rullande 12 mån1

Källa: Svensk mäklarstatistik
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Nordvästra
Kommuner: Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Klippan,
Örkelljunga, Bjuv, Åstorp, Perstorp
Invånare: 339 722 (2018), 6,6% (förändring 2012-2017)
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA
Antal anställda

Förändring
15-16 (procent)

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (16 %)

23 621

3,4

1,85 (+2%)

Handel (14 %)

20 914

2,2

K/T-talet för områdets villor under perioden
oktober 2017 till september 2018 (förändring
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Tillverkning och utvinning (14 %)

19 840

-1,6

Företagstjänster (11 %)

16 255

4,1

Utbildning (10 %)

14 439

4,6

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Delområde: Nordvästra

Källa: SCB

Delområdet Nordvästra består av tio kommuner. Därmed finns stora variationer mellan de olika kommunerna när det gäller arbetslösheten, bostadspriserna och strukturen i näringslivet samtidigt som området i stort följer
Skånes totala utveckling i många avseenden. Näringslivet präglas av en
stark industri, som står för en stor del av sysselsättningen i flera av områdets mindre kommuner, och en omfattande handel. På senare år har även
e-handeln växt fram som ett kluster i området som gynnas av sin närhet till
motorväg och hamnar samt tillgången till mark.
ARBETSMARKNAD
Arbetslösheten i delområdet Nordvästra ligger
på nivå med Skånesnittet. Men området består
av många kommuner där arbetslösheten skiljer
sig åt – mellan Höganäs som har lägst arbetslöshet och Perstorp som har högst skiljer det sju
procentenheter.
Arbetslösheten är i nivå med Skånesnittet
I området Nordvästra är arbetslösheten 9,0 procent (september 2018), vilket är ungefär samma
nivå som Skånesnittet på 9,3 procent. Från september 2017 har områdets arbetslöshet minskat
med nästan en procentenhet, vilket innebär att
arbetslösheten sjunker snabbare än i Skåne i stort.
Inom delområdet hade Höganäs lägst arbetslöhet i september 2018 (5,4 procent) och Perstorp
högst (12,3 procent).
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Delområdets ungdomsarbetslöshet är, med
10,6 procent, något lägre än Skånesnittet och
den sjönk med nästan tre procent från september
2017 till september 2018. Lägst ungdomsarbetslöshet är det i Båstad och högst i Perstorp.
Under samma period sjönk både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten som mest
i Landskrona.
Den privata sektorn minskar i vissa kommuner
74 procent är anställda inom den privata sektorn
i delområdet Nordvästra, som därmed har en
större andel anställda i privat sektor än Skåne som
helhet och de övriga delområdena. Under 2016
ökade sysselsättningen i både den offentliga och
privata sektorn - vilket gav en total sysselsättningstillväxt på 2,3 procent. Det är i nivå med
Skåne i stort. Den största procentuella ökningen
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

20 416 (+1%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden oktober 2017 till september 2018 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

NETTOFÖRETAGANDE

2 034 (-6,3%)

Källa: Svensk mäklarstatistik

ARBETSLÖSHET

Så många fler företag startades än gick i konkurs under 2017
(förändring från 2016).
Källa: Tillväxtanalys

9,0% (-0,9)

Arbetslösheten i september 2018 (förändring i
procentenheter jämfört med september 2017).

BRP PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Källa: Arbetsförmedlingen

363 (+4,8%)

SYSSELSÄTTNING

75,2% (+2,3%)

Så stor var bruttoregionprodukten för området 2015
(förändring 2014-2015).
Källa: SCB

Sysselsättningsgrad 2016 (tillväxt samma år)

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA I OMRÅDET (2017)*
Per sektor 2016 (tillväxt 15-16)
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

1 025

Helsingborg

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun, förutom i Båstad där Peab är störst. Anger största
enskilda bolag/arbetsställe och är ej sammanräknad för koncern Källa: SCB
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Offentlig sektor

37 580
(+5%)
108 063
(+1,4%)

Privat sektor
Källa: SCB
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i privat sektor står Åstorp för. I Landskrona, Bjuv
och Höganäs har den privata sektorn minskat
under samma år.
Samtidigt ökade sysselsättningen inom den
offentliga sektorn i alla områdets kommuner.
Procentuellt sett var ökningen störst i Perstorp
med 12,8 procent – motsvarande 92 personer.
Sett till antal sysselsatta stod Helsingborg för den
största ökningen. Fler anställda inom kommunal
förvaltning är en av de främsta förklaringarna till
ökningen i samtliga kommuner – totalt sett stod
kommunal förvaltning för 80 procent av områdets
ökning i offentlig sektor. Läs mer om utvecklingen
i faktarutan nedan.
Befolkningen växer lika snabbt som i Skåne
Andra kvartalet 2018 hade delområdet Nordvästra 339 722 invånare – Helsingborg stod för 43
procent av invånarna. De senaste fem åren (20122017) ökade befolkningen med 6,6 procent, vilket
är i nivå med Skånesnittet. Under samma period

har den arbetsföra befolkningen ökat med 4,3
procent och antalet pensionärer med 9,6 procent.
Enligt Region Skånes senaste befolkningsprognos
ser befolkningen ut att växa med ytterligare 8,7
procent fram till år 2026. Även den arbetsföra befolkningen beräknas växa relativt snabbt med 6,6
procent samtidigt som pensionärerna beräknas
öka med 10,9 procent.
Enligt samma prognos är Perstorps kommun
den enda i området som beräknas få en negativ
befolkningstillväxt fram till 2026. Snabbast förväntas befolkningen växa i Klippans kommun.
NÄRINGSLIV
Delområdet Nordvästra har med sina tio kommuner ett varierat näringsliv som i många kommuner
präglas av en stor del mindre företag. Samtidigt
utmärker sig två branscher – den traditionellt
starka industrin och den snabbt framväxande
e-handeln. Nettoföretagandet vände nedåt under
2017 efter flera års uppgång.

Antal ansökningar om skuldsanering per 1000 inv.

Grafen visar hur många som har ansökt om skuldsanering hos Kronofogden
3,0

Förändring: Antal 2016-2017

+74%

2,5

2,0

Under 2017 ökade antalet ansökningar om
skuldsanering. Ökningen kan delvis bero
på att det i slutet av 2016 blev lättare att
ansöka om skuldsanering på nätet.

1,5
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Källa: Kronofogden

> Trend 1 - Antalet ansökningar om skuldsanering per 1 000 invånare ökade från 1,6 till 2,8 mellan 2016 och
2017. Totalt ansökte 961 personer i delområdet om skuldsanering. 2,8 ansökningar per 1 000 invånare är
något högre än samma siffra för Skåne som är 2,3.
> Trend 2 - Flest ansökningar per 1 000 invånare hade Klippan med 4,8 medan Ängelholm hade minst antal
ansökningar med 1,8 per 1 000 invånare.
> Trend 3 - Under 2018 ser ansökningarna ut att förbli i princip oförändrade i området medan de förväntas
sjunka i Skåne.

Tillväxt i bägge sektorerna – snabbast växer den offentliga

*Förutsatt att antalet ansökningar under det andra halvåret 2018 följer utvecklingen under första halvan, vilket varit fallet under föregående år.

Sysselsättningstillväxt
under fem år
25%

Sysselsättningstillväxt för privat och offentlig sektor 2012-2016

Ökning i antalet ansökningar om skuldsanering under 2017

Sysselsättningstillväxt 2015-2016

20%

+1,4% i privat sektor
+5,0% i offentlig sektor
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Källa: SCB
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> Trend 1 - Under 2016, vilket är det senaste året med tillgänglig statistik, ökade delområdet Nordöstras sysselsättning i både privat och offentlig sektor med 1,4 respektive 5,0 procent. Det gav en total sysselsättningstillväxt på 2,3 procent – vilket är helt i nivå med tillväxten för hela Skåne samma år.
> Trend 2 - I tre kommuner – Bjuv, Landskrona och Höganäs – minskade antalet sysselsatta inom den privata
sektorn under 2016. Att Landskronas sysselsatta inom den privata sektorn minskade under 2016 kan jämföras
med att kommunen hade den högsta tillväxten i den privata sektorn under 2012 till 2016. Landskrona och Höganäs uppvisar dock en positiv sysselsättningstillväxt totalt sett, till skillnad från i Bjuv där sysselsättningen sjönk.
> Trend 3 - Alla kommuner inom området ökade antalet anställda i offentlig sektor under 2016. Den största
delen av ökningen står kommunal förvaltning för – där ökade antalet sysselsatta med 13 procent under 2016,
vilket motsvarar 1 446 personer.
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Tillverkning, vård och omsorg samt handel
dominerar
Området Nordvästras största branscher är vård
och omsorg/sociala tjänster, handel och tillverkning och utvinning. Både vård och omsorg/sociala tjänster och handel har ökat sett till sysselsättning under 2016, vilket är det senaste året
med tillgänglig statistik.
Samtidigt visar statistiken att tillverkningen
och utvinningen i området Nordvästra har känt
av de strukturförändringar som präglat branschen på senare år i form av automatisering och
digitalisering. Under 2016 minskade områdets
sysselsatta inom tillverkning och utvinning med
1,6 procent - vilket motsvarar en nedgång på
över 300 personer.
I många av områdets kommuner är industriföretagen stora arbetsgivare – i exempelvis Örkelljungas kommun är de tre största arbetsgivarna
tillverkningsföretagen KB Components, Continental Bakeries och Ekets Mekaniska AB (näst
efter kommunen som är den största arbetsgivaren). Ett annat exempel är Perstorps kommun
där tio av kommunens 15 största arbetsgivare
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

finns inom industrin – med kemikalietillverkaren
Perstorp Special Chemicals i spetsen. Under
2016 minskade dock de anställda inom industrin i
Perstorp med 5,1 procent.
E-handeln har skapat nya möjligheter
Handeln har stor betydelse för näringslivet i
delområdet Nordvästra, och de sysselsatta i
branschen ökade under 2016 med 2,2 procent
– motsvarande över 400 personer – och är områdets näst största bransch. Samtidigt sysselsätter
logistik och magasinering sex procent av de
sysselsatta.
Vid sidan av cityhandeln har området det stora
köpcentret Väla utanför Helsingborg, och i takt med
e-handelns snabba framfart har nordvästra Skåne
vuxit fram till ett center för e-handel. Flera lager och
logistikföretag har idag sin bas i området, vars läge
nära både motorväg och hamnar är fördelaktigt.
– Den gyllene triangeln i Skåne för e-handelslogistik är Helsingborg-Ängelholm-Åstorp. Där finns
kapaciteten att få snabbt ut produkter i Norden,
men också att kunna hantera returer, säger Andreas Jarud, vd för Ängelholms näringsliv AB.
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I just Ängelholm har en tydlig satsning gjorts
på e-handeln de senaste åren – etableringen av
e-handelsklustret E-city Engelholm. Där finns
idag fastighetsbolaget Catena med hyresgäster
som Boozt Fashions automatiska lager och Dream Logistics. Catena förvärvade i oktober 2018
ytterligare mark i området för att möjliggöra en
fortsatt satsning på e-handeln.
Helsingborgs styrka inom handel och logistik
utvecklas nu i riktning mot att göra staden till ett
e-handelscentrum som kan samverka med Ängelholms e-handelskluster. I Helsingborg finns idag
e-commerce park med en e-handelsinkubator.
Helsingborgs stads näringslivsdirektör Annette
Melander Berg berättar om hur e-handeln påverkat handeln på senare år.
– Vi ser strukturförändringarna inom handeln
tydligt eftersom det är en stor bransch i Helsingborg. Den påverkas av e-handelns framväxt och
det sker många logistiketableringar som följd.
Samtidigt måste man titta på hur cityhandeln
utvecklas och det är sådant vi måste fortsätta
jobba med, berättar hon.
I september 2018 kom beskedet att Inter Ikea
Service, som hanterar Ikeas varumärke och
koncept, ska flytta från Väla utanför Helsingborg till Malmö och Älmhult. Därmed försvinner
runt 180 medarbetare från Helsingborg. Trots
det kommer runt 1 400 anställda finnas kvar i
Helsingborg inom olika delar av Ikea efter flytten.
Att Helsingborg är ett viktigt fäste för IKEA har
sin historiska förklaring i att möbelkoncernen
1973 flyttade huvudkontoret från Älmhult
till danska Humlebæk mitt emot Helsingborg
där många chefer kom att bo. Senare flyttade
huvudkontoret vidare till Nederländerna, men då
valde IKEA att etablera ett stort kontor i det så
kallade Sockerbruket i hamnområdet och byggde
sedan successivt ut verksamheten i Helsingborg.
Idag har IKEA stora kontorsanläggningar i såväl
Älmhult som Helsingborg och Malmö men med
huvudkontor i Leiden i Nederländerna. En annan
viktig arbetsgivare är Ica med ett av sina största
lager i Långeberga i Helsingborg, där runt 1 200
personer arbetar med att förse 700 Ica-butiker i
södra Sverige med varor.
Företagstjänsterna ökar
Området Nordvästra har en stor andel privata
företag jämfört med många andra skånska delområden. Samtidigt har företagstjänsterna, som in52
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kluderar verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, ökat med nästan fem procent
under 2016. Även det går mot trenden i många
andra delar av Skåne där företagstjänsterna minskar. Procentuellt sett har Perstorps kommun haft
den största ökningen inom företagstjänster, vilket
delvis kan förklaras av industriernas framfart.
– De lite större tillverkande industrierna går för
fullt och dessa supportas på olika sätt av mindre
företag i stora drag, berättar Sahand Kousha,
näringslivschef i Perstorps kommun.
Företagstjänsterna har även ökat i bland annat
Ängelholms kommun, där man satsat aktivt på
detta sedan 2016.
– Vi formulerade för några år sedan strategi
”kraftsamling Ängelholm” där vi vill växa i de
kunskapsintensiva branscherna, berättar Andreas
Jarud, vd för Ängelholm näringsliv.
Många storföretag i delområdet
Även om delområdet Nordvästra, som omfattar
tio av de elva kommunerna i samarbetet Familjen
Helsingborg, har många små- och medelstora
företag saknas inte storföretag. Ett starkt life
science-kluster finns inom delområdet där Johnson
& Johnsonägda McNeil i Helsingborg nu investerar
20 miljoner dollar för en utbyggnad där produktionen av Nicorette antirökprodukter kompletteras
med produkter mot allergi. I Ängelholm finns
danskägda medicinteknikföretaget HemoCue
och i Torekov finns plastföretaget Nolato med en
division för medicinteknik. Tvärs över Bjärehalvön
har plåtföretaget Nolato sitt huvudkontor i Båstad
medan den skånska byggjätten Peab har sitt huvudkontor i Förslöv i Båstads kommun. I Viken norr
om Helsingborg finns framgångsrika klickgolvföretaget Pervanovo Invest med dotterbolaget
Välinge Group där danska leksaksföretaget Legos
ägarföretag Kirkbi äger 49 procent av aktierna.
I Landskrona har danska logistikföretaget DSV
Road sin stora skånska anläggning och inne i
staden finns huvudkontoret för dörrautomatikkoncernen Assa Abloy Entrance Systems samt för
fordonsunderleverantören Haldex. I Perstorp finns
specialkemikoncernen med samma namn men där
huvudkontoret sedan några år finns i Malmö.
Byggbranschen går starkt i delområdet
Antalet sysselsatta inom byggverksamhet
ökade med nästan sju procent under 2016, vilket
motsvarar knappt 700 personer. Det syns även
i statistiken över nyproduktion i området, som
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

Nettoföretagandet vände nedåt under 2017
Nettoföretagande
2800
Visar nyetablerade företag, konkurser och nettoföretagande

Förändring 2016-2017

2300

-6,3 %

1800

1300

Områdets nettoföretagande minskade
under 2017 då det startades 2 278 nya
företag och 244 företag gick i konkurs.

800

300

-200

2012

2013
Nyetablerade företag

2014

2015
Konkurser

2016
Nettoföretagande

2017

Källa: Tillväxtanalys

> Trend 1 - Nettoföretagandet gick ner under 2017 efter att ha legat på en stabil nivå med en svag ökning under
de senaste åren. Nedgången 2017 förklaras både av fler konkurser och färre nystartade företag.
> Trend 2 - Under 2017 stod Örkelljunga för den starkaste ökningen i nettoföretagandet, med en uppgång på 80
procent jämfört med 2016. Det förklarades av en ökning i nystartade företag, från 50 till 74 nyetableringar, och få
konkurser.
> Trend 3 -Bjuv står för den största minskningen i nystartade företag och den största ökningen i antal konkurser.
Därmed föll Bjuvs nettoföretagnde med nästan 30 procent under 2017 jämfört med föregående år.

har ökat stort under 2016 och 2017. Även under
2018 första åtta månader har antalet påbörjade
lägenheter ökat i området, vilket tyder på en fortsatt stark byggsektor i delområdet Nordvästra.
Kompetensbristen allt synligare
Flera av områdets näringslivschefer pekar på
kompetensförsörjning som ett hinder för fortsatt
tillväxt i området.
– Jag kan ge ett ganska tvärsäkert svar på
frågan om vad som är den största utmaningen
för fortsatt tillväxt i näringslivet. När jag pratat
med många företag så handlar det generellt
om utmaningar med kompetensförsörjning och
komptensmatchning, att företagen kan anställda
rätt komptens. Det är en utmaning idag, säger
Anette Melander Berg, näringslivschef i Helsingborgs stad.
– Många företag går för fullt och kan inte ta mer
jobb på grund av att de inte kan finna tillräckligt
många att anställa som har rätt kvalifikationer. Vi
jobbar här med att visa på att rätt inställning och
ambitioner kan finnas i övriga grupper, men att
företagen då själva får internutbilda dem, säger SaSKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

hand Kousha, näringslivschef i Perstorps kommun.
– I Ängelholm har kompetensfrågan singlat upp
som den största frågan 2018, med en kraftig
ökning under det senaste året på frågan om vad
företagen upplever som det största hindret i sin
verksamhet. Från 8 procent 2015, 11 procent
2016, 15 procent 2017 till 25 procent 2018, berättar Andreas Jarud, vd för Ängelholm näringsliv.
BOSTADSMARKNAD
Bostadspriserna i området Nordvästra ökar fortfarande i de flesta kommuner, men ökningen har
mattats av jämfört med tidigare år. Båstad är den
kommun där både villa- och bostadsrättspriserna
sjunkit under den senast uppmätta perioden. Det
är även i Båstad priserna är som högst.
Prisökningen avmattas i de flesta kommuner
Ökningen i området Nordvästras bostadsrättspriser har avtagit det senaste året. I näst intill alla områdets tio kommuner har priserna ökat mindre de
senaste 12 månaderna (avser genomsnittligt pris
under perioden oktober 2017-september 2018
jämfört med oktober 2016-september 2017) än
53
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Bostadsmarknaden

genomsnittliga ökningen per år mellan 2012 och
2017 var runt sex procent.Prisutvecklingen mäter
utvecklingen i K/T-talet vilket anger förhållandet
mellan köpeskilling och taxeringsvärde.
Precis som för bostadsrätterna är villapriserna
högst i Båstad – som även uppvisar sjunkande priser bland villorna. Även i Örkelljunga har villapriserna
sjunkit. Mest har villapriserna ökat i Höganäs.
Villaförsäljningarna i området har ökat med
nästan sex procent under den senaste 12-månadersperioden.

Prisutveckling bostadsrätter och villor

Villaförsäljningarna ökar – fortsatt prisökning
Villapriserna i delområdet Nordvästra ökade med
två procent under den senaste 12-månadersperioden (avser genomsnittligt pris under perioden oktober 2017-september 2018 jämfört med oktober
2016-september 2017). Därmed uppvisar även villapriserna en avmattning i prisutvecklingen, då den

Genomsnittlig
förändring per år
2012-2017

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Bjuv

50%4

16%

9 064

65 (20%)

Båstad

-18%

15%

25 578

71 (51%)

Helsingborg

4%

9%

22 758

1 756 (-4%)

Höganäs

15%

2%

20 675

114 (-20%)
103 (43%)

Klippan

13%

18%

6 658

Landskrona

-8%

16%

18 815

362 (2%)

Perstorp

28%4

9%

4 384

48 (66%)

Åstorp

0%

33%

12 168

59 (4%)

Ängelholm

4%

9%

20 088

238 (-20%)

Örkelljunga

6%4

11%

5 759

30 (15%)

Nordvästra

1%

9%

20 416

2 846 (-2%)

4

Förändring K/T-tal:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per
år 2012-2017

K/T-tal2

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Bjuv

0%

5%

1,92

12 836

130 (-26%)

Båstad

-2%

4%

1,74

30 409

182 (21%)

Helsingborg

5%

6%

1,83

27 995

630 (11%)

Höganäs

6%

5%

1,93

26 354

299 (3%)

Klippan

4%

6%

1,96

11 430

152 (5%)

Landskrona

1%

6%

1,89

22 443

261 (7%)

Perstorp

2%

6%

1,84

9 379

55 (6%)

Åstorp

1%

7%

1,90

14 356

120 (7%)

VILLOR

Helsingborg.

> Nyproduktion - Det har byggts 7 500 lägenheter mellan 2012-2017. Flest av dessa färdigställdes under 2017
och Helsingborg står för den största andelen. Under denna period var den under 2016 det påbörjades flest lägenheter och under 2017 sjönk antalet. Under 2018 års andra kvartal minskade de påbörjade lägenheterna med 44
procent jämfört med samma period 2017.

Källa: Svensk mäklarstatistik

Förändring kr/kvm:
rullande 12 mån1

BOSTADSRÄTTER

FOTO: NEWS ØRESUND

vad de gjort i genomsnitt per år 2012-2017. Sett
till hela området ökade priserna med en procent
under 12-månadersperioden, till skillnad från i
genomsnitt nio procent per år mellan 2012-2017.
Utvecklingen de senaste 12 månaderna följer
delområdena Lundaområdet och Sydvästras prisutveckling procentuellt sett.
Inom området Nordvästra står Höganäs för den
största ökningen under den senast uppmätta perioden (vissa kommuner har en större ökning, men
på grund av otillräckliga observationer är dessa
inte tillförlitliga). I Landskrona och Båstad sjönk
priserna. Allra mest sjönk priserna i den dyraste
kommunen Båstad, med -18 procent.
Prisnivån uppvisar stora skillnader inom delområdet, från ett kvadratmeterpris på runt 4 300
kronor i Perstorp till 25 600 kronor i Båstad. Antalet försäljningar har ökat med två procent i hela
området under den senast uppmätta perioden.

Ängelholm

3%

5%

1,81

23 617

342 (5%)

Örkelljunga

-5%

5%

1,75

9 580

115 (19%)

Nordvästra

2%

6%

1,85

22 630

2 286 (6%)

1) Förändring senaste 12 rullande månader, avser genomsnittligt värde oktober 2016-september 2017 jämfört med genomsnittligt värde oktober 2017-september
2018. 2) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2017 till september 2018. 3) Antal försäljningar under perioden oktober 2017-september
2018. Förändringen avser oktober 2016-september 2017 jämfört med oktober 2017-september 2018. 4) Antalet försäljningar understiger 25 per år, vilket gör att
prisutvecklingen inte är tillförlitlig.

+56%

Prisutveckling: 2012-2017

Prisutveckling: 2012-2017

ökning för
Nordvästra

BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)*
35 000

6 500

1,80

1,85

25 000
1,70

20 000

4 500

15 000

3 500

ökning för
Nordvästra

1,95

30 000

5 500

1,75

1,60

1,65

1,50

1,55

1,40

1,45

10 000
5 000

2 500

0

1 500
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+31%

VILLOR (K/T-tal)
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BJUV

KLIPPAN
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PERSTORP

2016
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LANDSKRONA

ÅSTORP
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1,35

1,30
2012
BÅSTAD

2013
HELSINGBORG

2014
PERSTORP
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2015

2016

ÄNGELHOLM

2017
ÖRKELLJUNGA

2012
HÖGANÄS

2013
KLIPPAN
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LANDSKRONA

ÅSTORP

2017
BJUV
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NORRA

Norra
Kommuner: Hässleholm, Osby
Invånare: 63 325 (2018), 3,8% (förändring 2012-2017)
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA
Antal anställda

Förändring
15-16 (procent)

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (21 %)

5 507

4,6

2,08 (+3%)

Handel (15 %)

4 018

1,8

K/T-talet för områdets villor under perioden
oktober 2017 till september 2018 (förändring
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Tillverkning och
utvinning (13 %)

3 578

1,1

Utbildning (12%)

3 186

6,2

Byggverksamhet (9 %)

2 345

1,6

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Delområde: Norra

Arbetslösheten sjunker snabbt
Arbetslösheten i området Norra var 9,2 procent
i september 2018. Det följer Skånes genomsnitt
och är även i nivå med delområdet Nordvästras
arbetslöshet. Från september 2018 jämfört med
samma månad förra året sjönk arbetslösheten
med 0,5 procent – vilket också följer Skånes
utveckling. Osby har lägre arbetslöshet än
Hässleholm, med 8,1 respektive 9,5 procent, dock
sjunker arbetslösheten snabbare i Hässleholm.
Ungdomsarbetslösheten (14,3 procent) ligger
56
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Delområdet Norra drar nytta av sitt strategiska läge med goda kommunikationer åt både norr och söder. Det har lockat företag inom e-handeln
samtidigt som industrin fortfarande växer. Dock är det inom den offentliga sektorn de nya jobben skapas. Delområdets arbetslöshet är i nivå med
länet i stort men sjunker snabbare än Skånesnittet. Bostadsrättspriserna
har mattats av något det senaste året men ökar fortfarande och under
andra kvartalet 2018 började rekordmånga lägenheter byggas.
ARBETSMARKNAD
Delområdet Norra har en arbetslöshet i nivå med
Skåne och en positiv sysselsättningstillväxt, men
endast i den offentliga sektorn. Arbetslösheten
bland ungdomar minskar i rask takt, vilket delvis
kan förklaras av en relativt svag befolkningsökning bland personer i arbetsför ålder.

VILLOR: K/T-TAL

över Skånesnittet, men sjunker markant snabbare än i Skåne. Mellan september 2018 och
samma månad föregående år sjönk ungdomsarbetslösheten med 3,9 procentenheter. Att arbetslösheten sjunker snabbt kan delvis förklaras
av den svaga befolkningsutvecklingen som syns
i delområdet, framförallt bland den arbetsföra
befolkningen.
Sysselsättningstillväxten skiljer sig åt mellan
offentlig och privat sektor
Den totala sysselsättningstillväxten är positiv
i delområdet Norra, men skiljer sig åt mellan
den privata och offentliga sektorn. Totalt ökade
sysselsättningen med 2,5 procent under 2016,
vilket är det senaste året med aktuell statistik.
Medan den offentliga sektorn växte snabbt
förblev jobben inom den privata sektorn i princip
oförändrade. I Osby har de privata jobben ökat
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

10 267 (+3%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden oktober 2017 till september 2018 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

NETTOFÖRETAGANDE

315 (-2,5%)

Källa: Svensk mäklarstatistik

Så många fler företag startades än gick i konkurs under 2017
(förändring från 2016).

ARBETSLÖSHET

9,2% (-0,5)

Källa: Tillväxtanalys

BRP PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Arbetslösheten i september 2018 (förändring i
procentenheter jämfört med september 2017).

267 (+3,7%)

Källa: Arbetsförmedlingen

Så stor var bruttoregionprodukten för området 2015
(förändring 2014-2015).

SYSSELSÄTTNING

Källa: SCB

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA I OMRÅDET (2017)*

77,6% (+2,5%)

Antal anställda

Ort

1 325

Hässleholm

BERGENDAHL FOOD AB

775

Hässleholm

Per sektor 2016 (tillväxt 15-16)

BALLINGSLÖV AKTIEBOLAG

475

Hässleholm

Offentlig sektor

BACKER AB

225

Hässleholm

LEKOLAR AB

175

Osby

SAMHALL AKTIEBOLAG

175

Hässleholm

GRÖNSAKSHALLEN
SORUNDA AKTIEBOLAG

175

Hässleholm

FINJA PREFAB AB

175

Hässleholm

STOBY MÅLERI AB

175

Hässleholm

SKÅNE LÄNS LANDSTING

*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
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Sysselsättningsgrad 2016 (tillväxt samma år)

8 889
(+8,1%)
17 769
(-0,1%)

Privat sektor
Källa: SCB
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med 1,1 procent, men Hässleholms negativa
utveckling i privat sektor drar områdets utveckling nedåt. Under femårsperioden 2012-2016 är
utvecklingen dock den omvända mellan kommunerna - då ökade de privata jobben i Hässleholm,
men minskade i Osby.
Under 2016 stod Hässleholm för den största
ökningen både procentuellt sett och till antal
inom offentlig sektor – totalt ökade de offentligt
anställda med 9,3 procent motsvarande över 600
personer. En stor del av den offentliga tillväxten
finns inom kommunal förvaltning, där sysselsättningen ökade med nästan tio procent under 2016.
Utvecklingen med en snabbt växande offentlig sektor syns även under en femårsperiod, då
de offentliga jobben i området Norra växte med
14,1 procent samtidigt som de privata förblev
nästintill oförändrade på 0,3 procent.
Under 2016 minskade de anställda inom
Hässleholms kommunala bolag med nästan 30
procent, motsvarande runt 280 personer.

Svag befolkningsutveckling
– men utvecklingen förväntas öka
Under andra kvartalet 2018 hade området Norra
65 325 invånare, vilket innebär att befolkningen
ökat med 0,4 procent från samma kvartal året
innan. Det är en svag befolkningsutveckling – i
hela Skåne var ökningen 1,4 procent. Under 2017
förblev den arbetsföra befolkningen i princip
oförändrad medan antalet pensionärer ökade med
runt en procent. Framöver förväntas befolkningen i
delområdet öka snabbare än tidigare år, totalt med
9,2 procent fram till år 2026, enligt Region Skånes
befolkningsprognos. Enligt prognosen kommer
även den arbetsföra befolkningen öka mer än tidigare år, dock inte snabbare än pensionärerna.
NÄRINGSLIV
Delområdet Norra präglas till stor del av verksamheter som gynnas av ett strategiskt bra läge med
goda kommunikationer. Tillverkningen går fortfarande starkt, framförallt i Osby, samtidigt som

Efter fallande trend - fler ansökte om skuldsanering 2017
Antal ansökningar om skuldsanering per 1000 inv.

Grafen visar hur många som har ansökt om skuldsanering hos Kronofogden
2,6

Förändring: Antal 2016-2017

+83,1%

2,4
2,2
2,0
1,8

Under 2017 ökade antalet ansökningar om
skuldsanering. Ökningen kan delvis bero
på att det i slutet av 2016 blev lättare att
ansöka om skuldsanering på nätet.

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

2012

2013

2014

2015
Norra

2016

2017

2018*

Skåne

Källa: Kronofogden

> Trend 1 - Under 2017 ansökte 152 personer om skuldsanering, vilket motsvarar 2,3 personer per 1 000
invånare. Året innan ansökte 1,3 personer per 1 000 invånare, vilket innebär en procentuell ökning på 83,1
procent. Ökningen kan delvis bero på att det i slutet av 2016 blev lättare att ansöka om skuldsanering.
> Trend 2 - Flest ansökningar per 1 000 invånare har Osby med 2,7 under 2017. Under 2018 ser ansökningarna ut att falla i båda kommunerna, men mest i just Osby.
> Trend 3 - Både Hässleholm och Osby uppvisade en sjunkande trend under 2016, innan antalet ansökningar
återigen vände uppåt 2017.

Jobben i privat sektor minskade marginellt under 2016

*Förutsatt att antalet ansökningar under det andra halvåret 2018 följer utvecklingen under första halvan, vilket varit fallet under föregående år.

Sysselsättningstillväxt under fem år

Sysselsättningstillväxt för privat och offentlig sektor 2012-2016

-0,1% i privat sektor
+8,5% i offentlig sektor

15%

10%

5%

0%

-5%

Sysselsättningstillväxt 2015-2016

Norra

Osby

Privat

Hässleholm

Norra

Osby

Hässleholm

Offentlig

Källa: SCB

> Trend 1 - Under 2016 förblev jobben inom privata sektor i princip oförändrade i delområet Norra. Samtidigt uppvisade den offentliga sektorn en stark utveckling i antalet nya jobb och ökade med 8,5 procent vilket motsvarar runt
660 personer. En stor del av de nya jobben inom det offentliga skapades inom kommunal förvaltning.
> Trend 2 - De privata ökade något i Osby medan de minskade något i Hässleholm under 2016. Under en längre
tidsperiod (2012-2016) har dock de privata jobben ökat i Hässleholm, men minskat i Osby. I båda kommunerna
ökade antalet sysselsatta i offentlig sektor under både lång och kort sikt.
> Trend 3 - De senaste åren (2012-2016) har jobben inom offentlig sektor ökat betydligt mer än inom privat
sektor i delområdet Norra. Den totala sysselsättningstillväxten under dessa år är 4,5 procent vilket kan jämföras
med Skånesnittet på 5,9 procent.
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vård och omsorg samt handeln är de dominerande
branscherna som sysselsätter allt fler.
Vård och omsorg samt handel och tillverkning
sysselsätter flest
Områdets tre största branscher är vård och omsorg/
sociala tjänster, handel samt tillverkning och utvinning. Alla dessa ökade sett till sysselsättningen under 2016. Procentuellt sett ökade antalet anställda
mest inom information och kommunikation – med
11,9 procent – vilket dock motsvarar endast 20
personer. Den största ökningen sett till antal sysselsatta står vård och omsorg/sociala tjänster för som
ökade med 4,6 procent motsvarande 240 personer.
Denna ökning är dock endast lokaliserad till Hässleholm – i Osby minskade samma bransch något.
Utbildning ökade mycket sett till antalet sysselsatta i
båda kommunerna under 2016 jämfört med tidigare
år. Den bransch som uppvisade den största nedgången samma år var jordbruk- och skogsbruk.
Tillverkningen dominerar i Osby
Det går bra för industrin i delområdet Norra. Där
är branschen tredje störst och under 2016 ökade
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de sysselsatta med 1,1 procent. I Osby ökade de
sysselsatta inom tillverkning och utvinning med
nästan fyra procent under 2016. Även under en
femårsperiod har de anställda inom branschen
ökat i Osby, till skillnad från i området i stort. Att
industrin har stor betydelse i Osby syns också
sett till de största arbetsgivarna i kommunen,
bland andra Ekstrands Dörrar och Fönster, möbeltillverkaren Johpomek, fordonstillverkaren SRS
Sjölanders och platstillverkaren Triplan.
I Hässleholm ökade de sysselsatta inom industrin
marginellt under 2016, och minskade mellan 2012
och 2016. Det senaste året har dock flera betydande tillverkningsföretag försvunnit från kommunen.
I våras meddelade Hilding Anders att de flyttar
sängproduktionen från Hästveda till Rydaholm,
vilket drabbade runt 70 anställda. Tidigare i år gick
också VA Automotive, vars verksamhet omfattade
produktion, utveckling och forskning inom fordonsbranschen, i konkurs. Bland företagets kunder
fanns Volvo, Ikea, BMW och General Motors.
– Det var en stor arbetsgivare, med anställda i
kommunen och grannkommunerna, säger Stefan
Larsson.
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Området Norra drar nytta av strategiskt läge
I en tid där snabba transportvägar blir allt mer
värdefulla spelar läget stor roll för näringslivets
förutsättningar. Just läget och tågförbindelserna
både norr- och söderut har skapat positiva effekter för området Norra de senaste åren. Samtidigt
ska sträckan Lund-Hässleholm bli den andra
etappen som byggs till den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Malmö.
Därmed kommer den fyrspåriga järnväg som har
påbörjats mellan Malmö och Lund fortsätta upp
till Hässleholm, med tidigast beräknad byggstart
i början av 2020-talet.
– Det kommunikativa läget i stort är väldigt
bra. Det finns goda transportmöjligheter och
resmöjligheter i alla riktningar. Sedan har vi
fortsatt gott om mark och lägre priser än i västra

Skåne. Intresset och uppmärksamheten kommer
öka, som jag bedömer det. Både för folk som
köper bostad och flyttar uppåt och för företag,
säger Stefan Larsson som är tillväxtchef i Hässleholms kommun.
Att Öresundstågens nya underhållsdepå ska
etableras i Hässleholm är ett exempel på det.
– När den är klar kommer det komma
spin-off-effekter. Redan nu kan man märka att
läget, även utan att depån är på plats, börjar ge
effekter, berättar Stefan Larsson.
Samtidigt har allt fler företag kopplade till
e-handeln hittat till området med dess goda
logistikmöjligheter. Områdets största privata
arbetsgivare är idag Bergendahls Food, som
driver matvarubutikerna City Gross, där nära
800 personer arbetar idag. Livsmedelsjätten har
sitt centrallager i Hässleholm och som en del av
företagets utökade satsning på e-handel ska ytterligare runt 60 personer anställas under 2018.
Det är också ett e-handelsföretag som ska etablera sig i den traditionella sängtillverkaren Hilding
Anders lokaler i Hästveda utanför Hässleholm när
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BOSTADSMARKNAD
Hässleholm står för merparten av alla områdets bostadsaffärer och bidrar till att priserna
ökar både när det gäller bostadsrättspriser och
villapriser. Delområdet har lägst prisnivå i Skåne.
Nyproduktionen har inte varit lika hög som i
många andra delområden, men antalet påbörjade
lägenheter 2017 och hittills 2018 tyder på att
allt fler lägenheter kommer att färdigställas i
området under de kommande åren.

Källa: Tillväxtanalys

> Trend 1 - Under 2017 sjönk området Norras nettoföretagande för tredje året i rad. Nedgången under 2017 kan
främst förklaras av fler konkurser under året då antalet nystartade företag förblev i princip oförändrat.
> Trend 2 - I Osby ökade nettoföretandet med 28 procent under 2017. Osbys positiva utveckling beror på att nyföretagandet ökade med nästan 30 procent samtidigt som antalet konkurser förblev oförändrade.
> Trend 3 -Under 2017 startades färre företag i Hässleholm än under något år mellan 2012 och 2017. Samtidigt
ökade konkurserna under 2017, vilket innebar att Hässleholms utveckling i nettoföretagandet sjönk med 8,5
procent.
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Bergendahls food
i Hässleholm.

företaget nu flyttar sin produktion till Rydaholm.
I och med dessa satsningar på e-handeln ser
utvecklingen inom transport och magasinering
ut att vända uppåt efter att sysselsättningen
inom branschen minskade 2016.

Nettoföretagandet sjunker - fler konkurser under 2017
Visar nyetablerade företag, konkurser och nettoföretagande

FOTO: NEWS ØRESUND

Kökstillverkaren Ballingslöv har sin produktion
i orten med samma namn utanför Hässleholm,
trots att huvdkontoret sedan några år tillbaka
finns i Malmö. Under 2017 hade fabriken nästan
500 anställda i Ballingslöv. Även Finja Betong,
som tillverkar betong, är en viktig arbetsgivare i
Hässleholm med många anställda.
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Områdets bostadsrättspriser stiger – Hässleholm ökar dominansen
Delområdet Norra har lägst prisnivå av de skånska
delområdena. Priserna på bostadsrätter ökade
med tre procent i hela området under perioden
oktober 2017 till september 2018 jämfört med
den föregående 12-månadersperioden. Bostadsrätterna ökar därmed i pris trots att Hässleholm
som står för nästan alla försäljningar uppvisar
oförändrade priser. Men eftersom antalet bostadsrättsaffärer sjönk i Osby där prisnivån är lägre
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

än i Hässleholm, från att stå för tio till att stå för
fyra procent av försäljningarna, såldes det totalt
sett fler lägenheter med dyrare prisnivå i området
under den senare undersökningsperioden.
De senaste fem åren, 2012-2017, har priserna
ökat mer än under den mest aktuella undersökningsperioden. Under femårsperioden ökade
priserna med 16 procent i genomsnitt per år och
Hässleholm stod då för den starkaste prisökningen.
Villapriserna stiger i området med lägst prisnivå
Villapriserna i området Norra ökar, men inte lika
snabbt som tidigare år. Med 10 300 kronor per
kvadratmeter har Norra lägst prisnivå av alla de
skånska delområdena.
Under perioden oktober 2017 till september
2018 ökade villapriserna med tre procent jämfört
med den föregående 12-månadersperioden. Den
genomsnittliga ökningen mellan 2012-2017
var sju procent per år vilket tyder på att priserna
nu mattats av. I de enskilda kommunerna ökade
villapriserna mest i Osby, med sju procent – vilket
är något mer än den årliga ökningen föregående
år. I Hässleholm var ökningen tre procent. Flest
försäljningar sker i Hässleholm och där ökade
villaaffärerna med 18 procent under den aktuella
perioden. I Osby sjönk antalet försäljningar med
nästan 30 procent.
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Prisutveckling bostadsrätter och villor

BOSTADSRÄTTER

Källa: Svensk mäklarstatistik

Förändring kr/kvm:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per år
2012-2017

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Hässleholm

0%

17%

10 445

242 (9%)

Osby

-5%4

7%

5 474

9 (-63%)

Norra

3%

16%

10 267

251 (2%)

Förändring K/T-tal:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per
år 2012-2017

K/T-tal2

Kr/kvm2

Antal försäljningar
(förändring)3

Hässleholm

3%

7%

2,06

12 370

402 (18%)

Osby

7%

6%

2,18

10 019

73 (-28%)

Norra

3%

7%

2,08

12 009

475 (8%)

VILLOR

FOTO: NEWS ØRESUND

Bostadsmarknaden

1) Förändring senaste 12 rullande månader, avser genomsnittligt värde oktober 2016-september 2017 jämfört med genomsnittligt värde oktober 2017-september
2018. 2) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2017 till september 2018. 3) Antal försäljningar under perioden oktober 2017-september
2018. Förändringen avser oktober 2016-september 2017 jämfört med oktober 2017-september 2018. 4) Antalet försäljningar understiger 25 per år, vilket gör att
prisutvecklingen inte är tillförlitlig.

Prisutveckling: 2012-2017
BOSTADSRÄTTER (KR/KVM)*

VILLOR (K/T-tal)
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Flerbostadshus
i Hässleholm.

> Nyproduktion - Runt 470 lägenheter färdigställdes mellan 2012-2017. 2015 var det år då flest lägenheter,
160 stycken, färdigställdes och efter det har antalet återigen gått ner. Hässleholm står för merparten av de
nybyggda lägenheterna. Utvecklingen i antalet påbörjade lägenheter ser mer positiv ut då 2017 var ett rekordår
sett till de senaste fem åren. 2017 påbörjades 150 lägenheter vilket är mer än dubbelt så många som föregående
år. Under 2018 års andra kvartal ökade byggandet med hela 303 procent jämfört med samma kvartal året innan.
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ÖVERBLICK: SKÅNE
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ÖVERBLICK: SKÅNE

Skåne
Kommuner: 33 stycken
Invånare: 1 352 802 (2018), 6,5% (förändring 2012-2017)
Källa: SCB

DE FEM STÖRSTA BRANSCHERNA

VILLOR: K/T-TAL

Antal anställda

Förändring
15-16 (procent)

Vård och omsorg/
Sociala tjänster (17%)

103 003

4,4

1,95 (+3%)

Handel (14%)

80 737

1,6

K/T-talet för områdets villor under perioden
oktober 2017 till september 2018 (förändring
jämfört med föregående 12-månadersperiod).

Utbildning (12%)

69 965

5,0

Företagstjänster (12%)

68 808

0,1

Tillverkning och
utvinning (10%)

57 571

-1,0

Bransch (andel av
total sysselsättning)

Källa: SCB

Överblick: Skåne

25 113 (+1%)
Kvadratmeterpriset för områdets bostadsrätter under perioden oktober 2017 till september 2018 (förändring jämfört med föregående
12-månadersperiod).

NETTOFÖRETAGANDE

Arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar i Skåne. Sysselsättningstillväxten beror till stor del på ökad efterfrågan inom offentlig sektor och under
2016 skapades över hälften av de nya jobben i en offentlig verksamhet.
Samtidigt är bristen på kompetent arbetskraft stor hos de privata såväl som
de offentliga arbetsgivarna. Skånes BRP ligger på en hög nivå men utvecklas
svagt nationellt sett. Under 2016 avtog tillväxttakten i både BRP och hushållens disponibla inkomst. Bostadsrättspriserna har stagnerat i västra Skånes
storstadsområden medan de fortsatt ökar i östra Skåne.

BOSTADSRÄTTER: KR/KVM

8 323 (-3,2%)

Källa: Svensk mäklarstatistik

Så många fler företag startades än gick i konkurs under 2017
(förändring från 2016).

ARBETSLÖSHET

Källa: Tillväxtanalys

9,3% (-0,6)

BRP PER INVÅNARE (TUSEN KR)

Arbetslösheten i september 2018 (förändring i
procentenheter jämfört med september 2017).

375 (+1,9%)

Källa: Arbetsförmedlingen

SYSSELSÄTTNING

Så stor var bruttoregionprodukten för området 2016
(förändring 2015-2016).

73,9% (+2,3%)

Källa: SCB

Sysselsättningsgrad 2016 (tillväxt samma år)

Skillnaderna inom Skåne är stora där västra sidan
har en stark jobbutveckling i det privata näringslivet och en markant befolkningstillväxt medan
flera av kommunerna i östra Skåne har en lägre
befolkningstillväxt, särskilt vad gäller personer i
arbetsför ålder och en svagare utveckling i privata jobb. Dock ökar de privata jobben i Nordöstra
och, som det enda delområdet i Skåne, även
nettoföretagandet.
Bostadspriserna har nått sin topp och på
många håll stagnerat i storstadsområdena i västra Skåne, medan de fortfarande ökar i mellersta
och östra Skåne. Det visar siffror från Svensk
mäklarstatistik som avser perioden oktober 2017
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till september 2018 jämfört med den föregående
tolvmånadersperioden.
EKONOMI
Skånes BRP högre än på många år 2016
– men ökningstakten har saktat in
Sedan 2009 har Skånes bruttoregionprodukt
(BRP) ökat. Under 2016, som är det senaste året
med tillgänglig statistik, var Skånes BRP 375 000
kr per invånare. Det är dock långt ifrån Stockholm
på 627 000 kr per invånare och ungefär i mitten
sett till BRP i alla län. BRP ökade med 6,1 procent
från 2014 till 2015, men från 2015 till 2016 var
det en förändring med 1,9 procent vilket är den
SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

FEM STÖRSTA ARBETSGIVARNA I SKÅNE (2017)*
Antal anställda

Ort

LUNDS UNIVERSITET

6 125

Lund

PEAB SVERIGE AB

2 375

Båstad

AXIS COMMUNICATIONS
AKTIEBOLAG

1 825

Lund

POLISMYNDIGHETEN

1 675

Malmö

PEAB ANLÄGGNING AB

1 625

Båstad

*Tabellen omfattar ej kommunerna som är den största arbetsgivaren i
respektive kommun, ej heller Landstinget. Den anger största enskilda
bolag/arbetsställe och är ej sammanräknad för koncern. Källa: SCB
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Per sektor 2016 (tillväxt 15-16)
Offentlig sektor

175 122
(+4,3%)
413 694
(+1,4%)

Privat sektor
Källa: SCB
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Svag BRP-utveckling i Skåne under 2016 jämfört med övriga Sverige
BRP-utveckling i Skåne 2012-2016
460

Förändring BRP 2015-2016

410

+1,9%
+2,8%

360
310
260
210
160

2012

2013

2014

i Skåne
i Stockholm

2015

Lundaområdet

Mellanskåne

Nordöstra

Norra

Sydöstra

Sydvästra

Nordvästra

Skåne

Källa: SCB

Kronor/invånare 2015

Genomsnittlig årlig förändring
2012-2015

Förändring
2014-2015

Lund

582 000

+5,6%

+7,6%

Ystad

308 000

+5,3%

+4,8%

Malmö

485 000

+4,7%

+7,8%

Landskrona

294 000

+4,7%

+6,1%

Kristianstad

347 000

+3,6%

+5,2%

Simrishamn

261 000

+3,1%

+5,2%

Hässleholm

278 000

+2,8%

+4,1%

Helsingborg

417 000

+2,5%

+4,0%

BRUTTOREGIONPRODUKT

> Trend 1 - Den ekonomiska utvecklingen i Skåne mätt som bruttoregionprodukten, BRP, har varit positiv och är på högsta nivån sedan år 2000. Under 2016, som är det senaste året i SCB:s statistik, var den 375 000 kr per invånare. Detta
kan jämföras med Stockholms BRP på 627 000 kr per invånare och listas alla läns BRP-utveckling landar Skåne i mitten.
> Trend 2 - Från 2015 till 2016 ökade Skånes BRP med 1,9 procent vilket är den fjärde lägsta ökningen i Sverige.
Störst ökning hade Örebro med 7,0 procent följt av Halland med 6,4 procent. I Stockholm ökade BRP med 2,8 procent.
> Trend 3 - Lund, Ystad, Perstorp, Malmö och Landskrona har haft den starkaste BRP-utvecklingen i Skåne under
perioden 2012-2015 med en genomsnittlig årlig ökning på mellan 4,7 och 5,6 procent. Den statistiska osäkerheten
ökar när BRP bryts ned på kommuner varför utvecklingen främst bör studeras över längre tidsperioder.

fjärde lägsta ökningen i Sverige. Skåne ser därför
ut att tappa fart under 2016.

svagast – från 2012 till 2015 var förändringen
0,3 procent.

Högst BRP i Skåne har Lundaområdet och det är
även här den kraftigaste utvecklingen har skett.
Mellan 2012 och 2015 (2015 är det senaste året
med BRP siffror på kommunnivå) har BRP per
invånare växt med 17,2 procent, och var under
2015 457 000 kronor per invånare. Därnäst kommer Sydvästra som 2015 hade ett BRP på 403
000 kronor per invånare. Lägst BRP har Mellanskåne och det är även här som utvecklingen varit

Svag utveckling i hushållens disponibla inkomster jämfört med andra län
Hushållens disponibla inkomster ligger på en hög
nivå i Skåne jämfört med många andra län i Sverige – samtidigt är tillväxten näst lägst bland alla
län. Den disponibla inkomsten per invånare var
204 000 kr under 2016 vilket var en ökning med
2,0 procent från 2015. Därmed är tillväxttakten
lägre än den årliga genomsnittliga ökningen
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mellan 2012-2016. Endast Norrbotten hade en
svagare utveckling i den disponibla inkomsten
per invånare 2016.
Nivån på de skånska hushållens disponibla
inkomst är dock hög i ett nationellt perspektiv.
Enbart Stockholm, Västra Götaland, Halland och
Uppsala län har högre disponibla inkomster. Inom
Skåne skiljer sig inkomsterna markant mellan
kommunerna – Vellinge kommun har högst disponibel inkomst per invånare (294 000 kronor) och
Perstorp lägst (176 000 kronor).
ARBETSMARKNAD
Arbetsmarknaden i Skåne har förbättrats under
de senaste åren – fler har fått jobb och arbetslösheten har minskat – men jämfört med riket har
inte utvecklingen i Skåne varit lika stark, enligt
Arbetsförmedlingens statistik. Skillnaden mellan
arbetslösheten Skåne och landet i stort har ökat
under de senaste åren. 2012 var skillnaden 1,7
procentenheter medan den idag är 2,4 procentenheter. Dessutom är ungdomsarbetslösheten
högre i Skåne än i riket, även arbetslösheten för
utrikes födda såväl som inrikes födda.
Arbetslösheten är högre än i riket som helhet
Skåne hade en arbetslöshet på 9,3 procent under
september 2018, vilket var markant högre än
rikssnittet på 6,9 procent. Sett till förändringen i
den genomsnittliga årliga arbetslösheten under
perioden 2012-2017 är den i stort sett oförändrad i Skåne medan den har minskat med nästan en
procentenhet på riksnivå. Under 2018 har arbetslösheten dock sjunkit snabbare än tidigare år, och
har under året legat på i genomsnitt 9,4 procent.
Även arbetslösheten bland unga och utrikes
födda är högre i Skåne än i Sverige. 24,5 procent
av de utrikes födda var arbetslösa i september
2018. För inrikes födda var arbetslösheten 4,7
procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var
12,6 procent i september 2018, vilket är en bra bit
över rikssnittet på 8,9 procent.
Arbetslösheten bland unga och utrikes födda
sjunker snabbare än arbetslösheten i stort. Med en
relativt svag befolkningsutveckling i vissa skånska
delområden och en allt mer påtaglig brist på
arbetskraft och kompetens står arbetsmarknaden
inför utmaningar men också möjligheter när det
gäller att utnyttja potentialen i de grupper som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
Sett till utbildningsbakgrund är det tydligt att de
med hög utbildning (eftergymnasial) har en lägre
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arbetslöshet – 6,4 procent – medan arbetslösheten bland de som enbart har grundskoleutbildning
är 26,5 procent. Även här är arbetslösheten högre
i Skåne än på riksnivå.
Skillnaden inom Skånes delområden är stor.
I september 2018 var den lägst i delområdet
Lundaområdet (5,8 procent) och högst i Sydvästra
(11,4 procent). Delområdet Sydvästra omfattar
både Malmö, som har högst arbetslöshet i hela
Skåne (13,8 procent), och Lomma, som har lägst
arbetslöshet (3,3 procent). Nordvästra är det
område där arbetslösheten har minskat mest från
september 2017 till september 2018.
Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos
förväntas arbetslösheten i Skåne att sjunka till 9,1
procent under det fjärde kvartalet 2018 och till
8,8 procent under fjärde kvartalet 2019. Arbetslösheten har inte varit så låg sedan 2009 men
kommer fortfarande vara över rikssnittet.
Skånsk sysselsättning växer snabbast i den
offentliga sektorn
Det har varit en positiv sysselsättningstillväxt
i Skåne under de senaste åren. Alla skånska
delområden hade en positiv utveckling i antalet
nya jobb under 2016. Högst är sysselsättningstillväxten i delområdet Sydvästra med Malmö
i spetsen. Sysselsättningen i Skåne förväntas
fortsätta att öka under slutet av 2018 och under
2019. Dock inte lika starkt som föregående år,
men med över 1,5 procent årligen, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Under 2019 förväntas 9
000 nya jobb i Skåne som en följd av en fortsatt
stark konjunktur och befolkningsökning.
Den skånska sysselsättningstillväxten ligger i
nivå med rikssnittet. I Skåne har sysselsättningen procentuellt sett ökat mest i den offentliga
sektorn, vilket gäller hela landet. Under 2016,
som är det senaste året med tillgänglig statistik,
ökade antalet sysselsatta i Skånes offentliga
sektor med 4,3 procent, samma siffra för den
privata sektorn var 1,4 procent.
I flera skånska kommuner är det den offentliga sektorns tillväxt som håller uppe en positiv
sysselsättningstillväxt. I delområdena Sydöstra,
Mellanskåne och Norra har det varit negativ utveckling i antalet privata jobb under 2016, men en
markant ökning i antal offentliga jobb. Även under
en längre period (2012–2016) har tillväxten i det
offentliga varit starkare än i det privata i hela Skåne. Från 2008 till 2016 har däremot den privata
och offentliga sektorns utveckling varit relativt lik.
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Lägre ökningstakt för den disponibla inkomsten i Skåne

Arbetslösheten faller i Skåne, men är högre än rikssnittet

Ökningen har upphört i Malmö och Ystad

Arbetslöshet

Disponibel inkomst i löpande priser, tusental kronor per invånare
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> Trend 1 - Under 2016 tappade inkomstutvecklingen i Skåne fart. Under 2016 ökade den disponibla inkomsten per
invånare i Skåne med 2,0 procent jämfört med rikssnittet på 2,9 procent. Det kan jämföras med en årlig genomsnittlig
inkomstökning under 2012-2016 med 2,5 procent i Skåne och med 2,7 procent i riket som helhet.
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Arbetslöshet september 2018

+9,3% i Skåne
+6,9% i Sverige
Källa: Arbetsförmedlingen

Siffrorna anger andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften. I arbetslösa inkluderas inskrivna på Arbetsförmedlingen, både öppet arbetslösa och
sökande i program

> Trend 2 - I 18 skånska kommuner pekade trenden fortsatt uppåt under 2016 när det gällde ökningen av
disponibel inkomst per invånare jämfört med den genomsnittliga ökningen 2012-2016. I Malmö var den disponibla
inkomsten per person oförändrad under 2016.

> Trend 1 - Under september 2018 var arbetslösheten i Skåne 9,3 procent vilket kan jämföras med rikssnittet på 6,9
procent samma månad. På ett års sikt har den minskat med 0,6 procentenheter i Skåne. Skillnaden i andelen arbetslösa
i Skåne och riket har ökat under de senaste åren.

> Trend 3 - Det är stora inkomstskillnader mellan de skånska kommunerna. Högst disponibel inkomst per invånare
har Vellinge följt av Lomma, Båstad och Höganäs. Lund kommer på plats 12 och Malmö på plats 23. I Vellinge var den
disponibla inkomsten per invånare 294 000 kronor under 2016. Lägst nivå hade Perstorp med 176 000 kronor.

> Trend 2 - Skåne har tagit emot många nya invånare från utlandet under senare år och det tar tid att etablera sig
på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland utrikes födda var 24,5 procent i augusti 2018 och för inrikes födda var
den 4,7 procent under samma månad. Det kan jämföras med respektive 20,1 och 3,6 procent för riket.

Andelen av de som kommer i arbete inom offentliga jämfört med privat sektor ökar. Cirka 30
procent av Skånes 590 000 sysselsatta arbetar i
den offentliga sektorn och under 2016 skapades
mer än hälften av alla nya arbetstillfällen där.
Lundaområdet har högst andel sysselsatta i
offentlig sektor och under 2016 fortsatte de
offentliga jobben öka i delområdet. Störst sysselsättningsökning i offentlig sektor stod delområdet
Norra för under 2016. Störst tillväxt i den privata
sektorn finns i Nordöstra – de ökade under 2016
med 3,1 procent. Mellanskåne hade den största
negången i privat sektor men här finns en stor
ökning i offentliga jobb.
Den demografiska utvecklingen påverkar
sysselsättningen i offentlig sektor
Den starka sysselsättningstillväxten i offentlig
sektor förklaras delvis av den demografiska utvecklingen. Antalet barn och äldre ökar, och förväntas
fortsätta öka de kommande åren – vilket ställer
krav på fler grundskolor, vårdplatser och personal.
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Antalet invånare över 65 år har i Skåne ökat med
9,6 procent från 2012 till 2017, och enligt Region
Skånes befolkningsprognos kommer antalet äldre
att öka med ytterligare 10,4 procent fram till 2026.
Samtidigt kommer antalet barn öka med 7,5 procent och unga i åldern 15–19 år med 18,0 procent.
Även antalet nyanlända som kommit till Skåne
har ökat under senare år, särskilt 2015-2016,
vilket har krävt fler sociala insatser och bidragit
till ökad efterfrågan på arbetskraft inom den
offentliga sektorn. De skånska kommunerna har
tillsammans tagit emot mer än 30 000 flyktingar
under perioden 2012-2017, enligt Migrationsverkets statistik för kommunmottagna nyanlända.
Vissa kommuner har även i år tagit emot en stor
andel i relation till kommunens befolkning, som till
exempel Östra Göinge som är bland de sex kommuner i Sverige som tagit emot flest flyktingar i
förhållande till folkmängd under 2018.
Befolkningstillväxten i Skåne beror främst på invandring, men Skåne har även ett positivt födelseöverskott. Nettoinflyttningen från övriga Sverige
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> Trend 3 - Det är stor skillnad på arbetslösheten mellan de skånska kommunerna. Under september 2018 var den
lägst i Lundaområdet med 5,8 procent och högst i Sydvästra området med 11,4 procent. Detta området omfattar
den kommunen med högst arbetslöshet i hela Skåne, Malmö med 13,8 procent, och Lomma med 3,3 procent som
har lägst arbetslöshet.

har ökat de senaste fem åren, men är fortfarande
liten i relation till nettoinflyttningen från utlandet
som mer än fördubblades mellan 2012 och 2017.
Under det andra kvartalet 2018 hade Skåne 1
352 802 invånare, enligt siffror från SCB. Befolkningen har ökat med 1,4 procent det senaste
året vilket är lite mer än på riksnivå. Alla skånska
kommuner, förutom Simrishamn, har haft en positiv
tillväxt. Bland de kommuner som haft den högsta
befolkningstillväxten under denna period finns Östra Göinge, Vellinge, Staffanstorp, Lund och Burlöv
som alla haft en ökning på minst två procent.
Under perioden 2012–2017 har befolkningstillväxten i Skåne varit 6,6 procent, motsvarande 83
618 personer. Ökningen har varit störst i storstadsområdena – i delområdet Sydvästra ökade
befolkningen med 7,6 procent, i Lundaområdet
med 7,0 procent och i Nordvästra med 6,6 proSKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

cent. Minst har befolkningen ökat i delområdena
Sydöstra och Norra som fått 3,7 respektive 3,8
procent fler invånare under femårsperioden. Rikssnittet under samma period var 5,9 procent.
70 procent av de nya jobben skapades inom
utbildning, offentlig förvaltning samt vård och
omsorg
Att sysselsättningstillväxten är stark inom den
offentliga sektorn syns även i den branschspecifika sysselsättningsstatistiken. Offentlig förvaltning och försvar finns bland de branscher med
starkast procentuell utveckling under 2016. Även
utbildning samt vård och omsorg/sociala tjänster,
som innehåller en stor del offentliga jobb, ökade
med över fyra procent. Av sysselsättningens
totala nettoökning i Skåne, på cirka 13 000 personer under 2016, stod de tre branscherna för 70
procent. Samma siffra för Sverige var 57 procent.
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Befolkningsökningen i Skåne har de senaste åren främst drivits
av invandring

Befolkningstillväxten leder till ett ökat behov av
arbetskraft inom den offentliga sektorn. Nio av
tio arbetsgivare inom barnomsorg och grundskola
upplever brist på personal. Behovet av personal
kommer att öka i takt med att befolkningen växer
och sysselsättningstillväxten bedöms därför fortsätta även när konjunkturen under 2019 förväntas att bromsa in, enligt Arbetsförmedlingen.

Befolkningstillväxt
Inklusive prognos

Befolkningstillväxt 2012-2017
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Befolkning andra kvartalet 2018 (Q2 2018-Q2 2017)

Befolkningsförändringar - nettotal
2017

Norra:
Nordvästra:

339 722
+1,5%

63 325
+0,4%

Nordöstra:

112 105
+1,1%

Födelseöverskott

3 586

Nettoinflyttning

16 427

därav nettoinflyttning från övriga Sverige

2 639

därav nettoinvandring från utlandet

13 788

FOTO: NEWS ØRESUND

Mellanskåne:

79 728
+1,4%

Lundaområdet:

177 133
+2,2%
Sydvästra:

496 739
+1,5%

Sydöstra:

82 050
+1,0%

Malmö.

> Trend 1 - Befolkningstillväxten i Skåne drivs främst av invandring. Under 2017 var födelseöverskottet 3 586 personer, nettoinvandringen 13 788 personer och nettoinflyttning från övriga Sverige 2 639 personer.
> Trend 2 - Vad som driver befolkningstillväxten skiljer sig mellan Skånes kommuner. Det är främst kommuner i
västra Skåne som exempelvis Staffanstorp, Lomma och Vellinge, som har stor inflyttning från övriga Skåne medan
de flesta kommuner i östra Skåne, men även Malmö, har en negativ inflyttning från övriga Skåne.
> Trend 3 - Det blir allt fler äldre och barn i Skåne. Under perioden 2012-2017 har antalet invånare över 65 år ökat
med 9,6 procent och antalet barn i åldern 0-14 år med 13,1 procent. Enligt Region Skånes befolkningsprognos fram
till 2026 förväntas framförallt unga i åldern 15-19 år och äldre 65 + växa (med 18,0 respektive 10,4 procent från
2018-2026).
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Sysselsättningen förväntas öka, men brist på
arbetskraft riskerar att bromsa utvecklingen
Totalt sett är antalet skånska arbetsgivare som
förväntar att anställa under det närmaste året rekordhögt. Det är särskilt inom industrin, byggbranschen, finansiell verksamhet och företagstjänster
som arbetsgivarna ser positivt på utvecklingen.
Detta enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos
från i våras. Samtidigt upplever fyra av tio privata
arbetsgivare i Skåne brist på arbetskraft. Störst
är bristen inom bygg, transport samt information
och kommunikation. Den sistnämnda branschen
inkluderar även datakonsulter och IT-tjänster. Bland
de offentliga arbetsgivarna upplever sex av tio
en brist på arbetskraft. Det är flera än på riksnivå,
men det är färre än under 2016 och 2017. Bristen
på arbetskraft med rätt kompetens har också lyfts
fram som ett av de största hindren för fortsatt
tillväxt i näringslivet av flera näringslivschefer som
intervjuats i samband med denna rapport.

het (3,7 procent) samt hotell- och restaurangbranschen (2,6 procent).
Det är särskilt IT-branschen som drar sysselsättningstillväxten inom information och
kommunikation uppåt, där det varit stor efterfrågan på personal under de senaste åren. Även inom
byggbranschen har det varit både hög efterfrågan
och brist på arbetskraft. Sex av tio arbetsgivare
inom byggbranschen upplever brist på arbetskraft,
enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning
som genomfördes i våras. I samma undersökning
förväntar sig byggföretagen att efterfrågan på
deras varor och tjänster kommer att vara mycket hög under hösten 2018, dock lägre än under
hösten 2016 och 2017. Sveriges Byggindustrier
bedömer dock att det på nationell nivå kommer
att ske en kraftig inbromsning i bostadsbyggandet
under 2019 som effekt av skärpta amorteringskrav och bolånetak. I Skåne ser dock nybyggandet
ut att fortsätta på en hög nivå eftersom antalet
påbörjade lägenheter fortfarande är högt – bland
annat i delområdena Sydvästra och Nordvästra.

NÄRINGSLIV
Företagstjänster koncentreras i Malmö
Sysselsättningstillväxten inom företagstjänster, som omfattar verksamheter inom ekonomi,
juridik och teknik, visar ett tydligt mönster med
stor koncentration till sydvästra Skåne. Under
2016 stod delområdet Sydvästra för den högsta
ökningen i nya jobb inom branschen. 41 procent
av Skånes samlade sysselsättning inom företagstjänster finns i Malmö. Helsingborg står för 14
procent av jobben och även här ökade de under
2016, men jämfört med 2012 har utvecklingen
stagnerat. Lundaområdet sysselsätter allt färre
inom företagstjänster. Sysselsättningen minskade
med 16,5 procent 2016 och ännu mer i ett längre
perspektiv. På östra sidan av Skåne syns också en
minskning i företagstjänster.

Hotell- och restaurangbranschen utveckas starkt
Hotell- och restaurangbranschen sysselsätter endast tre procent av skåningarna men har utvecklats starkt, med en ökning i antalet sysselsatta på
2,6 procent under 2016 och 11,2 procent under
under perioden 2012–2017. Sysselsättningsökningen har främst skett i delområdet Sydöstra
men även i Sydvästra med Malmö och i Nordvästra där bland annat Bjärehalvön och Kullaberg
attraherar besökare. Sju av tio arbetsgivare inom
branschen tror på fortsatt hög efterfrågan framöver och antalet anställda förväntas öka. Samtidigt
upplever var tredje arbetsgivare brist på arbetskraft, enligt Arbetsförmedlingens prognos.
– Det finns jättestora möjligheter för besöksnäringen att anställa. Problemet är att kompetensen
inte finns. Det finns inte tillräckligt många ungdomar som går de här programmen och de som har
de här yrkena idag har kanske inte den utbildning eller kompetens som efterfrågas och krävs
för att hänga med i utvecklingen. Så det måste
överbryggas så att fler kan utbilda sig, utvecklas
och stanna kvar, säger Emma Frank Landgren,
näringslivsutvecklare i Helsingborgs stad.

Information och kommunikation står för störst
procentuell ökning
I Skånes privata näringsliv ökade sysselsättningen 2016 procentuellt sett mest inom information
och kommunikation (7,1 procent), byggverksam-

Branschens utveckling hänger ihop med hushållens ekonomi, eftersom det främst är privatpersoner som står för övernattningar och
restaurangbesök. Det finns en växande trend
där folk äter mer ute och spenderar en allt större
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Den positiva sysselsättningstillväxten beror främst på offentliga jobb
Sysselsättningsförändring per bransch i Skåne

Sysselsättningstillväxt 2015-2016

Förändring 2015-2016

+1,4% i privat sektor
+4,3% i offentlig sektor

Förändring

Kulturella och personliga tjänster
m.m.

1,3%

Transport och magasinering

0,6%

Företagstjänster

0,1%

Tillverkning och utvinning

-1,0%

Jordbruk, skogsbruk och fiske

-3,2%

10,3%
7,8%

7,0%
3,2%
1,4%

6,5%

5,6%

4,5%

4,4%

9,4%

2,1%

1,1%

0,3%

Privat

Norra

1,4%

14,1%

11,7%
9,9%

Skåne

Finans- och försäkringsverksamhet

Sysselsättningstillväxt för privat och offentlig sektor
2012-2016

Sydöstra

1,6%

Nordöstra

1,6%

Fastighetsverksamhet

Nordvästra

Handel

Källa: SCB

Sysselsättningstillväxt under fem år

Sydvästra

1,8%

Mellanskåne

2,6%

Energiförsörjning; miljöverksamhet

Lundaområdet

3,7%

Hotell- och restaurangverksamhet

Norra

Byggverksamhet

Skåne

4,4%

Sydöstra

Vård och omsorg; sociala tjänster

Nordöstra

4,6%

Nordvästra

5,0%

Offentlig förvaltning och försvar

Sydvästra

Utbildning

Mellanskåne

7,1%

Lundaområdet

BRANSCH

Information och kommunikation

Offentlig

> Trend 1 -70 procent av de sysselsatta i Skåne jobbar inom den privata sektorn, men de offentliga jobben ökar mer
än de privata. Under 2016 ökade sysselsättningen i den offentliga sektorn med 4,3 procent medan den privata sektorn
ökade med 1,4 procent. Även i ett längre tidsperspektiv har den offentliga sektorn haft störst sysselsättningstillväxt
(9,4 procent under 2012-2016 jämfört med 4,5 procent i den privata sektorn.)
> Trend 2 - Under 2016 var det störst sysselsättningstillväxt inom branscherna information och kommunikation,
offentliga tjänster, utbildning samt vård och omsorg. Sistnämnda är den bransch som sysselsätter flest i Skåne och
den ökade med mer än 4 000 personer, motsvarande 4,4 procent.
> Trend 3 - Information och kommunikation som bland annat omfattar IT-konsulter ökade med 7,1 procent under
2016 vilket var den största ökningen av alla branscher.

del av sin disponibla inkomst på restauranger
och kaféer, enligt Arbetsförmedlingens prognos.
Även det ökade antalet utländska turister som
kommer till Skåne driver efterfrågan på hotell
och restaurangtjänster uppåt. Antalet internationella gästnätter i Skåne har ökat med 40
procent under perioden 2012–2017 och utgjorde
25 procent av alla gästnätter under förra året.
Under 2018 har de internationella gästnätterna
ökat ytterligare.
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Brist på specialkompetens inom jordbruk och
industri
De branscher som procentuellt sett minskat mest i
sysselsättning under 2016 är jord- och skogsbruk
och tillverkning och utvinning (förutom okänd
bransch). Samma branscher följer utvecklingen
även nationellt sett under 2016 och har under
senare år genomgått en omvandling med ökad
automatisering och specialisering. Det innebär att
det idag är en utmaning att hitta kompetent ar-
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betskraft, särskilt specialkompetenser. Var tredje
arbetsgivare har upplevt svårigheter vid rekrytering, enligt Arbetsförmedlingens intervjuundersökning. Det förklaras bland annat med att för
få väljer gymnasieskolans industriprogram och
bristen på hantverkare, civilingenjörer, ingenjörer
och tekniker.
Industrijobben står för en lägre andel av de sysselsatta i Skåne än i de flesta andra län i Sverige.
Basen för den skånska tillverkningsindustrin är
livsmedel, maskiner, metaller och förpackningar.
Störst andel sysselsatta finns inom industrin i
Perstorp, Bjuv och Bromölla, där mer än 30 procent av de sysselsatta återfinns inom industrin.
Men även här minskar antalet anställda.
Antalet sysselsatta inom jordbruket minskar i
stort sett i hela Skåne. Men i Svalöv, kommunen
med störst andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk, har antalet anställda ökat med 20,4 procent
under 2016. Jordbruket möter, förutom ovannämnda strukturförändringar och kompetensbrist,
en utmaning med generationsväxling då det är
en stor investering att ta över en lantbruksverksamhet. I ett läge där allt fler går i pension finns
risken att jordbruket inte fortsätter drivas. Flera
intervjupersoner som medverkat till denna rapport
pekar på att det blir allt mer fokus på turism och
att skapa upplevelser som ett komplement till
jordbruk- och livsmedelsproduktionen.
– Det har gjorts stora insatser för upplevelseindustrin på Österlen, bland annat samverkansprojekt mellan kommunerna. Det som jag ser som
en risk när det kommer till sysselsättningen är
att kompetensomställningen kan skapa ett hack
i kurvan i flera branscher. Dels genom att arbete
kommer att finnas inom andra näringar än den
man tidigare verkat inom och dels genom att
branschen som sådan effektiviseras. Detta gäller
inte minst inom lantbruket. Idag på landsbygden
arbetar ett stort antal med agrara uppgifter och
när efterfrågan av arbetskraft minskar, blir det en
tydlig sysselsättningsdipp. Detta måste överbryggas. Det finns nya jobb, men efterfrågan möter
inte alltid utbudet av kompetens, säger Johan
Fjelkner, bankchef på Sparbanken Skåne.
Utmaningar för handeln – Skånes andra största
bransch under press
Handeln står för 14 procent av de sysselsatta i
Skåne och antalet anställda i branschen har ökat
under de senaste åren. Under 2016 ökade antalet
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med 1,6 procent i Skåne och har ökat i fem delområden, men minskat i Mellanskåne och Sydöstra.
Högkonjunkturen håller handen under handeln
som annars är pressad av snabb omvandling med
ökad e-handel och digitalisering. Under 2017
ökade e-handeln med 16 procent och sedan 2012
har den fördubblats nationellt sett. HUI Research
bedömer att strukturomvandlingen kommer att
öka i takt med att konjunkturen svänger och bland
annat Amazons inträde på den svenska marknaden. För 2018 och 2019 tror dock HUI Research
att tillväxten i den totala detaljhandeln kommer
att öka jämfört med 2017, medan tillväxten i
hushållens konsumtion förväntas ha en mindre
tillväxt 2019.
Nettoföretagandet minskar i de flesta
kommunerna
Under 2017 ökade konkurserna i Skåne samtidigt
som nyetableringarna minskade, vilket innebar
att endast åtta av Skånes 33 kommuner hade en
positiv utveckling i nettoföretagandet. Utvecklingen har fortsatt in i 2018, enligt uppgifter
från Creditsafe som mäter konkurser i aktiebolag.
Under 2018 års första nio månader ökade konkurserna med fyra procent i Skåne, jämfört med
samma period 2017. Totalt ökade konkurserna
med åtta procent i Sverige och i Stockholm var
samma siffra nio procent.
Under 2017 ökade konkurserna i Skåne med 18
procent och antalet nyetablerade företag minskade med en procent jämfört med föregående år. Det
innebär att utvecklingen för nettoföretagandet
sjönk med 3,2 procent.
De senaste fem åren har både antalet nyetablerade företag och konkurser fallit, med 3,7 respektive 0,7 procent. Det innebär att nettoföretagandet
under samma period minskade med 4,1 procent
(2012-2017).
Nettoföretagandet har minskat mest i delområdet Sydöstra. Nordöstra är det enda delområde
där det har skett en positiv utveckling i nettoföretagandet under 2017.
BOSTADSMARKNAD
Bostadsrättspriserna ökar utanför storstäderna
– delar Skåne i två
Skånes bostadsrättspriser har ökat under det
senaste året medan de har minskat i Sverige som
helhet. Ökningen är dock inte så markant som tidigare år och priserna på bostadsrätter har stagne73
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Skånes bostadsrättspriser har ökat med en
procent från oktober 2017 till september 2018
jämfört med den föregående 12-månadersperioden, medan priserna i riket sjönk med fem procent
under samma period. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Skåne ligger under rikets, 25 113
kronor jämfört med 40 164 kronor. I delområdet
Lundaområdet finns de dyraste bostadsrätterna
och lägst är priserna i delområdet Norra. Under
perioden 2012-2017 ökade priserna på bostadsrätter med totalt 58 procent i Skåne och med 64
procent i riket.
Prisutvecklingen för bostadsrätter skiljer sig kraftigt
åt mellan de skånska kommunerna. De har ökat i
östra Skåne medan prisutvecklingen i västra Skåne
har stannat av. I nordöstra Skåne med Kristianstad,
Östra Göinge och Bromölla, har priserna på bostadsrätter ökat med 29 procent under perioden. Därmed
har prisutvecklingen varit markant högre än den
genomsnittliga prisökningen per år mellan 2012–
2017. Även i Sydöstra och Mellanskåne har priserna
ökat relativt starkt under perioden med 11 procent,
vilket är på samma nivå som den genomsnittliga
prisökningen per år mellan 2012-2017. Kristianstad är den kommun i östra Skåne som sticker ut
mest. Här har priserna på bostadsrätter ökat med
28 procent och antalet försäljningar har ökat med
drygt 30 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Bostadsmarknaden gynnas av en positiv
inflyttning från övriga kommuner i Skåne. Från 2016
till 2017 ökade inflyttningarna till Kristianstad från
övriga Skåne från runt 1700 till över 2000 personer.
Bostadspriserna påverkas även av utbudet av nyproducerade lägenheter som varit högt i Kristianstad de
senaste åren.
– När det gäller att lösa bostadsproblemen
i storstadsregionerna krävs det smart nyproduktion. Nya bostäder måste byggas effektivt,
hållbart och till rätt pris. Ur ett strikt sysselsättningsperspektiv behöver man heller inte alltid bo
i innerstaden, utan kranskommunerna är ett väl
så attraktivt och i många fall billigare alternativ.
Det är viktigt att jobba med nyproduktion även i
dessa områden, för att skapa dynamik och rörelse
i flyttkedjan, säger Johan Fjelkner, bankchef på
Sparbanken Skåne.
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Bostadsrättspriserna ökar i östra Skåne medan de stagnerat i västra

I västra Skåne är prisnivån högre än i östra Skåne,
men här har prisutvecklingen stagnerat. I Malmö
har priserna på bostadsrätter minskat med en
procent vilket kan jämföras med den genomsnittliga ökningen per år mellan 2012–2017 på runt 10
procent. Under 2017 ökade utbudet av nyproducerade lägenheter i Malmö kommun och det ökade
utbudet av lägenheter kan ha bidragit till att
dämpa prisutvecklingen. Dessutom ökar utflyttningen från Malmö till Skånes övriga kommuner
vilket bidrog till en negativ nettoinflyttning från
övriga Skåne under 2017.

Prisutveckling bostadsrätter och villor

Villapriserna är högre än i riket
Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på villor
i Skåne är högre än på riksnivå och ökningen i
villapriserna är högre i Skåne än i riket. Under det
senaste året har priserna ökat med 1,2 procent i
Skåne medan de minskat med 0,3 procent i riket.
Villaprisutvecklingen mäts i K/T-talet, som anger
förhållandet mellan köpeskilling och taxeringsvärde. I alla skånska delområden är villaprisutvecklingen svagare de senaste 12 rullande månaderna
än i genomsnitt per år mellan 2012-2017. Det
indikerar att villapriserna mattats av.
Det delområde som uppvisat högst ökning i
villapriserna de senast rullande 12 månaderna är
Mellanskåne där priserna stigit med fyra procent.
Lägst prisutvecklingen under samma period har
skett i delområdena Sydöstra, Lundaområdet,
Sydvästra och Nordvästra. I Lundaområdet,
Mellanskåne och Nordöstra har antalet villaförsäljningar minskat det senaste året, och störst
procentuell ökning i antalet villaaffärer står
delområdet Norra för.

Källa: Svensk mäklarstatistik

Förändring kr/kvm:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per år
2012-2017

Kr/kvm2

Sydöstra

11%

11%

17 231

654 (30%)

Lundaområdet

0%

10%

32 881

2 034 (4%)

Mellanskåne

11%

11%

13 775

247 (-14%)

Sydvästra

0%

10%

26 903

7 291 (-1%)

Nordvästra

1%

9%

20 416

2 846 (-2%)

BOSTADSRÄTTER

Antal försäljningar
(förändring)3

Norra

3%

16%

10 267

251 (2%)

Nordöstra

29%

12%

18 235

540 (23%)

Skåne

1%

10%

25 113

13 623

VILLOR

Förändring K/T-tal:
rullande 12 mån1

Genomsnittlig
förändring per
år 2012-2017

K/T-tal2

Kr/kvm2

Sydöstra

2%

7%

2,03

19 842

849 (0%)

Lundaområdet

2%

6%

1,94

27 928

773 (-5%)

Mellanskåne

4%

7%

2,09

16 339

656 (-3%)

Sydvästra

2%

7%

1,92

30 770

2 204 (2%)

Nordvästra

2%

6%

1,85

22 630

2 286 (6%)

Norra

3%

7%

2,08

12 009

475 (7%)

Nordöstra

3%

6%

1,99

15 093

719 (-9%)

Skåne

3%

6%

1,95

24 691

7 933

Antal försäljningar
(förändring)3

1) Förändring senaste 12 rullande månader, avser genomsnittligt värde oktober 2016-september 2017 jämfört med genomsnittligt värde oktober 2017-september 2018. 2) Avser genomsnittligt värde under perioden oktober 2017 till september 2018. 3) Antal försäljningar under perioden oktober 2017-september 2018. Förändringen avser oktober 2016-september 2017 jämfört med oktober 2017-september 2018.

> Trend 1 -Skåne går emot rikstrenden när det gäller prisutvecklingen på bostadsrätter. Under den senaste
tolvmånadersperioden fram till och med september 2018 ökade de skånska bostadsrättpriserna med i genomsnitt
en procent samtidigt som prisnivån i Sverige som helhet sjönk med fem procent.
FOTO: NEWS ØRESUND

rat i storstadsområdena Malmö, Lund och Helsingborg. Däremot ökar priserna fortsatt i delområdet
Nordöstra. Även delområdena Mellanskåne och
Sydöstra uppvisar större ökningar. Det visar en
specialbeställning från Svensk Mäklarstatistik.
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Landskrona.
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> Trend 2 - Priserna på bostadsrätter har ökat i östra Skåne medan utvecklingen i priserna på bostadsrätter
i västra Skåne har stannat av. I Nordöstra har priserna på bostadsrätter ökat med 29 procent under perioden.
Därmed har prisutvecklingen varit markant högre än den genomsnittliga prisökningen per år mellan 2012–2017.
> Trend 3 - I västra Skåne är prisnivån högre än i östra Skåne, men här har prisutvecklingen stagnerat. I Malmö
har priserna på bostadsrätter minskat med en procent vilket kan jämföras med den genomsnittliga ökningen per
år mellan 2012–2017 på runt 10 procent.
> Nyproduktion - I Skåne färdigställdes runt 28 400 lägenheter under 2012 till 2017. Med över 9 000 av dessa
är Malmö den enskilda kommun där det byggts mest under perioden. 2017 byggdes det mest under perioden då
nästan 7 000 lägenheter färdigställdes, och det är i delområdet Sydvästra följt av Nordöstra det byggdes mest
under året. 2017 är även det år då flest lägenheter påbörjats under perioden 2012-2017. Antalet påbörjade
lägenheter har stigit varje år under femårsperioden, och sett till 2018 års andra kvartal jämfört med det första
ser nyproduktionen ut att öka ytterligare då antalet påbörjade lägenheter ökade med 11 procent. Den största
procentuella ökningen mellan de två kvartalen syns i delområdet Norra. I delområdena Nordvästra och Sydöstra
minskade de påbörjade lägenheter istället under samma period.
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Konjunkturprognoser för Sverige
Avmattning, men ingen lågkonjunktur enligt Swedbank Economic Outlook
2017

2018 (P)

2019 (P)

2020 (P)

Definition

Publicerad

Swedbank Economic Outlook

2,4

2,5

1,8

1,5

Real BNP kalenderkorrigerad

november 2018

Riksbanken

2,4

2,4

1,9

1,8

BNP kalenderkorrigerad

oktober 2018

Konjunkturinstitutet

2,4

2,5

1,9

1,7

BNP kalenderkorrigerad

oktober 2018

Nordea Nordic Outlook

2,5

2,8

2,1

1,8

BNP kalenderkorrigerad

september 2018

Sveriges regering
(finansdepartementet)

2,5

3,0

2,1

1,8

BNP kalenderkorrigerad

augusti 2018

PROGNOS FRÅN

Konjunkturprognoser för Danmark
Högkonjunktur utan tecken till obalanser enligt Danmarks Nationalbank
2017

2018 (P)

2019 (P)

2020 (P)

Definition

Publicerad

Danske Bank

2,3

1,6

2,0

i.u.

BNP

oktober 2018

Nationalbanken

2,3

1,3

1,8

1,7

Real BNP

september 2018

Nordea Nordic Outlook

2,3

1,0

1,8

1,7

Real BNP

september 2018

Økonomi og
indenrigsministeriet

2,3

1,8

1,8

i.u.

BNP

augusti 2018

De Økonomiske Råd

2,3

1,8

2,3

2,0

Real BNP

maj 2018

PROGNOS FRÅN

Avmattning - men inte lågkonjunktur
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2017

2017

2016

2016

2015

2015
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2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

60

2010
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2010

•

Handelskonflikt USA - Kina som ännu
så länge snarare handlar om hot än
handelskrig.
Ökad protektionism som påverkar
världshandeln - har så smått börjat
synas i handelssiffrorna.

2009

•

2009

Sveriges Riksbank pekar i sin prognos från den
23 oktober på att allt fler ekonomier i världen
uppnår fullt resursutnyttjande och att penningpolitiken blir allt mindre expansiv. Riksbankens
prognos är att BNP-tillväxten för Sveriges viktigaste handelspartners, mätt efter KIX valutakursindex, gradvis dämpas från 2,6 procent under
2018 till 2,1 procent under 2021.
Samtidigt noterar Riksbanken att konjunkturen

i USA är fortsatt stark med expansiv finanspolitik,
skattesänkningar och ökade offentliga utgifter
samtidigt som Federal Reserve höjt styrräntan.
I Euroområdet minskade BNP-tillväxten under
första halvåret i år och Riksbanken räknar med en
fortsatt inbromsning under det tredje kvartalet.
Ett högt förtroende för ekonomin hos företag
och hushåll och en stark arbetsmarknad väntas
dock leda till en återhämtning. Ökade oljepriser
gynnar länder som Ryssland. I Kina ses tecken på
en något lägre tillväxt i inhemsk efterfrågan.
Avmattning, men ingen lågkonjunktur är Swedbanks sammanfattning av den globala ekonomin
i deras Economic Outlook från den 8 november.
Banken pekar på att de flesta större ekonomier
ännu visar på en god tillväxt, men också på att de
främsta riskenra för den globala ekonomi finns
på de stora tillväxtmarknaderna i Indien och Kina.
För Sveriges del skriver Swedbank att det märks

2008

Den globala BNP-tillväxten har toppat och
skillnaderna mellan världens olika ekonomier ökar
igen med stramare finansiella förhållanden på
vissa tillväxtmarknader. Den slutsatsen presenterade OECD i sin interimsprognos för världsekonomin den 20 september 2018. OECD valde
därför att sänka prognosen för BNP-tillväxten
för 2018 från 3,8 till 3.7 procent och för 2019
från 3,9 till 3,7 procent.

en avmattning i ekonomin efter flera år av mycket
•
Brexit och dess effekterna generellt på EU´s
hög tillväxt. Men samtidigt noteras att den betyoch Storbritanniens ekonomier.
dande befolkningsökningen och starka statsfina•
Ökad osäkerhet kring Italiens ekonomi.
nanser ger fortsatt stöd åt tillväxten.
•
Osäkert politiskt läge i länder som USA,
I denna rapport har vi sammanställt fem aktuStorbritannien och Tyskland.
ella konjunkturprognoser vardera för utveckling•
Osäkert politiskt läge i Sverige som kan
en i Sverige och Danmark. En första iaktagelse
försämra förmågan att parera konjunkturuär att prognosmakarna är relativt ense. För de
tvecklingen.
tre prognoser som lämnats under oktober och
november ligger förväntningarna på en
Sysselsättningsgrad EU och USA
svensk BNP-tillväxt på 2,4-2,5 procent
Andel sysselsatta ökar kraftigare i USA
under 2018 och 1,8-1,9 procent under
74
2019. Fram emot 2020 skiljer sig progno72
serna mera åt.
Även när det gäller vilka risker som
70
påverkar den framtida konjunkturutveck68
lingen är prognosmakarna relativt ense:
66

2008

Den globala ekonomin har passerat toppen och mattas av under de
närmaste åren, men förblir ändå på en god nivå. I Danmark och Sverige
dämpas konjunkturen, men arbetsmarknaderna utvecklas bra medan
uppgången för lägenhetspriserna har stannat av i de större städerna. En
skånsk joker är den svaga svenska kronan som lockar fler danska turister.

USA

Källa: OECD
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I Sverige ökar den offentliga sysselsättningen snabbare än den privata

Rekord för dansk sysselsättning – låg tillväxt för offentliga jobb

Sysselsättningsgraden ökar

Mer än 200 000 nya jobb på fem år

Fler nya jobb än nya invånare
FOTO: NEWS ØRESUND

Reformer har ökat utbudet av arbetskraft
2 950

Sysselsättningstillväxt i Sverige, 5 år*

+5,7%
+8,3%

2 900

Sysselsättningstillväxt i Danmark, 5 år*

2 850

+8,2%
+2,2%

2 800

Totalt

2 750

Offentligt

2 700
2 650
2 600

* Helår 2012-2016

2 550

Totalt
Offentligt **

* Augusti 2013 - augusti 2018. ** Offentligt sysselsatta
inom administration, undervisning och sjukvård.

Rosengård centrum.

Källa: SCB

> Trend 1 - Sysselsättningen i Sverige ökar snabbare än befolkningen. Mellan fjärde kvartalen 2016 och 2017 ökade
sysselsättningsgraden med 0,7 procentenheter vilket innebär att sysselsättningen nu ökar snabbare än befolkningen
i åldrarna 15-74 år.

> Trend 1 - Sysselsättningen i Danmark har ökat med över 200 000 personer sedan 2013 och utvecklingen ser ut
att fortsätta trots att allt fler företag rapportrar om svårigheter att rekrytera kompetent arbetskraft. Tillgången till
utländsk arbetskraft har varit viktig, men nu väntas inflödet avta.

> Trend 2 - Tillväxten i sysselsättning i Sverige handlar till skillnad från i Danmark till stora delar om en ökning av
antalet offentligt anställda. Under perioden 2012-2016 ökade antalet offentligt sysselsatta i riket med 8,3 procent
medan antalet privat sysselsatta ökade med 4,7 procent. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet offentligt sysselsatta med 3,7 procent medan antalet privat sysselsatta ökade med 1,6 procent.

> Trend 2 - Under den senaste tioårsperioden har Danmark genomfört en rad reformer i syfte att öka utbudet av
arbetskraft. Det har bidragit till att antalet personer som lever på offentligt stöd i någon form minskat från 975
000 personer under 1995 till 705 000 under 2018. Det visar en analys av tankesmedjan Cepos som bygger på
siffror från Danmarks Statistik och som publicerades i Berlingske den 12 novemnber 2018.

> Trend 3 - Skillnaderna mellan män och kvinnor minskar. Sedan finanskrisens början 2008 har män i regel haft
högre arbetslöshet än kvinnor. Så var det även fjärde kvartalet 2017, men skillnaderna minskar.

> Trend 3 - Danmark har lyckats hålla nere tillväxten i antalet offentligt sysselsatta. Mellan augusti 2013 och augusti
2018 har antalet offentligt sysselsatta i administration, undervisning och sjukvård ökat med 18 440 personer.

Sammanfattningsvis har dock konjunkturbedömarna fortsatt större fokus på den starka
konjunkturutvecklingen än på riskmomenten.
Fel på statistik om dansk BNP-utveckling
Under lång tid har många bedömare förvånats
över att Danmark haft en glödhet arbetsmarknaden samtidigt som BNP-tillväxten varit betydligt
lägre än i Sverige. Den 7 november kom en förklaring - Danmarks Statistik hade räknat fel och
bland annat missat att räkna in offentliga investeringar i infrastruktur. Danmarks Statistik höjer
därför statistiken för BNP-tillväxten med 0,7
procentenheter för 2015 och 0,4 procentenheter
för 2016 – totalt 28 miljarder danska kronor.
Att Danmarks BNP-tillväxt har en svacka under
2018 förklaras även med ett gigantiskt patentavtal som 2017 gav Danmark en extra exportintäkt på nio miljarder danska kronor. Det var
78
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danska Forward Pharma som sålde patentet på
läkemedlet Tecfidera till amerikanska Biogen.
Växande skillnader mellan dansk och svensk
arbetsmarknad
Korrigerat för den felaktiga BNP-statistiken och
den stora patentintäkten hamnar dansk och
svensk BNP-utvecklingen betydligt närmare
varandra. En skillnad mellan länderna som bör
uppmärksammas är dock utvecklingen på arbetsmarknaden.
Danmark drabbades hårt av finanskrisen
och antalet sysselsatta föll kraftigt. Men sedan
augusti 2013 har sysselsättningen enligt Danmarks Statistik ökat med 208 865 personer och
överstiger nu den förra toppnivån från 2008.
Även om fler och fler danska företag rapporterar om brist på kvalificerad arbetskraft fortsätter
sysselsättningen att öka. Under den senaste
tolvmånadersperioden fram till augusti 2018

SKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018

ökade sysselsättningen med 55 356 personer
visar siffror från Danmarks Statistik.
Det finns två viktiga förklaringar till att den
privata sysselsättningen har kunnat växa i en
sådan hög takt:
•

•

Danmark strävar efter att hålla tillbaka antalet offentligt anställda. Från augusti 2013
till augusti 2018 har antalet offentligt sysselsatta i administration, undervisning och
sjukvård endast ökat med 18 440 personer
eller motsvarande 2,2 procent. Den totala
sysselsättningen har under samma tid växt
med 8,2 procent.
Utbudet av arbetskraft har ökat genom en
rad strukturreformer där antalet personer
som får offentligt ekonomiskt stöd har
minskat från 975 000 personer under 1995
till 850 000 personer under 2010 ned till
705 000 personer under 2018. Det visar en
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analys av den liberala tankesmedjan Cepos
som bygger på siffror från Danmarks Statistik och som publicerades i Berlingske den 12
november 2018.
I september 2018 var arbetslösheten i Danmark
nere på 3,9 procent jämfört med 6,5 procent i
Sverige samma månad. Siffrorna från Danmarks
Statistik och Statistiska Centralbyrån är inte helt
jämförbara, men skillnaden är tydlig. På samma
sätt noteras en betydligt lägre arbetslöshet i Köpenhamn och övriga Själland jämfört med Malmö
och Skåne.
Nytt svenskt intresse för dansk flexicurity
I Sverige vill nu Liberalerna och Centerpartiet
studera den danska så kallade flexicurity-modellen för att skapa en bättre fungerande svensk
arbetsmarknad. Det är då viktigt att notera att
den danska modellen inte enbart gör det lättare
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Öresundsbron.

att säga upp personal utan också innebär att de
har en större trygghet genom en längre period
med A-kassa.
I Sverige räknar Konjunkturinstitutet med att
arbetslösheten bottnar strax över sex procent
under 2019. Ett fortsatt högt resursutnyttjande och brist på kompetent arbetskraft väntas
medföra något starkare löneutveckling framöver.
Riksbanken förväntas börja höja styrräntan i
december 2018 eller nästa år, men reporäntan
förväntas vara negativ till slutet av 2022.
Dansk byggboom och avtagande svenskt bostadsbyggande
Att bostadspriserna nått nya rekordnivåer och
att bostadsbyggandet varit högt har varit bidragande till den goda ekonomiska utvecklingen i
både Sverige och Danmark. I Sverige spås nu bostadsbyggandet falla vilket också väntas minska
bristen på byggnadsarbetare.
En analys från Jyske Bank i november 2018 visar
att det under de senaste 12 månaderna byggts 6
000 nya bostäder i Köpenhamn, den högsta siffran på 37 år. Även i Aarhus, Odense och Aalborg
uppges bostadsbyggandet slå nya rekord. Efter
flera års kraftig uppgång börjar priset på ägarlägenheter stabiliseras i Köpenhamn. I likhet med
Sverige har Danmark infört krav på kontantinsats
och amortering, men på en betydligt lägre nivå
jämfört med Sverige. Det anses ändå ha påverkat
marknaden.
I Sverige räknar Boverket i sin senaste prognos
med att bostadsbyggandet kommer att minska
från 69 000 påbörjade bostäder under 2017
till 56 000 under såväl 2018 som 2019. Men
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utvecklingen väntas skilja sig åt över landet. I
Stockholm räknar Boverket med en 30-procentig
nedgång under 2018 medan byggandet väntas
öka med drygt 20 procent i Storgöteborg och
endast minska något i Stormalmö.
Sveriges Byggindustrier är ännu dystrare än
Boverket i sin prognos från den 24 oktober 2018
och spår att bostadsbyggandet minskar med en
tredjedel mellan 2017 och 2019. Antalet påbörjade bostäder väntas därmed minska från 64 000
under 2017 till 42 500 under 2019. När Sveriges Byggindustrier granskar antalet inlämnade
bygglov noteras en kraftig nedgång i Storstockholm, men också att den positiva utvecklingen
i Stormalmö nu har brutits, om än med en viss
stabilisering under 2018.
Valutakursen ger olika utveckling för dansk
och svensk export
Under årets åtta första månader ökade den danska varuexporten med blygsamma 0,4 procent.
Enligt Danmarks Statistik har den starka danska
kronan som är knuten till euron har bidragit till
försämrad export till Kina, Storbritannien och
Sverige eftersom danska varor blir dyrare.
För Sverige ökade varuexporten under samma
tid med 11 procent. En förklaring är att den
flytande svenska kronkursen i kombination med
negativ styrränta från Riksbanken resulterat i en
svag krona som gör svenska varor billigare utomlands. Svensk varuexport till Danmark ökade
med tolv procent under de första åtta månaderna
i år jämfört med samma tid 2017. Danmark är
Sveriges femte största exportmarknad.
Dansk varuexport till Sverige ökade med låga
0,4 procent under årets åtta första månader under 2018 jämfört med samma period året innan,
vilket väckt bekymmer i Danmark. Sverige är för
närvarande Danmarks näst största exportmarknad.
Valutaskillnaderna påverkar utvecklingen i
Öresundsregionen
Det har inte varit så dyrt för svenskar att växla
till sig danska kronor sedan 2010 som det är
idag.
Den 12 november 2018 visade Riksbankens
officiella valutakurs att det kostar 137,80 svenska kronor att växla till sig hundra danska kronor.
I augusti 2012 kostade det 110,27 svenska
kronor att växla till sig hundra danska kronor.
Att den svenska kronan försvagats i förhållande
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till den danska kronan innebär en rad effekter
mellan länderna och som syns extra tydligt vid
gränsen i Öresundsregionen.
•
•

•

Dansk export till Sverige tappar fart. Svensk
export till Danmark får en valutastimulans.
Öresundspendlare som är bosatta i Sverige
och som arbetar i Danmark blir valutavinnare när den danska lönen växlas om till
svenska kronor.
Danska turister i Skåne kan handla, bo och
äta billigare tack vare valutakursen.

Kraftig ökning av antalet danska turister i
Skåne när kronkursen är fördelaktig
Valutaeffekten syns tydligt vid en studie av
antalet kommersiella gästnätter från SCB/Tillväxtverket. Under de första månaderna 2018
ökade antalet utländska gästnätter i Skåne med
9,3 procent vilket kan jämföras med en ökning på
2,0 procent för antalet inhemska gästnätter. Antalet danska gästnätter i Skåne ökade med 22,7
procent till 190 102 under januari-augusti 2018.
Endast antalet kinesiska gästnätter ökade mer
än de danska, med 30,5 procent, men då från en
lägre nivå på totalt 22 638 övernattningar under
åttamånadersperioden
Den fördelaktiga svenska valutakursen i kombintation med kraftig utbyggnad av antalet hotell
i Skåne och är två bidragande orsaker till den
växande utlandsturismen i Skåne.
Hittills i år är Skåne den storstadsregion som
har haft starkast utveckling när
det gäller antalet gästnätter
med en total ökning på 3,8 procent när inhemska och utländska
gästnätter summeras under januari-augusti 2018 och jämförs
med samma period året innan.
För Stockholms län låg ökningstakten på 3,7 procent och Västra
Götaland på 2,7 procent.

process som behandlar överklaganden innan ett
eventuellt bygge kan sätta igång med planerad
invigning 2028-2029.
För Öresundsregionen innebär en Fehmarn
Bälttunnel att restiden med tåg till Hamburg
minskar till 2,5 timmar från Köpenhamn samtidigt som antalet avgångar ökar kraftigt. Förbättrade godsflöden kommer att ge avtryck i
samhällsekonomin.
Men även i närtid finns det mycket ny infrastruktur som är på väg att färdigställas och
som kommer att påverka utvecklingen positivt i
Öresundsregionen.
•

•

•
•
•
•
•
•

December 2018 invigs Malmöpendeln, en ny
tåglinje i ring runt Malmö med ny station i
Rosengård.
Maj 2019 invigs höghastighetsjärnväg 250/
km/h Köpenhamn-Køge-Ringsted, en förberedelse på Fehmarn Bält-tunneln.
Juni 2019 invigs HelsingborgsExpressen, ny
BRT busslinje med hög kapacitet.
Juli 2019 invigs Metrocityringen i Köpenhamn, tunnelbana med 17 nya stationer.
2020 invigs Metrons Nordhavnslinje, Köpenhamn
2020 invigs Spårväg Lund C - ESS..
2024 invigs Letbane Ring 3, spårvagn i en
ring väster om Köpenhamn.
2024 invigs fyrspårig järnväg Malmö-Lund
och som senare ska byggas ut till Hässleholm.

Ny infrastruktur väntas öka
tillväxten i
Öresundsregionen
I slutet av 2018 väntas det
tyska myndighetsgodkännandet av den planerade Fehmarn
Bält-tunneln mellan Tyskland
och Danmark. Därefter räknar
bedömare med två års domstolsSKÅNSK KONJUNKTUR • November 2018
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Om rapporten
Bakom Skånsk Konjunktur står Sparbanken
Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826
och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Syftet
med rapporten är att bidra till ökad kunskap
om ekonomi och utveckling i Skåne som region.
Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer - och belyser
utvecklingen i Skåne utifrån perspektiven invånare, näringsliv och offentlig ekonomi. Förutom
övergripande regionanalys går innehållet ner på
delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet.
Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre
lokala sparbanksstiftelser. Dessa säkerställer att
viktiga beslut fattas lokalt och tar även hand om
vinstutdelning från banken och ser till att pengarna
kommer samhället till godo genom olika projekt.
Första rapporten
Detta är den första rapporten i en serie konjunkturrapporter om Skåne som kommer att publiceras
halvårsvis under de närmaste åren. 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
följande rapporter kommer vi att se närmare på hur
den aktuella bilden förändras i de sju delområdena
samt gå på djupet med ett eller flera teman. Nästa
rapport kommer våren 2019 med en fördjupning
om näringslivet och sysselsättning.
Indelning av kommunerna i sju delområden.
Rapporten om Skånes konjunkturutveckling är
uppdelad i sju geografiska delområden:
Lundaområdet - Lund, Staffanstorp, Kävlinge
Mellanskåne - Eslöv, Svalöv, Höör, Hörby
Nordöstra - Kristianstad, Östra Göinge, Bromölla
Norra - Hässleholm, Osby
Sydöstra - Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo
Sydvästra - Malmö, Lomma, Trelleborg, Svedala,
Skurup, Vellinge, Burlöv
Nordvästra - Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Klippan, Örkelljunga,
Bjuv, Åstorp och Perstorp
Genom denna indelningen blir det tre storstadsområden i västra Skåne med respektive
Malmö, Lund och Helsingborg och även tre storstadsområden i östra Skåne med respektive Kristianstad, Hässleholm och Ystad som storstäderna
i östra Skåne. Dessutom bildar kommunerna mitt
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Källförteckning
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 statistik för kommunnivå på relevanta ställen och exempel på utvalda kommuners
utveckling presenteras.
Statistik
Rapporten bygger på lokala och regionala data
från främst Statistiska Centralbyrån som sedan
kompletteras med intervjuer där vi bland annat
kontaktat de 33 skånska kommunernas näringslivschefer eller motsvarande. Det har även
genomförts ett rundabordssamtal med representanter från olika delar av Skåne. Sammanlagt har
det genomförts 24 intervjuer.
Alla intervjupersoner har godkänt de citat som
återfinns i rapporten.
Offentlig och privat sysselsättning: Privat
sektor omfattar aktiebolag (ej offentlig ägda),
kommunalt ägda företag och organisationer,
statligt ägda företag och organisationer, övriga
företag som ej är offentlig ägda samt övriga organisationer. Offentlig sektor omfattar landsting,
primärkommunal förvaltning, statlig förvaltning,
statliga affärsverk samt övriga offentliga institutioner. Källa: SCB.
Arbetslöshet: Siffrorna anger andel arbetslösa
av den registerbaserade arbetskraften. I arbetslösa inkluderas inskrivna på Arbetsförmedlingen,
både öppet arbetslösa och sökande i program.
Källa Arbetsförmedlingen.
Bostadspriser: Siffrorna gäller genomsnittliga
prisnivån under perioden oktober 2017 till september 2018 jämfört med samma siffror under
den föregående tolvmånadersperiod. Genom att
analysera rullande tolvmånadersperioder undviks
säsongseffekter och statistiken blir mera tillförlitlig. För villor gäller K/T tal som visar köpeskillingen i förhållande till taxeringsvärdet. Källa:
Svensk Mäklarstatistik.
Vidareutveckling och bevakning
Under 2019 och 2020 kommer konjunkturrapporterna om Skåne och de sju delområden
att byggas ut och utvecklas. Bevakningen av
näringslivet och kommunerna i hela Skåne kommer att fördjupas för att säkra en nyanserad och
aktuell bild av utvecklingen.
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•
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økonomi, september 2018
•
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•
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oktober 2018
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•
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•
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•
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Swedbank Economic Outlook, november
2018
Sveriges Byggindustrier: Byggkonjunkturen
Swedbank Economic Outlook aug 2018
Tillväxtverket: Sårbara kommuner 2016, företagande, arbetsmarknaden och beroendet
av enskilda större företag
Tourism in Skåne: Gästnätter i Skåne 2017
Tourism in Skåne: Gästnätter i Skåne janaug 2018
Økonomi og indenrigsministeriet, Danmark,
økonomisk redegørelse, augusti 2018
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Alexandra Ernberg, nyproduktionsansvarig
och franchisetagare Fastighetsbyrån Lund
Andreas Jarud, vd Ängelholm näringsliv
Annette Melander Berg, näringslivs
direktör Helsingborg stad
Emma Frank Landgren, näringslivsutvecklare Helsingborg stad
Fredrik Geijer, kommundirektör Trelleborgs
kommun
Fredrik Persson, näringslivschef Östra
Göinges kommun
Johan Fjelkner, bankchef Sparbanken Skåne
Karin Kroon Gunnarsson, näringslivschef
Hörbys kommun
Kristina Johansson, näringslivsutvecklare
Lomma kommun
Lars Persson, näringslivschef Eslövs kommun
Lars Persson, näringslivsutvecklare
Simrishamns kommun
Lena Ytterberg, näringslivsutvecklare
Sjöbo kommun
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Marie Holmström, turismchef Ystads
kommun
Pehr Andersson, näringslivsdirektör Malmö
stad
Per Persson, näringslivschef Lunds kommun
Per-Anders Green, näringslivschef
Bromölla kommun
Pernilla Blixt, näringslivschef Kristianstads
kommun
Peter Wollin, näringslivschef Höörs kommun
Rasmus Roos, bankchef Sparbanken Skåne
Sahand Kousha, arbetsmarknadschef
Perstorps kommun
Stefan Larsson, tillväxtchef Hässleholms
kommun
Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna
Dan La Fleur, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Hässleholm
Anna Bjärenlöv, chef samhällsanalys
Region Skåne
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