
Bostadsmarknaden i Blekinge län
- Utdrag ur Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2021

Den regionala bostadsmarknadsanalysen (BMA) baseras i stor utsträckning på 
Blekinges kommuners svar i bostadsmarknadsenkäten (BME). Det är en enkät som 
skickas till Sveriges samtliga kommuner varje år och svaren sammanställs i en 
regional analys av varje länsstyrelse. Enkätsvaren ger en bra överblick av läget på 
bostadsmarknaden i hela landet och gör det möjligt att följa utvecklingen över tid. 
I den regionala bostadsmarknadsanalysen finns också uppgifter om länets be-
folkning och bostadsbyggande, med siffror hämtade från Statistiska Centralbyrån 
(SCB). BMA innehåller även en uppföljning av hur kommunerna lever upp till sitt 
lagstadgade bostadsförsörjningsansvar och om Länsstyrelsen har lämnat råd, infor-
mation och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Fler bostäder byggs men fortsatt tuff bostadsmarknad i länet
Det byggs fler nya bostäder än vad det flyttar in ny befolkning i Blekinges kommuner. 
Samtidigt råder en brist på bostäder för personer som vill ta första steget in på marknaden, 
studenter, unga och personer med funktionsnedsättning. Dessa grupper har inte heller alltid 
möjlighet att efterfråga eller flytta in i de nybyggda bostäderna. Kommunerna har de senaste 
åren hänvisat till att flyttkedjorna kommer lösa deras behov, men tyvärr finns bostadsbristen 
fortfarande kvar. Med hänsyn till de generella prisnivåerna är det sannolikt att dessa grup-
per, tillsammans med en stor del av övrig befolkning, får sätta sin tillit till det äldre bostads-
beståndet och förhoppningar om flyttkedjor. Detta är ett snabbt eskalerande problem, inte 
bara i Blekinge utan också i många andra delar av landet. Kommunerna tillsammans med 
myndigheter och regionala organ måste arbeta tillsammans för att trygga varje individs rätt 
till bostad. 

Länsstyrelsen ser ett behov av att fördjupa arbetet med att analysera de sociala konsekven-
serna av en fortsatt obalans på bostadsmarknaden för särskilda grupper. Men vi ser även 
att kommunerna behöver arbeta med hur de enklare kan överbrygga gapet för förstagång-
sköpare som nu har svårt att ta steget ut på marknaden. 



Läget på bostadsmarknaden 

       Även i år ser vi ett underskott i samtliga kommuners centralorter. 

       Fyra av fem kommuner uppger underskott i kommunen som helhet.

       Tre kommuner bedömer att det råder balans på bostadsmarknaden i övriga kommun-
       delar (utanför centralorten). 

Balans Underskott Överskott Kan ej besvara frågan

Tabell 1, 2 och 3. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden i januari 2021. 
Källa: BME 2021



Läget för olika grupper
För vissa av de särskilda grupperna har situationen förbättrats medan den har försämrats 
för andra grupper. Antalet nyanlända är inte längre lika stort, vilket innebär att situationen 
på bostadsmarknaden har lättat för denna grupp. För äldre har situationen förbättrats och 
samtliga kommuner har balans på bostadsmarknaden för denna grupp.

För studenter har situationen i stället försämrats, detta trots att pandemin inneburit dis-
tansstudier och färre utlandsstudenter. Vi kan också se en försämring på bostadsmarknaden 
för personer med funktionsnedsättning.

Balans Underskott Överskott

2021

Inte aktuellt

2020

Ungdomar

Studenter

Nyanlända

Äldre

Bostäder för personer
med funktions ned-
sättning



Vad begränsar bostadsbyggandet?       

Vad uppger kommunerna främst begränsar bostadsbyggandet? 
(fallande skala)

Brist på detaljplan på attraktiv mark 

Konflikter med statliga intressen enligt miljöbalken (såsom riksintressen och strand-
skyddsbestämmelser m.m.) 

Överklagade detaljplaner 

Svag infrastruktur/osäkerhet kring framtida infrastruktursatsningar 

Konflikter med allmänna intressen enligt PBL, 

Brist på rätt kompetens inom kommunen (exempelvis planarkitekter, bygglovshand-
läggare, mark- och exploateringsingenjörer) 

Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor 

Dyra exploateringar

Lågt kommunalt markinnehav 

”I många stadsnära detaljplaner brottas vi med saneringsproblematik. 
De flesta människor vill bo nära havet och där begränsar nuvarande 
strandskyddsregler utveckling i den omfattning kommunen skulle önska. 
Stigande havsnivåer och vissa riksintressen omöjliggör andra satsningar. 
Svårt att hitta lämpliga platser för utveckling när varken jordbruksmark-
en eller skogbeklädda platser (med höga naturvärden) får tas i anspråk. 
Kvar blir saneringskrävande ytor som små kommuner oftast inte har råd 
att exploatera (pga höga saneringskostnader).” - en av länets kommuner.



Befolkning och bostadsbyggande
Mellan åren 2013–2018 ökade Blekinges befolkning stadigt, till stor del på grund av flykting-
strömmar, men de senaste två åren har befolkningen i stället minskat.

År 2020 var Blekinges befolkning 159 056 personer (77 915 juridiskt kön kvinna och 81 141 
juridiskt kön man). Länets befolkning minskade med totalt 550 personer förra året och alla 
kommuner minskade i befolkning utom Sölvesborg som upplevde en svag ökning med fyra 
personer. 

Trycket på bostadsmarknaden är markant högre längs med de södra delarna av länet, både 
från husköpare från Blekinge och för personer från andra län som söker fritidsboende. Detta 
har lett till att bostadspriserna har skjutit i höjden i många av dessa områden. 

Blekinge har generellt en lägre medelinkomst jämfört med riket vilket gör att även grupper 
som inte räknas som socioekonomiskt utsatta har svårigheter att hävda sig på bostads-
marknaden. Sett till andel personer som har råd med de inkomstkrav som ställs ser vi att 
Karlskrona sticker ut; här klarar endast 42 procent av sammanboende hushåll, dvs två 
inkomster, inkomstkraven för ett småhus. Övriga kommuner ligger mellan 63–68 procent. 
För ensamhushåll visar siffrorna att ännu färre klarar inkomstkraven; där visar Karlskrona 
på 4 procent. Sölvesborg, Ronneby och Karlshamns kommuner ligger på 12–,13– och 14 pro-
cent och Olofström sticker ut med att 25 procent klarar kraven. 

Befolkningsmängd

Figur 11. Källa: SCB 2021



Färdigställda bostäder

Sedan några år tillbaka ökar bostadsbyggandet stadigt i länet. Antalet färdigställda bostäder i 
nybyggda hus har blivit fler för varje år under de senaste fyra åren och år 2020 färdigställdes 
646 bostäder, vilket är mer än 200 fler än föregående år.

Under flera år var majoriteten av de färdigställda bostäderna småhus. Från år 2018 började 
skillnaden minska och under förra året kunde vi istället se att en majoritet av de färdigställ-
da bostäderna, 68 procent, var bostäder i flerbostadshus.

Antal färdigställda bostäder i nybyggda hus i Blekinge län

Figur 16. Källa: SCB 2021

Pandemins påverkan på bostadsmarknaden

När förra årets analys färdigställdes fanns det fortfarande stora osäkerheter kring hur 
Coronapandemin skulle komma att påverka bostadsmarknaden. I år kan det konstateras 
att pandemin haft en stor påverkan på bostadspriserna.

Enligt Länsförsäkringar fastighetsförmedlings rapport ”Ett år med Coronapandemin” har 
Blekinge haft den största prisutvecklingen på bostadsrätter i hela landet. Med en ökning på 
23 procent är detta även den största prisutvecklingen som skett totalt för ett län under året 
med pandemin, sett till samtliga upplåtelseformer.

Det är enbart Karlskrona kommun som uppger att bostadsmarknaden har påverkats av 
pandemin, bland annat genom att bostadspriserna har ökat. Kommunen tillägger dock att 
det finns en osäkerhet kring om prisökningen verkligen beror på pandemins effekter.



Antal färdigställda bostäder i nybyggda hus i Blekinge län

Figur 16. Källa: SCB 2021

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Samtliga av länets kommuner har riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen om kom-
munernas bostadsförsörjningsansvar.

Planeringen för bostadsförsörjningen behöver samordnas såväl internt som med andra kom-
muner och i BME svarar kommunerna på frågor om hur denna samverkan ser ut. Mycket 
positivt är att samtliga kommuner har någon form av intern samverkan och att alla utom en 
samverkar med andra kommuner. 

Alla riktlinjer grundar sig i en analys av kommunens förutsättningar och innehåller även 
i varierande grad en beskrivning av nationella och regionala mål, planer och program. Det 
varierar hur många och vilka mål som tas upp men alla kommuner tar upp det nationella 
bostadspolitiska målet samt den regionala utvecklingsstrategin. Samtliga fem kommuner 
behöver dock utveckla hur de har tagit hänsyn till målen, planerna och programmen.

Kommunernas verktyg 
för bostadsförsörjningen



Kontaktuppgifter och länkar

Ta del av rapporten i sin helhet på 
Länsstyrelsen Blekinges webbplats: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1d275504179f-
614155f3a5c/1623914023338/Rapport-2021-2.pdf

Nyfiken på mer?

På vår webbplats hittar du mer om det som länsstyrelsen gör kopplat till bostadsförsör-
jning. Här finns allt från inspelade konferenser till kunskapsunderlag och rapporter. Du 
hittar även länsstyrelsens kortfilmer om vräkningsförebyggande arbete som ska fungera 
som ett stöd till kommuner, fastighetsägare och kronoinspektörer.

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/samhalle/planering-och-byggande/bostadsfor-
sorjning.html

Kontakt:

Anna Martinsson
Samhällsplanerare 

Anna.martinsson@lansstyrelsen.se
010-224 01 28

Lina Sandberg
Samhällsplanerare 

Lina.sandberg@lansstyrelsen.se 
010-224 02 09
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