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Sammanfattning 1/2

Juni Strategi har genom hushållkvotsmetoden beräknat det 
demografiskt drivna bostadsbehovet i Lunds kommun framöver, 
fokus har även lagts på att beräkna vilka grupper och hur stor 
andel som har möjlighet att efterfråga nyproduktion i rådande 
marknad, sk marknadsdjup i kommunen och dess tätorter. 
Baserat på Lunds kommuns befolkningsprognoser har också de 
livsfaser som kommer ha störst bostadsbehov under kommande 
år analyserats.

I tabellerna visas sammanfattat Juni Strategis resultat kring dels 
vilka livsfaser som främst efterfrågar en bostad under kommande 
år samt resultat av beräkningar av demografiskt drivet 
bostadsbehov och marknadsdjup för de olika tätorterna och 
kommunen i stort. 

I rapportens slutsatskapitel presenteras beräkningarna på 
detaljnivå för bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter – i 
tabellerna till höger visas det övergripande resultatet. 

Beräkningarna visar ett förhållandevis stort glapp mellan det 
demografiskt drivna behovet och antalet hushåll som efterfrågar 
(och har möjlighet att efterfråga) en nyproducerad bostad idag. 
Jämför man marknadsdjupet år 2019 med bostadsbehovet år 
2020 så kan ungefär cirka 50 % av behovet på den ordinarie 
bostadsmarknaden tillgodoses av nyproduktion inom rådande 
prisnivåer. 

För att öka den andelen krävs att kommunen arbetar med både en 
ökad rörlighet, anpassade prisnivåer och målgruppsanpassad 
nyproduktion. Kan flyttfrekvensen ökas (dvs öka 
inflyttning/minska utflyttning) i de mindre tätorterna ökar 
marknadsdjupet relativt mycket. Kommunen påverkas också av 
att det är en universitetskommun, med många studenter som inte 
har en ekonomisk möjlighet att efterfråga en nyproducerad 
bostad.
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Bostadsbehov och marknadsdjup ordinarie bostadsmarknaden

Geografi

Liv sfaser med störst ökat bostadsbehov fram till 2025 Liv sfaser med störst ökat bostadsbehov 2025-2030

Unga vuxna, 

20-29 år

Barnfamiljer, 

(föräldrar 30-44 år)

Mitt i livet, 

45-59 år

Pensionärer, 

60-79 år

Seniorer, 

80+ år

Unga vuxna, 

20-29 år

Barnfamiljer, 

(föräldrar 30-44 år)

Mitt i livet, 

45-59 år

Pensionärer, 

60-79 år

Seniorer, 

80+ år

Dalby x x x x x x

Genarp x x x

Lund (inkl 

Vallkärra)
x x x x x x

Revingeby x x x

Stångby x x x x x

Södra Sandby x x x x x

Torna Hällestad x x x x

Veberöd 

(inkl Idala)
x x x x x

Övriga delar x x x x x

Kommunnivå x x x x x

*Ospecificerade bostäder är det behov som är beräknat utifrån befolkningens boende idag i specialbostäder, övriga boenden och
där uppgift saknas. Behovet kan till viss del tillgodoses genom vanliga bostäder. 

Barnfamiljerna kommer att ge ökad efterfrågan på 
småhus och större lägenhetstyper framöver. En 

stor ökning av äldre kommer att ge ett större behov 
och efterfrågan på dels särskilda boenden för äldre 
men även moderna (med hiss) flerbostadshus.

Geografi

Demografiskt drivet bostadsbehov 

2020-2030
Demografiskt drivet bostadsbehov 

2020
Marknadsdjup för 

nyproduktion år 2019

Summa, 
exk l. ospecificerat* 

bostadsbehov

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov

Summa,
exk l ospecificerat*

bostadsbehov

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov

Summa exkl.
ospecificerat* behov

Dalby 389 523 48 60 14

Genarp 40 77 8 14 3-4

Lund 
(inkl Vallkärra)

6 165 7 582 714 892 362

Revingeby 40 51 <0 <0 0

Stångby 679 861 -2 0-1 0

Södra Sandby 338 473 11 25 5-6

Torna Hällestad 8-9 16 0-1 0-1 0

Veberöd 
(inkl Idala)

204 277 35 46 18

Summa tätorter 7 864 9 859 815 1 039 403

Övriga delar 67 72 3-4 2-3 11

Summa kommunen 7 931 9 931 818 1 042 414



Äldre: Ungefär hälften av antalet individer med 
beslut om särskilt permanent boende bor idag i 

en specialbostad, ca 350 individer. Gruppen 
kommer ha en stor ökning kommande år.

Studenter: Ingen reell bostadsbrist råder för 
denna grupp. Nybyggda studentbostäder har 
fyllts direkt. Boende är en viktig pusselbit för 

studentstadens attraktivitet.

Personer med funktionshinder: Ett bedömt 
underskott idag vad gäller gruppboenden. 

Antalet i behov av boende inom ramen för LSS 
växer i nivå med befolkningen i stort, idag ca 

400 individer.

Ofriv illigt hemmaboende unga vuxna: Har 
uppgått till strax under 1 400 st de senaste åren 

men trenden är avtagande. 

Låginkomsttagare: Barnfamiljer har halkat efter i 
inkomstutvecklingen. Störst andel 

låginkomsttagare återfinns bland ensamstående 
mammor och ensamstående män utan barn.

Hemlösa: Det finns fler barnfamiljer som lever i 
hemlöshet och andelen som inte har annan 

social problematik än avsaknad av bostad har 
ökat.

Nyanlända: Kommunen har i genomsnitt 
mottagit 590 nyanlända per år under perioden 

2015-2019. Fokus nu är olika lösningar där 
permanenta bostäder prioriteras.

Kv innor i behov av skyddat boende: Antalet 
privata aktörer av skyddade boenden har ökat. 

Kvinnor med egen missbruks- och 
beroendeproblematik är extra utsatta.
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De gula grupperna kan i hög grad tillgodoses genom specialbostäder.

Nuläge

Behov framöver

Nuläge

Behov framöver

Äldreboenden behövs, men för att skapa flyttströmmar 

och öka antalet som bor i bättre anpassade bostäder 

rekommenderas proaktiva insatser för att uppmuntra till 

att fler ska lämna småhuset innan behovet av särskilt 

boende uppstår, i åldrarna 60-75 år. 

På sikt bör långsiktiga bostadslösningar 

prioriteras, kringinsatser som möjliggör 

självförsörjande och på sikt en egen bostad.

Dessa grupper har små möjligheter att lösa 

sin bostadssituation genom ”vanlig” 

nyproduktion och ibland inte heller inom den 

ordinarie bostadsmarknaden.

Inom gruppen finns ungefär 200 individer. 

Antalet barn i hemlöshet har ökat, varför denna 

grupp blir än mer prioriterad att lösa framöver.

Gruppen finns och har utmaningar, men antalet 

individer har avtagit och minskat de senaste åren. 

Kommunen har också prioriterat byggande av mindre 

lägenhetstyper, vilket på sikt bör förbättra 

förutsättningarna för gruppen.

Prognosen för antal personer som är i behov 

av särskilt boende följer samma utveckling 

som befolkningsprognosen i stort. Därmed 

bör bostäder inom LSS tillföras i samma takt. 

Detta är en viktig målgrupp för kommunen 

både sett till att kommunen fortsätter 

attrahera men även möjliggöra för att bo kvar 

och minska utflyttningen i åldrarna 25-29 år.

Socialstyrelsen bedömer att stöd och 

insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk -

och beroende behöver utvecklas.

Sammanfattning 2/2
Grupper utanför den ordinarie bostadsmarknaden

Genom djupintervjuer och 

statistikanalys har även 

grupper som står utanför 

den ordinarie bostads-

marknaden undersökts. 

Övergripande insikter 

kring nuläge och behov 

framöver presenteras här. 



Om rapporten & metod



Om rapporten

Bakgrund

Lunds kommun står inför att uppdatera sina riktlinjer för 
bostadsförsörjning i ett bostadspolitiskt program. Programmet ska ge mål, 
strategier och handlingsplan för bostadsutvecklingen framöver. 
Dokumentet ska genom detta styra kommunens arbete med 
bostadsförsörjning och planering. Programmet ska bland annat bygga på 
en analys av bostadsutbudet och av den demografiska utvecklingen och 
det bostadsbehov det medför, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet 
för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar. 

Uppdrag

Juni Strategi genomför en bostadsmarknads- och behovsanalys för 
kommunen som helhet och för dess tätorter. Analysen utgår från dagsläget 
samt den utveckling som kan förväntas framöver. Mot bakgrund av 
ingående material och fakta ges rekommendationer kring 
bostadsutveckling, fördelning av bostäder på upplåtelseform och 
bostadstyp och särskilda gruppers behov. Fokus har även lagts på vilka 
grupper och hur stor andel som har möjlighet att efterfråga nyproduktion 
i rådande marknad, sk marknadsdjup. Inom ramen för uppdraget har ett 
antal djupintervjuer gjorts med utvalda personer för att få fördjupad insikt 
kring utsatta grupper på bostadsmarknaden i lund.

Uppdragsgivare är Lunds kommun. Uppdraget har genomförts av Mona 
Kjellberg, Erik Simonsson, Maria Hiller och Madeleine Eneskjöld på Juni 
Strategi under augusti-september 2020. Under projektets gång har Lena 
Bengtsson Übelacker vid Lunds kommun varit kontaktperson.

Disposition

Uppdraget genomförs i sex huvudkapitel.

1. Trend & omvärldsfaktorer som påverkar bostadsmarknaden

2. 1. Nulägesanalys: Ordinarie bostadsmarknaden
2. Demografi, flyttströmmar & betalningsförmåga

3. Beräkning och resultat demografiskt drivet bostadsbehov

4. Beräkning och resultat efterfrågan för nyproduktion

5. Grupper utanför den ordinarie bostadsmarknaden

6. Slutsatser och rekommendationer
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Ett tvärvetenskapligt angreppssätt

För genomförande av nulägesanalys och beräkning av bostadsbehov och 
efterfrågan har Juni Strategi inom ramen för uppdraget kombinerat 
kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Statistikbearbetning- Sammanställning och analys av statistik från ett 
antal utvalda källor som beskrivs mer nedan.

Beräkningsmodeller - Tillämpning och analys genom två modeller för 
framtida bostadsbehov och efterfrågan, varav en modell är framtagen av 
Juni Strategi, beskrivs mer på sida 9-11.

Kvalitativa djupintervjuer - För att undersöka situationen för 
personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden, dessa beskrivs vidare 
på sida 68.

Statistiken över de demografiska förutsättningarna, inkomstnivåer etc. 
har till största dels levererats till Juni Strategi av uppdragsgivaren. Juni 
Strategi har även statistik från SCB, Booli Pro, Mäklarstatistik, 
Värderingsdata, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, LKF och Boplats Syd.

Statistiken på tätortsnivå kommer från Lunds kommun via SCB. 
Statistiken är framtagen med hjälp av NYKO för kommunens orter. 

Vänligen notera att:

• Lund redovisas inkl. Vallkärra

• Veberöd redovisas inkl. Idala
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Metod för beräkning av demografiskt drivet bostadsbehov

Hushållskvotsmetoden
För att mäta bostadsbehovet under kommande år kan man använda 
följande beräkning:

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑡+1− 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑡
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑡

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑘𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑡+1

Bygger befolkningsmängderna på prognoser ger kvoten ett teoretiskt svar 
kring antalet tillkommande hushåll, dvs. hur stort det tillkommande 
bostadsbehovet är. Vad metoden inte tar i beräkning är hur demografins 
åldersstruktur förändras och i sin tur vilken typ av bostäder som då 
efterfrågas.

Beroende på vilken ålder vi befinner oss i ser nämligen våra bostadsbehov 
olika ut, och detta speglas i hur befolkningen bor idag. Generellt i riket så 
bor barnfamiljer i större utsträckning i småhus, medan unga vuxna och 
äldre i högre utsträckning bor i flerbostadshus. 

Förändringar i hur vi bor i olika livsfaser är relativt trögrörliga, 
undersöker man invånarnas boende efter ålder så sker det inte några stora 
förändringar över tid. 

För att kunna ge ett tydligare svar på hur det framtida bostadsbehovet 
faktiskt ser ut undersöker därför Juni Strategi också befolkningens boende 
idag utifrån t.ex. hur olika åldersgrupper bor för att sedan koppla det till 
den specifika åldersgruppens prognosticerade förändring – enligt 
modellen nedan.
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Befolkningens 

boende idag

Hur olika åldersgrupper bor idag
• Andel boende i respektive 

bostadstyp

• Antal personer per hushåll för 

respektive bostadstyp

Befolknings-

utveckling

Hur befolkningen prognosticeras
att förändras framöver     

• Olika åldersgruppers 

minskning/ökning

Framtida 

bostadsbehov

Genom att undersöka olika 
åldersgruppers befolknings-
förändringar i förhållande till hur de 
bor idag ges en bild av det framtida 
behovet för olika bostadstyper.



Inkomstkrav hyresrätter
Beräkningen av inkomstkrav för hyresrätter utgår från att hushållets årsinkomst ska 
vara minst tre gånger så stor som årshyran. LKF tillämpar en mer dynamisk modell, 
inkomstkravet tillämpas dock av många privata hyresvärdar och har därför använts 
som mått.

1. Antal hushåll

2. Andel som årligen f lyttar

3. Andel hushåll som klarar inkomstkraven

4. Preferens för   

nyproducerad bostad

Marknadsdjup per hushållstyp

Metod för beräkning av marknadsdjup

Juni Strategis metod steg för steg
1. Oavsett boendeform utgår samtliga beräkningar från kommunens och respektive 

tätorts befolkningsstorlek (20+ år) fördelat på antal ensamboende och 
sammanboende.

2. För att ta hänsyn till bostadsmarknadens naturliga rörlighet används sedan kvoten 
för flyttfrekvens, dvs hur stor del av populationen som årligen flyttar till och inom 
kommunen/tätorten och därmed söker bostad/har ett förändrat bostadsbehov.

3. Därefter undersöks inkomstfördelningen för att utifrån aktuell hushålls- och 
bostadstyp beräkna hur stor andel av hushållen som klarar inkomstkravet för 
nyproduktion. Inkomststrukturen i en tätort är relativt trögrörlig, därför utgår 
modellen från varje tätorts inkomstnivå, där tidigare års inflyttare givetvis är 
medräknade.

4. Till sist används kvoten för nyproduktionspreferens för aktuell bostadstyp (se 
fördjupad beskrivning på nästkommande sida).

Inkomstkrav bostadsrätter och äganderätter
Beräkningen för det inkomstkrav som krävs för olika bostadstyper skiljer sig åt vilket 
påverkar andelen i steg 3. För ägda boendeformer beräknas en kvar-att-leva-på-kalkyl 
där summan av alla utbetalningar relaterade till boendet och ett schablonbelopp som 
täcker hushållets övriga utgifter tillsammans motsvarar inkomstkravet för en given 
bostadstyp. Beräkningen utgår ifrån antagandena:
› Belåningsgraden är 85%, dvs att låntagaren har en kontantinsats om 15%.
› Det första antagandet innebär i sin tur ett amorteringskrav om minst 2%.
› Hushållet ska klara en genomsnittlig kalkylränta om 6,5%.
› Avgiften till bostadsrättsföreningen är 700 kr/kvm/år för en ensamboende och 650 

kr/kvm/år för ett sammanboende hushåll. Bostadsrätterna är 50 respektive 80 kvm stora.

› I de fall då lånebeloppet överstiger 4,5 ggr den årsinkomst som krävs läggs ytterligare 
1 % amortering till den minsta inkomstnivå som krävs.
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Antal och andel som har möjlighet och vilja att efterfråga nyproduktion i rådande marknad

På sid 11 beskrivs 
preferenstalens 

ursprung



Beräkningsmetod prisnivåer som grund för inkomstkrav

För att ta hänsyn till att nyproduktion generellt sett medför en högre insats och 
kostnad än äldre bestånd har Juni Strategi för ägda bostadsformer i största 
möjliga mån utgått från priset av utannonserade bostäder på 
nyproduktionsmarknaden i respektive tätort. Om det inte finns något 
nyproduktionsutbud har andrahandsmarknadspriserna för bostäder byggda år 
2015 eller senare använts. Är inte heller det en möjlighet har priserna på 
andrahandsmarknaden använts och sedan justerats upp efter den i kommunen 
genomsnittliga extra betalningsviljan för bostäder byggda år 2015 eller senare 
(2 % för 1-2 rok, 13 % för 3-4 rok och 5 % för småhus). 

I Revingeby och Stångby har utbudet av bostadsrätter varit lågt och därför är de 
bedömda priserna baserade på den i kommunen genomsnittliga skillnaden i 
betalningsviljan till den större bostadstypen. I Revingeby har den generella 
prisskillnaden mellan 1-2 rok och 3-4 rok (28 %) använts, och i Stångby är det 
den generella prisskillnaden bostadsrättslägenheter och äganderättssmåhus. 
(64 % för 1-2 rok och 40 % för 3-4 rok).

Vad gäller hyresnivå för nyproducerade hyresrätter så har hyresnivåerna i LKFs
aktuella projekt använts som utgångspunkt för samtliga tätorter.

Schemat till höger presenterar vilka bostadstyper per tätort som baseras på 
vilken metod. På nästa sida visas i stapeldiagram de olika prisnivåerna som 
används i marknadsdjupsberäkningen.

Viktigt att ha med sig är att beräkningen av marknadsdjupet avser den 
ordinarie bostadsmarknaden, och tar inte hänsyn till exempelvis 
studentbostäder och/eller specialbostäder med lägre hyresnivåer. 

1-2 rok, br 3-4 rok, br Äganderätt Hyresrätt

Dalby

Genarp

Lund (inkl. Vallkärra)

Revingeby

Stångby

Södra Sandby

Torna Hällestad

Veberöd (inkl. Idala)

Övriga delar
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Metod för beräkning av marknadsdjup

Baserat på:

Priser/hyror på nyproduktionsmarknaden

Priser för objekt på andrahandsmarknaden med 
byggår 2015 eller senare

Priser på andrahandsmarknaden och uppräknade med 
kommunens genomsnittliga extra betalningsvilja för nyproduktion

Generell prisskillnad till större bostadstyp 

Baserat på lägsta prisnivåer i övriga orter



Preferenstal för nyproducerade bostäder

Som nämnts på föregående sida används preferenstal för nyproduktion för att mäta marknadsdjupet för nyproducerade bostäder. Preferenstalen som 
används i denna rapport kommer från Region Skånes rapport Modell för bostadsefterfrågan i Skåne (2019). Preferenstalen är framtagna i 
enkätundersökning med omkring 1 800 respondenter i Skåneregionen. I Lunds kommun uppger 10 %, av de som flyttar, att de söker en nyproducerad 
bostadsrätt, 4 % en nyproducerad hyresrätt och 6 % en nyproducerad äganderätt.
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Metod för beräkning av marknadsdjup



Metodikens begränsningar

Såväl hushållskvotsmetoden som Juni Strategis metod har givetvis sina begräsningar.

Metoderna bygger på fakta, som per definition alltid är historia oavsett om den är en 
timme eller en vecka gammal. Därför tas inte hänsyn till exempelvis framtida förändrade 
lokala förutsättningar, så som förändrad infrastruktur eller förändrade 
arbetsmarknadsregioner och pendlingsmönster. 

Huvudorten 
Lund och de 

mindre 
tätorterna har 
mycket olika 

förutsättningar

Befolknings-
prognoser som 
ligger till grund 

baseras till viss del 
på byggplaner

Lokala 
förutsättningar 

kan inte helt 
fångas upp i en 
generell metod

Framtida stora 
förändringar (ex 
ny infrastruktur) 
fångas inte upp i 
de matematiska 

metoderna

Ju mindre 
ort, desto 
större fel-
marginal
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Demografiskt drivet bostadsbehov & Juni Strategis metodik för marknadsdjup

Parameter
Hushållskvotsmetoden-
demografiskt drivet bostadsbehov

M etodik för beräkning av marknadsdjup

Invånarantal vs
befolknings-

förändringar

Metoden tar enbart hänsyn till 
senaste årets befolknings-

förändringar. Har det skett en 
befolkningsminskning visar därmed 
modellen att bostäder behöver 

rivas.

Modellen tar hänsyn till hela 
befolkningen. Även om flyttnettot varit 

negativt kan det finnas behov av 
exempelvis nya flerbostadshus för äldre 
villaägare att flytta till.

M arknadsfaktorer
Modellen tar ej hänsyn till rådande 
prisnivåer och betalningsförmåga.

Modellen tar såväl priser som 
betalningsförmåga i beaktande. Långt 

ifrån alla har möjlighet att efterfråga en 
nyproducerad bostad.

Invånarnas 
preferenser

Modellen tar ej hänsyn till preferens 
för nyproduktion.

Invånarnas preferenser vad gäller 
nyproduktion tas i beaktande.

Bostadspolitik och
belånings-

m öjligheter

Liksom för marknadsfaktorerna tas 
detta ej i beaktning.

Såväl räntenivåer som amorteringsregler 
ingår i modellen.

Läge, målgrupp,
bostadsprodukt, 

prisnivå

Tas inte i beaktning.

För att resultatet ska vara giltigt krävs att 
de bostäder som utvecklas också 

efterfrågas av befolkningen. Dvs, byggs 
det nyproduktion i ett oönskat läge, riktat 
till fel målgrupp, till en för hög prisnivå så 

finns inte efterfrågan.

Det är stora skillnader mellan kommunens tätorter, i synnerhet vad gäller huvudorten Lund 
jämfört med de mindre orterna, såväl vad gäller population som förutsättningar. Med en 
generell metod är det därför svårt att få ett resultat som fullt ut beskriver behovet för 
mindre orter. För mindre orter skulle därför en fördjupad analys kring lokala förhållanden 
vara ett stöd för en framskrivning för att fullt ut förstå både behovet av och efterfrågan för 
nyproduktion. 

Inom ramen för en gemensam övergripande modell kan inte avvikelser inom varje ort tas i 
beaktning, då detta skulle öka modellens komplexitet så pass mycket att resultatet blir 
osäkert. 



Del 1: 
Omvärldsfaktorer som påverkar 
bostadsmarknaden



Nationella bostadspolitiska beslut under 2010-talet

I början av decenniet tillkom den nu aktuella Plan- och Bygglagen, som ersatte den 
tidigare från 1987. Samtidigt tillkom lagen om kommunala aktiebolag som i 
allmännyttigt syfte får i uppdrag att förvalta hyresrätter, främja bostadsförsörjningen 
och erbjuda hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. 2016 infördes nya 
amorteringskrav vilket innebar att nya bolån på mer än 50 % av bostadens 
marknadsvärde ska amorteras med 1% på lån mellan 50 och 70 % av bostadens 
marknadsvärde och vid lån över 70 % gäller en amortering om minst 2 % per år. Under 
2018 skärpes amorteringskraven ytterligare vilket innebar att låntagare som lånar mer

än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst före skatt måste amortera 1 % varje år, i 
tillägg till de amorteringskrav som införts tidigare. Under perioden har även såväl nya 
krav kring utformning som olika lättnader för vissa typer av bostäder tillkommit. 

På nästa sida visas kommande och nu aktuella bostadspolitiska beslut. 
Bostadspolitiken är högt upp på agendan i och med det minskade byggandet. Flera nya 
beslut är på gång, men i dagsläget är det för tidigt att helt utvärdera effekterna.
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En historisk tillbakablick

2011

Ny Plan- och 
Bygglag 
(PBL)

Lag om kommunala 
bostadsaktiebolag

Förordning 
om regionala 

bostads-
marknads-

analyser

Revidering i 
hyreslagen 

och 
hyresförhan
dlingslagen

2012

Befrielse av 
kommunal 
fasstighets-

avgift för 
nyproduktion 
med värdeår 

2012 eller 
senare

2013 2014 

Nya regler i 
BBR 

Lättnader för 
små 

bostäder och 
student-
bostäder

Lag om 
energi-

mätning i 
byggnader

2015

Lag om 
riktlinjer för 
kommunala 

mark-
anvisningar 
/exploatering

savtal

Nya 
bygglovs-
befriande 
åtgärder i 
PBL (t.ex. 

Attefallshus)

2016

Amorteringskrav

Investerings-
stöd för 

bostäder till 
äldre

Lag om 
bosättning 

för vissa 
nyanlända 
invandrare

Tillfälligt 
borttagande 

av 
uppskovstak 
(2016-2020)

2017

Investerings-
stöd hyres-

och 
studentbostä

der

PBL, 
Bygglovsbefr

ielser för 
små 

förändringar 
i befintliga  

2018

Skärpta 
amorterings-

krav

Årtal

Beslut som 

haft s tö rre

påverkan på 

bostads-

byggande

Beslut som 

haft l i te n

påverkan 

på bostads-

byggande
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2020

Ny utformning av 
investeringsstöden för 

hyresrätter och 
studentbostäder

Att kravet på befolknings-
tillväxt tas bort och att 

stödet riktas mot hela landet 
bör ses som positivt för 
bostadsutvecklare, en 

efterfrågan på nya bostäder 
kan finnas trots att 

befolkningstillväxten är 
negativ. Effekten blir som 

störst på mindre orter.

I storstadsregionerna 
fokuseras det på 

bostadsvolymer och inte 
bostadstyper vilket kan öka 

risken för felprioriteringar.

Kravet på påbörjat 
byggande inom ett år kan 
sannolikt ha en viss positiv 

effekt på bostadsbyggandet.

Omfattande 
regelförändringar för att 

förenkla och förkorta 
planprocessen

Flera olika regelförändringar 
som är under utredning, 
bl.a. enklare regler för 

byggnation utanför 
detaljplanelagt område, nya 

regler om utökade 
möjligheter för privat 

initiativrätt med bibehållet 
kommunalt ansvar för 

översiktsplanering, 
planbeslut och 

bostadsförsörjning och en 
översyn av riksintressen 

samt lättnader för 
parkeringskrav. 

Lagförändringar gällande 
översiktsplanering träder i 
kraft 1 april 2020, medan 

t.ex. utredning kring 
riksintressen ska vara klar i 

september 2021.

Höjt tak på uppskov vid 
bostadsförsäljning

Det tillfälliga borttagandet 
av uppskovstaket ser inte ut 

att ha haft några direkta 
effekter på rörelsen på 

bostadsmarknaden. 

Den 1 juli 2020 återinförs 
taket, men med en höjning 
från 1,45 mkr till 3 mkr. Att 
ett återinförande av taket, 

trots en höjning, har någon 
större effekt är föga troligt.

2021

Borttagande av 
räntebeläggningen på 

uppskovet

Uppskovsräntan föreslås 
att tas bort from. årsskiftet 
2020/ 2021 och kommer att 
gälla både befintliga och 

kommande räntor. Att den 
tas bort bedöms av många 

enbart få en marginell 
påverkan på rörligheten på 

bostadsmarknaden.

Socialt hållbar 
bostadsförsörjning

Regeringen har utsett en 
utredare att titta på två 

delar i den sociala 
bostadspolitiken: 

uppgiftsfördelningen 
mellan stat och kommun 
samt de bostadspolitiska 

verktyg som kommuner har 
för att hjälpa de hushåll 

som står längst ifrån 
bostadsmarknaden. 

Om amorteringskravet tas 
bort för mindre bemedlade 
hushåll kan efterfrågan på 

nyproduktion bli större. 
Hushåll som står längst 
ifrån bostadsmarknaden 
kommer annars främst 

kunna tillgodoses inom det 
äldre beståndet.

2022

Fri hyressättning av 
nyproduktion 

Vad gäller fri hyressättning 
av nyproduktion är 

bedömningen att dessa 
hyror redan är i princip 

marknadsprissatta. 

Inledningsvis kan möjligtvis 
hyresnivån i attraktiva lägen 

sannolikt bli högre, 
samtidigt som de inte 
påverkas i befintligt 

bestånd. 

De som gör entré på 
bostadsmarknaden skulle 

då betala höga 
marknadshyror för nya 

hyresrätter medan äldre, 
och ofta mer bemedlade 

hushåll, fortsatt har tillgång 
till centralt placerade 
lägenheter med låga 

reglerade hyror. Ytterligare 
utredning görs om läget ska 

påverka hyressättningen.

Krav på redovisning av 
en klimatdeklaration 

Kravet på klimatdeklaration 
till Boverket kommer vara 

en förutsättning för 
kommunalt slutbesked om 

godkänt bygge. Och 
byggare som inte 

deklarerar hederligt 
kommer att riskera en halv 
miljon kronor i straffavgift –

tio prisbasbelopp.

Dock finns vissa undantag, 
som t.ex. tillfälliga 

byggnader och byggnader 
som inte kräver bygglov 

enligt plan- och bygglagen.

Årtal

Kommentar

av Juni 

Strategi

Beslut med 
sannolikt 

något större
påverkan 
på bostads-

byggande

Beslut med 
sannolikt l i ten

påverkan 
på bostads-
byggande



Konjunktur & bostadsbyggande
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I diagrammet till höger presenteras det konjunkturella läget (i form av 
BNP-gap*) samt antalet färdigställda och påbörjade** bostäder i riket 
mellan åren 1990-2019. Trots att BNP-utvecklingen de facto har varit 
positiv under de flesta åren så har BNP-gapet varit negativt under två 
längre perioder, dels mellan 1991-1999 men också mellan 2008-2015.  
För helåret 2020 prognosticeras BNP-gapet att vara negativt på 
liknande nivåer som de ovan nämnda perioderna.

I diagrammet påvisas att antalet påbörjade bostäder väldigt väl följer 
konjunkturens fluktuationer och djup. Framför allt anpassar sig det 
påbörjade byggandet snabbt till ett negativt BNP-gap men uppvisar en 
långsammare  anpassningsförmåga när utvecklingen vänder uppåt 
igen. Detsamma gäller antalet färdigställda bostäder, men med en 
något förskjuten tidslinje. Detta beror bland annat på de långa 
ledtiderna för att färdigställa påbörjade bostadsprojekt, samtidigt som 
det går snabbare att dra in på påbörjade projekt. 

Nuläget och framtiden
Under 2019 fortsatte antalet påbörjade bostäder att minska, men 
antalet färdigställda bostäder ökade något i förhållande till 2018. 
Historiskt sett är bostadsbyggandet fortfarande på höga nivåer. Men 
fram till år 2023 prognosticeras BNP-gapet att vara fortsatt negativt, 
vilket signalerar om en sämre konjunktur och att bostadsbyggandet kan 
komma att fortsätta att minska. Enligt Boverket prognosticeras antalet 
påbörjade bostäder också att fortsätta minska med 9 % 2020 och 11 % 
år 2021, dock ser de en stor osäkerhet i prognosen för framförallt 2021.

* BNP-gap är ett mått på resursutnyttjandet i ekonomin som förenklat kan beskrivas 
som ett mått på om ett land befinner sig i låg- eller högkonjunktur. Om BNP-gapet är 
negativt är resursutnyttjandet i ekonomin lågt och landet befinner sig i lågkonjunktur 

och vice versa. 
** Preliminära uppgifter för 2019

Källor: SCB, KI  & Boverket
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Reporäntan

Riksbankens styrränta höjdes i januari 2020 från -0,25 % till 0 %, vilket således är första gången sedan januari 2015 som styrräntan inte är negativ. 
Höjningen av reporäntan annonserades i december 2019 och skedde trots att man låg något under inflationsmålet om 2 %.

Riksbankens senaste prognos över reporäntan prognosticerar att den fortsatt kommer ligga på 0 % de kommande åren.
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Prognos juli 2020
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Källor: Riksbanken



Sysselsättningsgrad

I grafen nedan visas sysselsättningsgraden per kvartal och kön (för individer 15-74 år) i Region Skåne. De streckade linjerna visar det 4 kvartals glidande 
medelvärde. Under 2020 sjönk sysselsättningen, kopplat till pandemiutbrottet av Covid-19. Ser man både till trend och utveckling har kvinnors 
sysselsättning minskat i en högre grad än mäns, från en redan innan lägre nivå. Även noterbart är att sysselsättningsgraden för kvinnor började sjunka 
redan under 2018, liknande trend observeras när hela riket undersöks.
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Region Skåne
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Källor: SCB



Del 2.1: Nulägesanalys: 
Ordinarie bostadsmarknaden



Bostadsbeståndets struktur



Fördelning av bostadsbestånd

Av det totala bostadsbeståndet i kommunen finns 83 % i Lund (inkl. Vallkärra). I 
Lund (inkl. Vallkärra) är 60 % lägenheter i flerbostadshus, medan 
bostadsbeståndet i de andra tätorterna till majoriteten består av småhus 
(framförallt äganderätter). Totalt sett uppgår beståndet av specialbostäder till 
drygt 11 000 bostäder varav en absolut majoritet är studentbostäder. Antalet 
bostäder för äldre/funktionshindrade uppgår idag till 1 050 st och har varierat 
mellan 1 008-1 068 bostäder år 2013-2019.

Ser man till byggår är största enskilda andelen i kommunen byggt på 1960- och 
1970-talet. I hela kommunen är 11 % byggt efter 2011, jämför man tätorterna är 
den andelen högst i Stångby (26 %).
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Källor: Lund kommun & SCB
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Övergripande om byggandet i kommunen

Mellan 2010-2018 har antalet färdigställda bostäder i Lund kommun i snitt 
legat på ca 680 enheter per år. Under 2019 ökade emellertid antalet 
färdigställda bostäder markant till drygt 1 600 st. Ökningen bestod 
framförallt av mindre lägenhetstyper. 

Under det senaste decenniet har andelen av färdigställda hyresrätter och 
bostadsrätter ökat medan andelen äganderätter minskat. 
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Marknaden för ägda bostäder
Bostadsrätter och äganderätter



Andrahandsmarknaden för ägda bostäder

Sett till andrahandsmarknaden så sker flest försäljningar i Lund tätort, framförallt när 
det gäller bostadsrätter, medan husförsäljningar har en något jämnare fördelning. 
Sedan 2017 har prisutvecklingen varit positiv för både bostadsrätter (i snitt 4 % per år) 
och äganderätter (i snitt 5 % per år).

Per lägenhetstyp (bostadsrätter) har större lägenhetstyper haft en högre prisutveckling 
och för småhus (äganderätter) har prisutvecklingen varit som högst för kedjehus.
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* Baserat på antal försäljningar helåren jan 2o17- halvåret jun 2020
** Prisutveckling beräknat på K/T-värden och försäljningar med taxeringsår 2018 (99% av försäljningarna)
*** Köpeskillingskoefficienten (K/T) är kvoten mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet för de öv erlåtna fastigheterna. K/T-talet beskriver 
eg entligen hur mycket mer än fastighetens taxeringsvärde som köparen har betalat. Eftersom alla fastigheter har ett taxeringsvärde kan K/T-talet 
sä gas vara ett standardiserat mått på detta ”överpris”. Genom att jämföra K/T-talen öv er tid kan skattningar av prisutvecklingen räknas fram.

Bostadsrätter Småhus (äganderätt)

T ä tort Antal sålda per år* Prisutv. per år Antal sålda per år* Prisutv. per år**

Dalby 21 3% 52 7%

Genarp 1 För få försäljningar 28 7%

Lund 

(inkl. Vallkärra)
1 595 4% 176 4%

Revingeby - - 8 För få försäljningar

Stångby 4 För få försäljningar 17 4%

Södra Sandby 29 11% 57 6%

Torna Hällestad 2 För få försäljningar 8 För få försäljningar

Veberöd (inkl. 

Idala)
37 12% 63 2%

Övriga områden - För få försäljningar 40 10%

He la kommunen 1 679 4% 446 5%
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Källa: Värderingsdata, Mäklarstatistik

*

*

*Till och med 
juni 2020

*Till och med 
juni 2020



Fördelning av försäljningar per bostadstyp
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Endast bostadsrättslägenheter

Källor: Värderingsdata Pro
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I stapeldiagrammen ovan visas andelen försäljningar per lägenhetstyp och år (t.v.) och lägenhetstyp per tätort (t.h.). Över t id har det för kommunen i 
stort inte skett några större förändringar i fördelningen av försäljningar, utan dessa är relativt konstanta. 

Per tätort kan observeras att mindre lägenhetstyper i högst utsträckning säljs i Lund (inkl. Vallkärra).

Småhusförsäljningar ingår ej i diagrammen ovan. Diagrammen visar andelar, antalet står inom parentes och är i vissa fall mycket lågt.

*Till och med 
juni 2020

(inkl. Vallkärra) (inkl. Idala)



Nyproduktionsmarknaden för ägda bostäder

Sedan 2013 har utbudet av objekt på nyproduktionsmarknaden (dvs. antalet annonser av nyproducerade bostäder som finns hos mäk lare och byggherrars 
hemsidor ökat), framförallt under de senaste åren. Ökningen består till största del av bostadsrättslägenheter i Lund tätort. Av hela utbudet under perioden 
har 83 % varit i Lund tätort. Ser man till hur utbudet ser ut i de andra tätorterna är det generella mönstret att det framförallt är bostadsrättslägenheter, 
men med vissa skillnader. I Södra Sandby har det andelsmässigt varit ett stort utbud av småhus i bostadsrättsform (i absoluta tal är det ca 120 st.).
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Nyproduktionsmarknaden för ägda bostäder

I diagrammet till höger visas antalet utannonserade objekt (staplarna) på 
nyproduktionsmarknaden i Lunds kommun. Den grå linjen visar antalet 
sålda objekt i nyproduktionsprojekt per år under perioden. 

Undersöker man andelen bokade och sålda av det totala antalet 
utannonserade objekt så har den i Lunds kommun legat förhållandevis 
jämnt med riket i stort, cirka 50 % av objekten 2019. Generellt sett så har 
utbudet ökat kraftigt under de senaste 3 åren i Lund. Nedgången i antalet 
sålda objekt under 2018 var en trend som skedde i hela riket efter att 
bostadspriserna föll med start hösten 2017.
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Nyproduktionsmarknaden för ägda bostäder

Grafen nedan till vänster visar indexerad prisutveckling för utbudspriserna på nyproducerade bostäder i kommunen. Som grafen visar ökade 
utbudspriserna under 2017, både för bostadsrätter och småhus (är), och har därefter legat på en högre nivå än tidigare för samtliga typer förutom 5rok i 
flerbostadshus. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostadsrätter i Lund kommun är 38 500 kr och utbudspriset för småhus (är) är 5,5 mkr, högst 
är priserna i Lund tätort.

Bostadsrätter Småhus (äganderätt)

T ä tort Kr/kvm (snitt) Bo area (snitt) Pris (snitt) Bo area (snitt)

Dalby 20 700 kr/kvm 105 kvm 4,3 mkr 136 kvm

Genarp 24 900 kr/kvm 67 kvm - -

Lund (inkl. Vallkärra) 40 900 kr/kvm 70 kvm 6,6 mkr 143 kvm

Revingeby - - - -

Stångby - - - -

Södra Sandby 22 100 kr/kvm 114 kvm 4,9 mkr 160 kvm

Torna Hällestad - - - -

Veberöd (inkl. Idala) 18 700 kr/kvm 139 kvm 3,9 mkr 156 kvm

He la kommunen 38 500 kr/kvm 75 kvm 5,5 mkr 144 kvm
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Hyresbostäder



Översikt hyresbostadsfastigheter
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På kartan visas de fastigheter som är flerbostadshus med minst 5 

lägenheter och som inte ägs av bostadsrättsföreningar. De färgade och 
listade fastighetsägarna är de 10 största sett till total bruttoarea inom det 
markerade området (hela kommunen). Totalt sett står det kommunala 
bostadsbolaget för klart störst andel av beståndet.  I diagrammet nedan 
visas spridningen av hyreslägenheter med hänsyn till genomsnittlig 

hyresnivå* i fastigheten. Den absoluta majoriteten av lägenheterna har en 
årshyra mellan 1 000-1 250 kr/kvm. 
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Andel hyresbostäder per ägarkategori
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I diagrammet visas den procentuella fördelningen av hyresbeståndet (exkl. 
bostadsrätter och specialbostäder) per ägarkategori. Över tid har det 
kommunala bostadsbolaget stått för drygt 50% av beståndet, antal och 
andel har haft en ökande trend över tid, vilket innebär att den 
nyproduktion som byggts till största del har utvecklats av LKF. Drygt 25 % 
av bostäderna ägs av andra aktiebolag och ca 10% av privatpersoner. 

Nedan visas ägarstrukturen för kommunens drygt 11 000 specialbostäder 
varav en absolut majoritet faller inom gruppen ”övriga ägare” däribland 
stiftelsen AF Bostäder (studentbostäder). Enligt SCB uppgår antalet 
studentbostäder i kommunen till 9 760 st varav AF Bostäder enligt deras 
hemsida äger ca 7 000. 
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Utveckling av hyresnivån i kommunen
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I diagrammet överst till höger visas den årliga utvecklingen av hyresnivå 
per lägenhetstyp i kommunen. Mellan 2016 och 2019 har hyran ökat 
mellan 7,0-8,5% beroende på lägenhetstyp, 2 rok har ökat mest och 4 rok 
minst. Kvm-hyran är betydligt högre för 1 rok än för övriga 
lägenhetstyper, det skiljer 15% mellan 1 och 2 rok, medan årshyresnivån 
ligger mer samlad för 2-4 rok. Sett till månadshyra (diagram nedan) är det 
dock en mer proportionerlig skillnad mellan lägenhetstyperna. 

Hyresrätter byggda från och med 2001 har en tydligt högre hyra per kvm, 
år 2019 uppgår medelhyran för dessa lägenheter till drygt 1 500 kr/kvm. 
Även det allra äldsta beståndet byggt innan 1940 har en något högre 
hyresnivå.
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Översikt förmedlade hyresrätter
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Juni Strategi har tagit del av samtliga förmedlingar av hyresbostäder som 
skett i kommunen under perioden 2014-2020 både genom det 
kommunala bostadsbolaget LKF och genom Boplats Syds bostadskö. 

Kötiden speglar, förutom själva väntetiden, attraktiviteten och efterfrågan inom ett 
område eller för en viss lägenhetstyp. Detta kan liknas vid kvm-prisnivån för en 
bostadsrätt, ju högre efterfrågan/konkurrens om en lägenhet desto högre kvm-pris
respektive kötid. Faktorer som påverkar kötiden positivt är t.ex. lägeskvaliteter så 
som:
• Bostaden är belägen centralt i stadskärnan eller nära andra viktiga knutpunkter
• Bostaden har en lägre hyresnivå, ofta hör denna och föregående punkt ihop då en 

stor del av det äldre beståndet är centralt beläget.
• Utbudet av den aktuella lägenhetstypen är litet i förhållande till behovet och 

efterfrågan hos aktuell målgrupp

Totalt omfattar statistiken ca 6 900 förmedlade bostäder varav 88% skett i LKFs
bestånd. LKF har idag en genomsnittlig kötid på 9 år vilket är en ökning med nästan 2 
år sedan 2014. Kötiden för de förmedlingar som sker via Boplats Syd har inte haft en 
lika tydlig positiv utveckling, där är den genomsnittliga kötiden idag ca 3,5 år. 
Förmedlingar som sker via Boplats Syd omfattar bostäder som förvaltas av Stena 
Fastigheter och Riksbyggen och ligger i tätorten Lund; i centrum, Källby och 
Nöbbelöv. Förmedlingar av Riksbyggens lägenheter skedde endast under 2016-2017 
och avser nyproduktionslägenheter.

Det är inte ovanligt att nyproducerade hyresrätter har en förhållandevis kort kötid, 
detta på grund av att hyresnivån är högre, att det samtidigt finns flera liknande objekt 
att välja bland på en och samma plats och för att nyproduktionsområden ofta är 
mindre centralt belägna.
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Förmedlingar per lägenhetstyp

Lägenhetstyp Antal förmedlade Boarea Månadshyra Årshyra/kvm Kö tid (år)

LKF

1 rok 255 (15%) 36 3 940 1 320 6

2 rok 775 (45%) 58 5 690 1 185 8

3 rok 523 (31%) 78 7 190 1 105 10

4 rok 130 (8%) 96 8 430 1 050 13

5+ rok 30 (2%) 122 10 300 1 020 16

T otalsumma 1 713 (100%) 65 6 180 1 165 9

Boplats Syd

1 rok 65 (39%) 38 5 900 1 910 3

2 rok 68 (36%) 62 7 900 1 535 3

3 rok 41 (19%) 76 9 410 1 495 4

4 rok 12 (5%) 102 12 050 1 420 3

5 rok 1 (0%) 110 12 410 1 355 12

T otalsumma 187 (100%) 59 7 83 1 650 3
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Kötiden varierar relativt mycket beroende på lägenhetstyp (1-5 rok). I 

jämförelse med 2014 då kötiden i snitt låg inom spannet 4-8 år, är 
spridningen större idag då den varierar mellan 6-12 år och ännu mer om 
man räknar in 5:or. Generellt sett är kötiden kortast för 1:or och sedan högre 
ju större lägenhetstypen är. Av samtliga förmedlingar står 1-3 rok för över 
90%. Det sker förhållandevis få förmedlingar av 4:or och ännu färre av 5:or.

Sett till de olika förmedlingsköerna så ligger årshyresnivån i snitt på 
1 165 kr/kvm inom LKFs kö och på 1 650 kr i Boplats Syds kö. 

Förmedlingar 2019-2020
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Förmedlingar per åldersgrupp

0

2

4

6

8

10

12

K
ö

tid
 (

å
r)

Ålder

Utvecklingen av kötiden per åldersgrupp

2015-2016

2017-2018

2019-2020

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Å
ld

e
r 

(å
r)

Hyresgästens genomsnittliga ålder per 
lägenhetstyp

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5+ rok

Hyresgästernas medelålder per lägenhetstyp är över tid relativt stabil. Endast för 1 rok finns en positiv trend vilket innebär att hyresgästerna i genomsnitt 

blir äldre när de förmedlas en lägenhet, 33 år 2019 i jämförelse med 28 år 2014.

Genomsnittlig kötid har som tidigare konstaterats totalt sett ökat över tid. Sett till ålder har kötiden ökat som mest för gr upperna 35-44 år, 55-59 år och 
75+ år mellan perioden 2015/2016 och 2019/2020. 
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Förmedlingsstatistik per tätort
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T ä tort Antal förmedlingar Årshyra/kvm Kö tid (antal år)

Dalby 145 1 267 8

Genarp 26 1 254 7

Lund (inkl. Vallkärra) 1 465 1 154 9

Revingeby - - -

Stångby - - -

Södra Sandby 50 1 120 10

Torna Hällestad - - -

Veberöd (inkl. Idala) 27 1 366 7

He la kommunen 1 713 1 274 9

Det är bara förmedlingar genom LKFs kö som skett i andra tätorter än 
Lund. Under hela perioden 2014-2020 har 86% av förmedlingarna varit 
av lägenheter belägna i tätorten Lund, därefter förmedlas flest lägenheter i 
Dalby och ett mindre antal i Södra Sandby, Veberöd och Genarp. Enligt 
LKFs statistik har inga förmedlingar skett i Revingeby, Stångby eller 
Torna Hällstad 2019-2020. 

År 2019-2020 var den genomsnittliga årshyresnivån 1 120-1 366 kr/kvm 
beroende på tätort, totalt sett ligger snittet på drygt 1 270 kr/kvm. Högst 
hyresnivå i förmedlingarna återfinns i Veberöd och lägst i Södra Sandby. 
Kötiden är som tidigare nämnts 9 år men varierar mellan 7-10 år beroende 
på tätort, kortast kötid råder i Genarp och Veberöd, medan kötiden är 
något längre i Södra Sandby.
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Nyproducerade hyresrätter

För att i senare steg kunna beräkna hur många av kommunens invånare som har 
de ekonomiska förutsättningarna att kunna efterfråga en nyproducerad 
hyresrätt används rådande hyresnivåer för nyproduktion som mått. 

I tabellen nedan har fyra av kommunens pågående projekt av hyresrätter 
sammanställts. För dessa är kötiden mycket jämn på ca 5,5 år och årshyresnivån 
ligger omkring 1 550 kr/kvm vilket motsvarar en normhyra om ca 1 430 kr/kvm. 
Denna nivå ligger under investeringsbidragsnivån (1 450 kr/kvm för 
studentstäder).

Statistik för samtliga projekts lägenheter har slagits samman i den rosa tabellen 
för att ge ett standardmått på nyproduktionshyran i lägenheter riktade mot 
ensamhushåll (1-2 rok, 46 kvm) och mot sambohushåll (3-4 rok, 78 kvm).
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Beräkning av hyresnivå som underlag till marknadsdjup

Boarea Hyra/mån

1 rok 38 5 500

2 rok 54 7 000

3 rok 74 8 800

4 rok 83 9 900

1-2 rok 46 6 250

3-4 rok 78 9 350

Projekt Antal lgh Boarea Hyra/mån Årshyra/kvm Normhyra*
Kötid (antal 

förmedlingar)

Gränden 90 60 7 385 1 506 1 369 5,9 (96)

Klockan 44 60 7 723 1 581 1 430 5,1 (45)

Kryptan 50 60 7 679 1 545 1 427 -

Xplorion 53 60 7 592 1 562 1 439 4,7 (53)

Sammanställningen baseras på information från LKFs projekthemsidor och har kompletterats 

med förmedlingsstatistik vad gäller antal förmedlingar och genomsnittlig kötid

*Normhyran är baserad på totalt snitt per lägenhetstyp omräknat till 3 rok om 77  kvm.
Källor: LKF



Del 2.2: Demografi, flyttströmmar, 
betalningsförmåga



Statistik per hushållstyp och tätort

I detta kapitel presenteras statistik både sett till olika hushållstyper 
(först i kapitlet) och kommunens tätorter (sist i kapitlet).

De hushållstyper som undersöks närmare är: 

Ensamboende

• Äldre

• Yngre

• Med barn

Sammanboende

• Äldre

• Yngre

• Med barn

Dessutom har kvinnor och män studerats var för sig, liksom olika 
inkomstklasser. Dessa olika hushållstyper har ofta olika behov, 
förväntningar och önskemål vad gäller sin bostadssituation. 
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Hushållens sammansättning 
och boende



Hushållsstrukturen i kommunen

Av samtliga hushåll i Lunds kommun utgörs nästan hälften, 46%, av 
ensamboende utan barn, bland dessa återfinns både äldre och yngre 
hushåll och framförallt den stora gruppen studenter. Därefter utgör 
sammanboende med och utan barn ungefär en femtedel vardera. 
Ensamboende med barn står för 6%, och till sist utgör gruppen övriga 
hushåll sammantaget 7% (övriga hushåll kan exempelvis vara 
syskonhushåll, flergenerationshushåll, kollektivboende eller att man har 
inneboende).

Totalt sett summerar andelen som är barnfamiljer till 28% av kommunens 
hushåll. Av dessa är det ungefär lika många som har 1 och 2 barn, 40% 
respektive 42%, och 18% av hushållen har 3 eller fler barn. Bland de 
sammanboende hushållen är det 66% som har fler än 1 barn jämfört med 
41% bland de ensamstående hushållen.

Ett barn kan endast vara folkbokförd på den ena förälderns adress vid 
varannan-vecka-boende, vilket gör att andelen boende utan barn 
egentligen är något lägre.
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Hushållssammansättning per åldersgrupp
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Lunds kommun, 2019
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Ensamstående med barn 25+ år Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn 0-24 år Sammanboende med barn 25+ år

Övriga hushåll utan barn Övriga hushåll med barn 0-24 år

Övriga hushåll med barn 25+ år Uppgift saknas

Till vänster visas hur de boende i kommunen fördelar sig per hushållstyp 
med hänsyn till ålder. Längst till vänster syns hur gruppen ensamboende 
utan barn dominerar i åldrarna 20-29 år (turkost fält). I åldersgruppen 
25-29 år ökar andelen sammanboende utan barn (gult fält), då de unga 
vuxna i stor utsträckning flyttar ihop, därefter ökar andelen 
sammanboende med barn (ljusgrått fält) vilket dominerar 
hushållsstrukturen i åldrarna 30-54 år. 

Från och med åldersspannet 50-54 år börjar återigen andelen 
sammanboende och ensamboende utan barn öka vilket motsvarar 
tidpunkten då många barn flyttar hemifrån. Från och med 85 år överstiger 
andelen ensamboende hushåll de sammanboende, detta av naturliga skäl.

Källa: SCB



Hushållsstorlek och bostadstyp

Stapeldiagrammet till höger visar hur invånarna i Lunds kommun bor 
fördelat på hustyp, upplåtelseform samt åldersgrupp.

Ser man till kommunen totalt så är ungefär 44 % av invånarna boende i 
flerbostadshus och 42 % i småhus. Bland flerbostadshusen är det relativt 
jämnt fördelat mellan bostads- och hyresrätter. En hög andel (34 %) av 
individer i åldern 20-29 år bor i specialbostad, framförallt 
studentbostäder.

I tabellen nedan visas hushållstorlekarna per hustyp.
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Lunds kommun, 2019

Hustyp Personer per hushåll

Småhus 2,8

Äganderätt 2,9

Bostadsrätt 2,4

Hyresrätt 2,4

Flerbostadshus 1,9

Bostadsrätt 1,8

Hyresrätt 1,9

Specialbostad* 1,3

Övrigt boende** 1,9

Uppgift saknas 1,8

Samtliga boendeformer 2,1

*Med specialbostad menas: en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola, för äldre eller 
funktionshindrade eller för vissa väl avgränsade grupper

**Med övrigt boende menas: flerbostadshus med äganderätt (ägarlägenheter) och/eller Lägenheter i byggnader 
som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål
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Källa: SCB



Hushållens boarea
Lunds kommun 2019
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Genomsnittlig boarea (kvm) per person & hushållstyp
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Andel hushåll per boendeform fördelat på 
ensamstående kvinnor och män med barn

Ensamstående kvinnor med barn 0-24 år Ensamstående män med barn 0-24 år

Totalt sett i kommunen är genomsnittlig boarea per person och hushåll 40 kvm, i hushållsgruppen ensamboende föräldrar uppgår boarean till 35 kvm per 

person för kvinnor och till 43 kvm för män. Den hushållstyp som bor mest rymligt är ensamboende äldre utan barn.

Det finns en stor skillnad vad gäller boendeform om man studerar män och kvinnor var för sig, samt vissa skillnader i genomsnittlig boarea per person 
och hushållstyp. Bland ensamstående kvinnor som har barn är den dominerande boendeformen hyresrätter i flerbostadshus, medan de allra flesta 
ensamstående papporna är boende i småhus i äganderätt. 

Källor: SCB
www.junistrategi.se 44



Hushållens inkomstnivå
Lunds kommun 2018
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Disponibel hushållsinkomst (median) per 
hushållstyp, 18+ år

År 2018 uppgick disponibel hushållsinkomst (median) till 350 tkr/år i 

hela kommunen. Sett till olika hushållstyper finns stora skillnader vad 
gäller inkomstnivå, naturligt sett är hushållsinkomsten lägre i 
ensamstående hushåll och högre i samboende hushåll. Som högst är 
hushållsinkomsten i samboende hushåll med barn i åldrarna 0-19 år och 
kvarboende barn 20-29 år. Lägst inkomstnivå har ensamstående hushåll 

utan barn, denna hushållsgrupp domineras av unga vuxna (varav en stor 
del i just Lund är studenter)  vilket också påverkar total medianinkomst i 
kommunen.

Bland de ensamstående hushållen observeras en viss skillnad i 

inkomstnivå med hänsyn till kön. Både i absoluta tal och procentuellt sett 
är inkomstskillnaden som störst mellan ensamstående kvinnor och män 
med barn 0-19 år, kvinnorna har i snitt en 15% lägre inkomst än männen 
vilket motsvarar ca 60 tkr mindre om året. Minst inkomstskillnad är det 
bland kvinnor och män som bor ensamma utan barn, bland dessa tjänar 

kvinnorna 7% mindre, här dominerar studenterna.

Skillnader i hushållsinkomst observeras i ännu högre grad med hänsyn till 
ålder. Sett till hushåll utan barn råder högst inkomstnivå i åldrarna 50-64 
år och lägst inkomstnivå mellan 18-29 år och 80+ år.

Median 
samtliga 
hushåll

Disponibel hushållsinkomst (median) 2018

Hushållstyp 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 80+ år Al la åldrar

Ensamstående 
kvinnor

Med barn 0-19 år 210,2 322,9 379,9 325,8

Med kvarboende unga vuxna 20-29 år 423,8 397,6 458,2 325,4 447,5

Utan barn 149,7 261,6 289,1 189,6 167,2 178,5

Ensamstående 
män

Med barn 0-19 år 281,5 378 409,9 355,8 384,6

Med kvarboende unga vuxna 20-29 år 407 548,1 503 451,9 496,5

Utan barn 146,6 265,6 282,9 206,6 196,3 191,2

Ensamstående 
totalt

Med barn 0-19 år 217,9 331,2 386,6 342,6 337

Med kvarboende unga vuxna 20-29 år 420,7 434 474,1 395,5 458,2

Utan barn 148,3 263,9 286,8 195,4 171,9 183

Sammanboende 

Med barn 0-19 år 448,7 666,3 814,7 753,4 682,6

Med kvarboende unga vuxna 20-29 år 785 755,8 875,2 784,5 842,9

Utan barn 362,4 546,9 645,6 482,1 349,6 487,6
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Staplarna motsvarar 

siffrorna i tabellen på de 

sex nedersta raderna i 

kolumnen längst till höger.



Medianinkomst och inkomstfördelning per åldersgrupp
Sammanräknad förvärvsinkomst (brutto) Lunds kommun 2018

Tabellen visar inkomststrukturen i kommunen för individer som är 20 år och äldre, näst längst till vänster presenteras även medianinkomsten inom 

respektive åldersgrupp. Färgerna indikerar nivån. Inkomstnivån är som högst i åldrarna 40-59 år vilket framgår av både medianinkomsten och av att över 
hälften har en inkomst som är minst 400 tkr om året. I andra änden ser vi tydligt att unga 20-29 år och äldre 85+ år har betydligt lägre inkomst då 
medianinkomsten är under 200 tkr/år och då max 11% tjänar minst 400 tkr/år.

Ålder Medianinkomst 2018 ≥0 ≥1 tk r ≥20 tkr≥40 tkr≥60 tkr≥80 tkr
≥100 

tk r

≥120 

tk r

≥140 

tk r

≥160 

tk r

≥180 

tk r

≥200 

tk r

≥220 

tk r

≥240 

tk r

≥260 

tk r

≥280 

tk r

≥300 

tk r

≥320 

tk r

≥340 

tk r

≥360 

tk r

≥380 

tk r

≥400 

tk r

≥500 

tk r

≥600 

tk r

≥800 

tk r

≥1000

+ tk r

20-24 år 55,6 100% 87% 76% 62% 47% 36% 30% 25% 21% 18% 15% 13% 11% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

25-29 år 158,4 100% 87% 81% 76% 70% 65% 60% 56% 53% 50% 47% 44% 42% 39% 37% 34% 31% 27% 23% 19% 15% 11% 2% 1% 0% 0%

30-34 år 299,2 100% 88% 85% 82% 80% 78% 77% 74% 72% 70% 68% 66% 63% 61% 57% 54% 50% 45% 41% 35% 30% 25% 10% 4% 1% 0%

35-39 år 351,8 100% 91% 89% 87% 86% 85% 83% 81% 80% 78% 77% 75% 73% 70% 68% 65% 61% 57% 53% 48% 44% 39% 21% 10% 3% 1%

40-44 år 399,2 100% 94% 92% 91% 90% 89% 88% 86% 85% 85% 83% 82% 80% 78% 76% 73% 70% 66% 63% 58% 54% 50% 31% 18% 6% 2%

45-49 år 428,2 100% 95% 93% 93% 92% 91% 91% 89% 88% 87% 86% 84% 83% 82% 80% 77% 74% 71% 67% 63% 59% 56% 36% 23% 9% 4%

50-54 år 424,2 100% 95% 94% 93% 93% 92% 92% 89% 88% 87% 85% 83% 82% 80% 78% 76% 73% 70% 66% 62% 59% 55% 35% 23% 11% 5%

55-59 år 406,5 100% 95% 94% 93% 93% 92% 91% 89% 88% 86% 85% 82% 81% 79% 77% 74% 72% 68% 64% 60% 55% 51% 32% 21% 9% 5%

60-64 år 385,4 100% 97% 95% 95% 94% 94% 93% 90% 89% 86% 84% 82% 79% 77% 74% 71% 68% 64% 60% 56% 51% 47% 28% 17% 8% 4%

65-69 år 314,7 100% 100% 99% 99% 98% 97% 95% 92% 89% 85% 80% 76% 71% 67% 62% 57% 53% 49% 45% 42% 38% 35% 20% 12% 5% 3%

70-74 år 238,8 100% 99% 99% 99% 98% 97% 95% 91% 86% 79% 71% 64% 57% 50% 43% 39% 34% 31% 28% 25% 23% 21% 12% 8% 3% 2%

75-79 år 219,2 100% 99% 99% 98% 98% 97% 94% 91% 85% 77% 68% 58% 50% 41% 35% 31% 27% 24% 21% 18% 16% 15% 8% 5% 2% 1%

80-84 år 206,2 100% 99% 99% 99% 99% 98% 94% 88% 81% 73% 64% 53% 44% 34% 26% 22% 18% 15% 13% 11% 10% 9% 4% 2% 1% 0%

85+ år 198,0 100% 99% 99% 99% 99% 98% 94% 88% 79% 70% 60% 49% 39% 31% 23% 18% 15% 13% 11% 9% 8% 7% 3% 1% 1% 0%

Alla åldrar 278,3 100% 93% 90% 87% 83% 81% 78% 75% 72% 69% 66% 62% 59% 56% 53% 50% 47% 43% 40% 36% 33% 30% 17% 10% 4% 2%
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Boendeutgift i förhållande till disponibel inkomst
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Kommuner med >75 000 inv. år 2017

22%
Samtliga 
hushållstyper

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

H
y
re

s
rä

tt

B
o

s
ta

d
s
rä

tt

Ä
g

a
n

d
e
rä

tt

H
y
re

s
rä

tt

B
o

s
ta

d
s
rä

tt

Ä
g

a
n

d
e
rä

tt

H
y
re

s
rä

tt

B
o

s
ta

d
s
rä

tt

Ä
g

a
n

d
e
rä

tt

H
y
re

s
rä

tt

B
o

s
ta

d
s
rä

tt

Ä
g

a
n

d
e
rä

tt

Ensamstående utan
barn

Sammanboende utan
barn

Ensamstående med
barn

Sammanboende med
barn

A
n

d
e

l a
v

 d
is

p
. I

n
k

.

Boendeutgift som andel av disponibel ink. För att kunna beskriva hur boendesituationen ser ut för olika 
hushållstyper har inkomstnivån satts i relation till bostadsform. Till 
vänster visas hur stor andel som boendeutgiften utgör av disponibel 
inkomst, måttet ger en indikation på hur förutsättningarna ser ut för 
olika hushållstyper. Siffrorna visar genomsnittliga andelar i 
kommuner med minst 75 000 invånare år 2017, andelarna kan 
variera med hänsyn till geografi och år, men de relativa skillnaderna 
mellan hushållstyperna är generellt sett de samma. 

Statistiken visar att de hushåll vars ekonomi är hårdast belastad 
framförallt är;

• Ensamstående utan barn i hyresrätt: En grupp hushåll som till 
stor del omfattar unga vuxna och seniorer som av naturliga skäl 
har svagare ekonomiska förutsättningar. Detta, i kombination 
med att hyran i jämförelse med boendekostnader i ägt boende 
generellt sett är högre, gör att andelen uppgår till 36% av 
disponibel inkomst. 

• Ensamstående med barn i hyresrätt: Låginkomsttagande hushåll 
är generellt sett överrepresenterade bland boende i hyresrätter. 
Ensamstående föräldrar lägger ca 29% av sin disponibla inkomst 
på boendet. Dock är andelen ensamstående föräldrar 
förhållandevis liten sett till hela Lunds kommun.

SCB ger inget värde för Ensamstående med barn i äganderätt.

Källor: SCB



Befolkning och flyttströmmar 
i tätorterna



Åldersstruktur
Tätortsnivå 2019

Tabellen nedan visar respektive tätorts befolkningsstruktur (2019) utifrån olika livsfaser. När en individ växer in i en ny livsfas uppstår ofta ett flyttbehov. 
Vardera tätorts struktur är färglagd utifrån hur stor andel av befolkningen som befinner sig inom respektive livsfas. Generellt sett så är strukturerna relativt lika 
mellan tätorterna, men det finns vissa tätorter som sticker ut. Exempelvis Lund (inkl. Vallkärra) med en högre andel unga vux na och Stångby med en högre 
andel barnfamiljer.
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Invånarantal (andel av kommunen)

Andel av befolkning inom resp. livsfas

T ä tort
Barn & unga 

0-19 år
Unga vuxna 

20-29 år
Familjebildande 

30-44 år
Mitt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Dalby 6 714 (5%) 30% 7% 21% 18% 19% 5%

Genarp 2 943 (2%) 30% 5% 19% 21% 19% 5%

Lund (inkl. Vallkärra) 93 863 (75%) 20% 25% 19% 15% 17% 4%

Revingeby 526 (0,4%) 28% 8% 20% 19% 22% 3%

Stångby 2 098 (2%) 39% 3% 26% 18% 12% 2%

Södra Sandby 6 535 (5%) 29% 6% 18% 21% 21% 5%

Torna Hällestad 666 (1%) 33% 7% 17% 26% 15% 2%

Veberöd (inkl. Idala) 5 540 (4%) 29% 8% 20% 19% 20% 4%

Landsbygd och på kommunen skrivna 6 050 (5%) 26% 9% 18% 25% 20% 3%

He la kommunen 124 935 (100%) 22% 20% 19% 17% 17% 4%



Befolkningsprognos per tätort
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I grafen ovan visas Lunds kommuns befolkningsprognos per 
tätort. Befolkningsantalen är indexerade till 100 för år 2019 för 
att kunna jämföra den prognosticerade utvecklingen mellan 
tätorterna. Den tätort som sticker ut är Stångby som fr.o.m. år 
2023 prognosticeras att ha en mycket hög befolkningstillväxt 
procentuellt (i antal knappt 1 800 personer till år 2030). 
Befolkningstillväxten beror på planerat byggande här.

I tabellen till höger visas prognosen i absoluta tal per tätort för år 
2025 och 2030, samt den procentuella utvecklingen mellan år 
2019 och 2030. 

I resultaten framöver benämns Landsbygden som Övriga 
delar.

Källor: Lunds kommun
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Indexerad prognosticerad befolkningsutveckling per tätort, 2019=index 100

Dalby

Genarp

Lund (inkl Vallkärra)

Revingeby

Stångby

Södra Sandby

Torna Hällestad

Veberöd (inkl Idala)

Landsbygd

T ä tort 2019 2025 2030
Fö rändring 

2019-2030

Dalby 6 714 7 239 7 772 16%

Genarp 2 943 3 046 3 076 5%

Lund (inkl Vallkärra) 93 836 103 725 109 290 17%

Revingeby 526 584 631 20%

Stångby 2 098 2 813 3 874 85%

Södra Sandby 6 535 7 049 7 464 14%

Torna Hällestad 666 670 692 4%

Veberöd (inkl Idala) 5 540 5 887 6 098 10%

Landsbygd 5 878 5 941 6 077 3%

He la kommunen 124 935 137 317 145 434 16%



Befolkningsprognos per ålder

I grafen nedan visas befolkningsprognosen per ålder för Lunds kommun. Under de kommande åren är det framförallt familjer med barn i tonåren (10-
talister) som förväntas att öka, men också småbarnsfamiljer. En inflyttning förväntas inom i princip alla åldersgrupper. För de äldre åldersgrupperna som 
ökar sker detta naturligt genom att befolkningen åldras, vilket leder till förändrade bostadsbehov. I analysen har varje tätorts förändrade åldersstruktur 
tagits i beaktning.
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Lunds kommun 2019-2030
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Flyttströmmar
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Flyttfrekvens
Tabellen ovan till höger visar flyttfrekvensen hos befolkningen i respektive tätort och hela 
kommunen. Flyttfrekvensen är beräknad som:

(𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑡 +𝐹𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑡)

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑡

Generellt sett så flyttar vi som mest i åldern 20-29 år, vilket spelar en stor roll för t.ex. Lund 
tätort där andelen invånare i den åldern är högre. Tre av tätorterna har en negativ 
flyttfrekvens, detta beror på att nettoinflyttningen (inflyttning minus utflyttning) till dessa 
tätorter är negativ – se summakolumn i tabellen nedan.

Tabellen nedan visar flyttnettot per åldersgrupp och tätort. Per tätort anger färgläggningen 
lägsta värde som mörkast orange, och högsta värde som ljusast turkos.

Tätort/kommun Flyttfrekvens 2019

Dalby 4%

Genarp 2%

Lund (inkl. Vallkärra) 11%

Revingeby -2%

Stångby -1%

Södra Sandby 2%

Torna Hällestad -2%

Veberöd (inkl. Idala) 7%

Hela kommunen 11%

Riket (exkl. utlandsflyttar) 15%

Flyttnetto per 

åldersgrupp
Ålder

Summa
Andel av 

befolkningsmängden, 

2019Tätort/kommunen 0 1-5 6-15 16-18 19-24 25-29 30-39 40-64 65-74 75-

Dalby 8 30 36 -1 -13 2 52 5 2 2 123 2%

Genarp 2 15 11 -1 -27 -2 19 0 -7 8 18 1%

Lund (inkl Vallkärra) -40 -60 9 102 2 571 -1 116 -313 51 16 18 1 238 1%

Revingeby 0 5 -1 -1 -3 0 -1 -4 -3 -1 -9 -2%

Stångby 0 5 -6 -10 -2 5 -16 -13 0 1 -36 -2%

Södra Sandby 0 31 28 -9 -90 -2 55 -16 0 5 2 0%

Torna Hällestad 0 3 1 -1 -6 -2 -4 0 0 -1 -10 -2%

Veberöd (inkl Idala) 0 50 49 2 -12 19 73 7 13 10 211 4%

Hela kommunen -25 113 165 64 2 432 -1 097 -106 53 5 17 1 621 1%

Källor: Lunds kommun

Per tätort 2019



Andel ensamboende invånare (20+ år) per disp. inkomstnivå

Nedan visas inkomststrukturen för ensamboende invånare (20+ år) per tätort och hela kommunen. Procentandelarna visar hur stor del av befolkningen 
som har en disponibel inkomst över ett visst värde. Exempelvis har 43 % av alla ensamboende invånare (20+ år) i Stångby tätort en inkomst lika med eller 
över 360 tkr/år. Färgläggningen gör att man visuellt också kan se tätorter med en högre inkomstnivå, exempelvis Stångby och T orna Hällestad.
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Per tätort 2018

≥0 tkr ≥24 tkr ≥48 tkr ≥72 tkr ≥96 tkr
≥120 

tk r
≥144 

tk r
≥168 

tk r
≥192 

tk r
≥216 

tk r
≥240 

tk r
≥264 

tk r
≥288 

tk r
≥312 

tk r
≥336 

tk r
≥360 

tk r
≥384 

tk r
≥408 

tk r
≥432 

tk r
≥456 

tk r
≥480 

tk r
≥504 

tk r
≥528 

tk r
≥558 

tk r
≥576 

tk r
≥600 

tk r
≥720 

tk r
≥840 

tk r
≥960 

tk r
≥1 080 

tk r
≥1 200 

tk r

Dalby 100% 100% 99% 98% 97% 92% 85% 69% 55% 49% 43% 38% 33% 27% 23% 18% 15% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 1% 1% 1% 1%

Genarp 100% 99% 98% 98% 97% 94% 88% 72% 56% 50% 41% 38% 32% 26% 23% 19% 18% 15% 13% 9% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 3% 1% 1% 1% 1%

Lund (inkl Vallkärra) 100% 98% 97% 95% 92% 86% 76% 61% 51% 45% 40% 34% 29% 25% 21% 17% 14% 12% 10% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1%

Revingeby 100% 100% 100% 100% 97% 96% 86% 75% 63% 58% 46% 38% 30% 27% 25% 20% 15% 14% 13% 10% 10% 7% 7% 7% 6% 1% 1% 1% 0% 0% 0%

Stångby 100% 100% 99% 99% 99% 98% 94% 86% 73% 69% 66% 64% 58% 56% 52% 43% 38% 32% 27% 24% 19% 16% 16% 15% 12% 11% 4% 2% 1% 1% 0%

Södra Sandby 100% 100% 99% 99% 98% 95% 89% 72% 62% 54% 48% 43% 38% 32% 27% 23% 20% 16% 15% 12% 11% 10% 9% 8% 6% 6% 3% 3% 2% 1% 1%

Torna Hällestad 100% 98% 98% 97% 95% 94% 92% 86% 80% 71% 65% 58% 52% 48% 45% 43% 37% 32% 28% 23% 17% 17% 14% 11% 9% 8% 3% 3% 3% 3% 3%

Veberöd (inkl Idala) 100% 99% 99% 98% 98% 95% 89% 76% 64% 58% 53% 46% 39% 33% 29% 23% 19% 16% 13% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 4% 3% 2% 2% 2%

Hela kommunen 100% 98% 97% 95% 93% 87% 77% 62% 53% 46% 41% 35% 31% 26% 22% 18% 15% 12% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 1%

Källor: Lunds kommun



≥0 tkr ≥24 tkr≥48 tkr≥72 tkr≥96 tkr
≥120 

tk r
≥144 

tk r
≥168 

tk r
≥192 

tk r
≥216 

tk r
≥240 

tk r
≥264 

tk r
≥288 

tk r
≥312 

tk r
≥336 

tk r
≥360 

tk r
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tk r
≥558 

tk r
≥576 

tk r
≥600 

tk r
≥720 

tk r
≥840 

tk r
≥960 

tk r
≥1 080 

tk r
≥1 200 

tk r

Dalby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 98% 97% 95% 93% 90% 88% 85% 82% 79% 77% 73% 70% 66% 63% 58% 55% 52% 33% 17% 9% 6% 3%

Genarp 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 98% 97% 95% 92% 89% 86% 84% 82% 80% 77% 75% 72% 68% 64% 60% 56% 34% 18% 10% 7% 4%

Lund (inkl Vallkärra) 100% 99% 99% 99% 99% 98% 97% 96% 95% 93% 91% 89% 86% 83% 79% 76% 73% 70% 66% 63% 60% 56% 53% 50% 46% 43% 30% 20% 13% 9% 6%

Revingeby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 98% 97% 94% 90% 87% 81% 78% 75% 74% 69% 66% 60% 57% 52% 46% 28% 15% 9% 6% 5%

Stångby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 98% 98% 97% 96% 94% 93% 91% 89% 87% 85% 83% 80% 77% 74% 70% 67% 47% 25% 14% 7% 4%

Södra Sandby 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 98% 95% 92% 89% 87% 84% 81% 79% 76% 73% 70% 67% 63% 58% 55% 36% 20% 12% 7% 5%

Torna Hällestad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 98% 97% 96% 94% 93% 92% 91% 89% 87% 86% 82% 79% 78% 75% 72% 68% 51% 39% 23% 13% 10%

Veberöd (inkl Idala) 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 98% 96% 93% 90% 87% 84% 82% 79% 76% 73% 70% 67% 63% 58% 54% 50% 29% 16% 9% 6% 4%

Hela kommunen 100% 100% 99% 99% 99% 98% 98% 97% 96% 95% 93% 91% 88% 85% 82% 79% 76% 73% 70% 67% 63% 60% 57% 53% 50% 47% 32% 20% 13% 9% 6%

Andel sammanboende hushåll (20+ år) per disp. inkomstnivå
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Per tätort 2018

Nedan visas inkomststrukturen för sammanboende invånare (20+ år) per tätort/kommunen, per hushåll. Även bland sammanboende hushåll är Stångby och 
Torna Hällestad de tätorter med högst inkomstnivåer,

Källor: Lunds kommun



Sammanfattning 
nulägesanalys

Ordinarie bostadsmarknad



Sammanfattning nulägesanalys per hushållstyp

Nedan sammanfattas de stora huvuddragen vad gäller boendesituation, ekonomiska förutsättningar och bostadsmarknad för de sex huvudsakliga hushållstyperna 
som undersökts. I del 6 presenteras även en nulägesbeskrivning av förutsättningarna per tätort tillsammans med beräknat framt ida behov och efterfrågan.
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Hushållstyper Boendesituation Ekonomisk situation Byggande och bostadsmarknad

Ensamboende

Äldre

De flesta bor i lägenhet, främst 
bostadsrätt men även hyresrätt. Män bor i 

något större utsträckning kvar i ägt 
småhus.

Svag hushållsekonomi och för de som bor i hyresrätt 
och bostadsrätt är boendeutgiftsandelen mycket hög. 

Genomsnittlig kötid för att få ett hyreskontrakt har haft en relativt kraftig 
ökning för gruppen 75+ år just för år 2019, men för året 2020 sjönk den igen 

till 7-9 år som den legat på de senaste åren. 

Yngre
De flesta bor i studentbostad, därefter 
bostadsrättslägenhet följt av 

hyreslägenhet. 

På grund av ringa ålder mycket låg inkomstnivå, dock 
finns stora inkomstskillnader i gruppen 20-34 år. Har 

högst boendeutgiftsandel i förhållande till inkomst.

1-2 rok har stått för mer än hälften av kommunens byggande de senaste 
fem åren. Pris- och hyresnivå per kvm är dock som högst för dessa lgh-

typer. På andrahandsmarknaden har bostadsrättspriset och kötiden för 
hyresrätter ökat.

Med barn
Kvinnor bor främst i hyresrättslägenhet, 
men också i bostadsrätt och männen i ägt 

småhus. De flesta har 1 barn.

Inom denna grupp är inkomstskillnaderna som högst 
mellan män och kvinnor. Ensamstående kvinnor 

tjänar mindre än medianen i kommunen och männen 
tjänar mer. Boende i hyresrätt har en mycket hög 
boendeutgiftsandel. 

Byggandet av 2-3 rok har minskat sett till andel av totalt byggande de två 
senaste åren. Dessa utgör dock störst andel av andrahandsmarknaden 

(både br & hr). Kötiden för 2 rok är i dagsläget strax under totalt snitt på 
hyresmarknaden och kvm-priserna för 2 rok har utvecklats något svagare 
än snittet.

Sammanboende

Äldre

Förhållandevis många bor i ägt småhus, 
därefter bostadsrättslägenhet. Fr.om 80 

år ökar andelen boende i lägenhet 
kraftigt.

Två hushållsekonomier gör att medianinkomsten är 
förhållandevis god mht till åldern. Även de som bor i 

hyresrätt har en relativt låg boendeutgiftsandel.

Genomsnittlig kötid för att få ett hyreskontrakt har haft en relativt kraftig 
ökning för gruppen 75+ år.

Yngre
Bor främst i någon form av lägenhet, både 
hyresrätt och bostadsrätt. 

Två hushållsekonomier gör att medianinkomsten är 
förhållandevis god mht till åldern, dock finns stora 

skillnader inom gruppen 20-34 år. 
Boendeutgiftsandelen i denna hushållstyp motsvarar 
medianen av samtliga hushåll, men lägre för de som 

bor i bostadsrätt.

Byggandet av 2-3 rok har minskat sett till andel av totalt byggande de två 
senaste åren. Dessa utgör dock störst del av andrahandsmarknaden (både 

br & hr). Kötiden för 2 rok är i dagsläget strax under totalt snitt på 
hyresmarknaden och kvm-priserna för 2 rok har utvecklats något svagare 
än snittet.

Med barn

De allra flesta bor i någon form av 
småhus, därefter bor ungefär lika många i 

bostadsrätt som i hyresrätt. De flesta 
barnfamiljer har 2 barn, 

Den hushållstyp som har näst högst inkomstnivå, då 
många bor i ägt boende är boendeutgiftsandelen 

också bland de lägsta. 

Byggandet av småhus med äganderätt har minskat, både andelsmässigt 
och i absoluta tal. Även byggandet av stora lägenhetstyper har 

genomgående legat på en låg nivå. Större lägenhetstyper har haft stark 
positiv prisutveckling, kötiderna är långa och ökar mer än för de mindre 
lägenhetstyperna.

Lunds kommun



Del 3: Beräkning och resultat 
demografiskt drivet bostadsbehov



Beräkning av det demografiskt drivna bostadsbehovet

Stapeldiagrammet till höger visar bostadsbehovet för Lunds kommun per år 
och bostadstyp framöver. Beräkningen tar hänsyn till hur mycket 
befolkningen ökar år till år och hur många tillkommande hushåll det 
motsvarar. Modellen presenteras mer ingående på sidan 8. Modellen bygger 
också på Lunds kommuns befolkningsprognos.

Behovet är beräknat utifrån hushållskvotsmetoden men med hänsyn till hur 
olika åldersgrupper bor idag och hur hushållsstorlekarna varierar beroende 
på upplåtelseformer och bostadstyper. I snitt beräknas bostadsbehovet att 
vara omkring 900 bostäder per år mellan 2020-2030, med ett något högre 
behov i början av perioden. Ser man till kategorin Ospecificerat så utgör den 
en stor andel av bostadsbehovet – främst är det kopplat till att det i dagsläget 
bor många unga vuxna (20-29 år) i studentbostäder, samtidigt som den 
åldersgruppen prognosticeras att öka framöver.
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Lunds kommun 2020-2030

*Ospecificerade bostäder är det behov som är beräknat utifrån befolkningens boende idag i specialbostäder, 
övriga boenden och där uppgift saknas. Behovet kan till viss del tillgodoses genom vanliga bostäder. 
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I tabellen nedan visas det demografiskt drivna bostadsbehovet per tätort, fördelat på bostadstyp och upplåtelseform under perioden 2020-2030. Totalt uppgår behovet 
till 9 931 bostäder, vilket ger ett genomsnittligt behov om cirka 900 bostäder per år. Som visat i stapeldiagrammen på föregående sidor förväntas bostadsbehovet att 
vara som störst under början av perioden om man ser till hela kommunen, under 2020 finns ett behov om drygt 1 040 bostäder. 

För år 2020 blir det demografiskt drivna behovet negativt för vissa bostadstyper i tätorterna Revingeby och Stångby, vilket beror på att befolkningsprognosen är 
negativ eller mycket låg. Resultaten ska nödvändigtvis inte tolkas som att bostäder bör försvinna, utan att för år 2020 så är behovet till stora delar uppfyllt och att 
den bostadstyp som inte har ett negativt behov är småhus, vilket visar vart fokus bör ligga om man väljer att utveckla bostäder. På längre sikt ser vi enligt 
befolkningsprognoserna däremot ett stort bostadsbehov i framförallt Stångby. 

Per tätort 2020-2030

Beräkning av det demografiskt drivna bostadsbehovet

*Ospecificerade bostäder är det behov som är beräknat utifrån befolkningens boende idag i specialbostäder, övriga boenden och där uppgift 
saknas. Behovet kan till viss del tillgodoses genom vanliga bostäder – i synnerhet inom de mindre tätorterna

Geografi

Demografiskt drivet bostadsbehov 2020-2030 Demografiskt drivet bostadsbehov 2020

Småhus
Flerbostads-

hus (hr)
Flerbostads-

hus (br)
Ospecificerat* 
bostadsbehov

Summa, 
småhus+

f lerbostadshus

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov
Småhus

Flerbostads-
hus (hr)

Flerbostads-
hus (br)

Ospecificerat* 
bostadsbehov

Summa,
småhus+

f lerbostadshus

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov

Dalby 149 111 129 134 389 523 22 12 14 13 48 60

Genarp 7 16 16 37 40 77 2-3 2-3 2-3 6-7 8 14

Lund 
(inkl Vallkärra)

2 317 1 744 2 104 1 417 6 165 7 582 276 204 235 177 714 892

Revingeby 16 12 12 11 40 51 0-1 <0 <0 <0 <0 <0

Stångby 261 205 214 182 679 861 1 -3 -1 3 -2 0-1

Södra Sandby 112 112 113 135 338 473 1-2 4-5 5-6 14 11 25

Torna Hällestad 0-1 3-4 5 7 8-9 16 0-1 0-1 0-1 0 0-1 0-1

Veberöd 
(inkl Idala)

77 60 68 72 204 277 14 10 11 11 35 46

Summa tätorter 2 940 2 263 2 661 1 995 7 864 9 859 319 229 267 224 815 1 039

Övriga delar 67 0-1 0 4-5 67 72 3 0-1 0 -1 3-4 2-3

Summa kommunen 3 007 2 263 2 661 2 000 7 931 9 931 322 229 267 223 818 1 042



Del 4: Beräkning och resultat 
efterfrågan för nyproduktion



Utgångspunkt pris- och hyresnivå för nyproducerade bostäder
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Beräkning av marknadsdjup 2019 (efterfrågan för nyproduktion)
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På kommande sidor presenteras resultat för den beräknade efterfrågan på nyproducerade bostäder, sk marknadsdjup, genom tillämpning av Juni 

Strategis beräkningsmodell. Detaljerat tillvägagångsätt presenteras på sidan 9-11. Viktigt att ha med sig är att beräkningen av marknadsdjupet avser den 
ordinarie bostadsmarknaden, med de bostadspriser som råder där, och tar således inte hänsyn till exempelvis studentbostäder och/eller specialbostäder 
med lägre hyresnivåer. 



Beräkning andel invånare som klarar inkomstkrav

Utifrån den prisnivå som råder för nyproducerade bostäder i de olika tätorterna har Juni Strategi beräknat den lägsta inkomst nivå som krävs. Utifrån 
detta är det möjligt att se hur stor andel hushåll inom respektive tätort som klarar inkomstkraven. 

I stapeldiagrammen nedan visas andelen hushåll som klarar inkomstkraven, fördelat på ensam- och sammanboende, samt olika bostadstyper. Som man 
kan se så skiljer sig andelarna åt mellan såväl tätorterna som bostadstyperna.
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Lunds kommun
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Beräkning: Marknadsdjup år 2019

Geografi

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt

Summa Marknadsdjup 

(exkl. ospecificerat/

specialbostäder)

Demografiskt drivet 

bostadsbehov 2020, 

(exkl. ospecificerat/

spec.bostäder)
Ensamhushåll Sambohushåll Ensamhushåll Sambohushåll Ensamhushåll Sambohushåll Hr Br Är

Dalby 0-1 2-3 1-2 6-7 0-1 2-3 3-4 7-8 2-3 14 48

Genarp 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 3-4 8

Lund (inkl Vallkärra) 48 72 66 129 6-7 41 120 195 47 362 714

Revingeby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <0

Stångby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

Södra Sandby 0-1 1 0-1 2-3 0-1 1 1-2 3-4 1-2 5-6 11

Torna Hällestad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1

Veberöd (inkl Idala) 1-2 3-4 1-2 7-8 0-1 4 4-5 9-10 4-5 18 35

SUMMA tätorter 50 80 71 146 7 50 130 216 57 403 815

Övriga delar* 0-1 1-2 1-2 4-5 0-1 2-3 2-3 6 2-3 11 3-4

SUMMA kommunen 51 82 72 150 7-8 52 132 222 59 414 818
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Nedan presenteras det beräknade marknadsdjupet per tätort, upplåtelseform och hushållstyp år 2019. Beräkningsmodellen baseras som tidigare nämnts på 
varje tätorts hushållssammansättning, flyttfrekvens och inkomstfördelning. Dessutom ligger rådande kostnader och finansieringsvillkor för nybyggda 
bostäder i respektive tätort till grund för beräkningarna. Observera att denna beräkning ger en volymuppskattning utifrån ett efterfrågeperspektiv snarare 
än sett till ett reellt bostadsbehov. Kolumnen längst till höger visar det demografiskt drivna bostadsbehovet för småhus och flerbostadshus år 2020 för 
jämförelse. Tabellen nedan inkluderar ej specialbostäder, för 2020 uppgår dessa till totalt 223 bostäder i kommunen. Specialbostäder utformas för att 
kunna efterfrågas av den grupp som bostäderna riktas mot, därför inkluderas dessa ej i marknadsdjupet.

*I beräkningen för kommunens övriga delar används den flyttfrekvensen 3 % vilket är snittet för samtliga tätorter exkl. Lund (inkl. Vallkärra)



Vad kan förändra marknadsdjupet?

Marknadsdjupet för bostäder kan både öka och minska om man förändrar 
ingångsvärdena som modellen bygger på. Dessa ingångsvärden kan man 
aktivt arbeta med. Exempelvis är ingångsvärdet i modellen att man ska ha 
en årsinkomst som är tre gånger årshyran för hyresrätter, är 
inkomstkravet lägre så ökar marknadsdjupet. Om man exempelvis sänker 
inkomstkravet till 2,5 gånger årshyran så ökar marknadsdjupet med cirka 
20 hyresrätter, framförallt möjliggör det för fler ensamboende att få en 
ekonomiskt möjlighet att efterfråga en nyproducerad hyresbostad. 

På nästa sida visas ett scenario över hur marknadsdjupet ökar relativt 
mycket om flyttfrekvensen ökar i de mindre tätorterna, vilket rimligtvis 
kommer bli effekten när bostäder tillförs i exempelvis Stångby. En ökad 
flyttfrekvens nås genom att öka flyttnettot till en ort men även rörligheten 
inom orten. Vägen dit är att utveckla bostäder som människor på orten 
efterfrågar och som inflyttare attraheras av. Om detta görs i Stångby ökar 
inflyttning och därmed marknadsdjupet.

Marknadsdjupet ökar om:

•Fler får ekonomisk möjlighet 
(billigare bostäder/ökade inkomster/lägre 
kreditkrav)

•Fler flyttar 
(öka inflyttning/minska utflyttning/öka 
rörligheten på bostadsmarknaden)

•Preferenstalen ökar
(utveckla nyproduktion som tilltalar än fler 
– rätt läge, till passande målgrupp och 
prisnivå)

Marknadsdjupet minskar om:

•Färre får ekonomisk möjlighet 
(dyrare bostäder/minskade inkomster/högre 
kreditkrav)

•Färre flyttar 
(minskande inflyttning/öka utflyttning/än 
mindre rörlighet på bostadsmarknaden)

•Preferenstalen minskar 
(än färre tilltalas av nyproduktion)
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Scenario: Marknadsdjup 2019 med ökad flyttfrekvens

Geografi

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Summa 

marknadsdjup med 

ökad flyttfrekvens

Skillnad mot resultat 

med  faktisk 

f lyttfrekvens 2019Ensamhushåll Sambohushåll Ensamhushåll Sambohushåll Ensamhushåll Sambohushåll Hr Br Är

Dalby 2-3 6-7 4-5 16 0-1 7-8 8-9 21 7-8 37 +23

Genarp 0-1 3-4 1-2 7-8 0-1 4-5 4 8-9 4-5 18 +14

Revingeby 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 2 0-1 3-4 +3-4

Stångby 0-1 2-3 0-1 4-5 0-1 2-3 2-3 5-6 2-3 10 +10

Södra Sandby 1-2 6-7 4-5 15 0-1 6-7 8-9 20 7-8 35 +30

Torna Hällestad 0-1 0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 2-3 1-2 4 +4

Veberöd (inkl Idala) 1-2 5-6 3 12 0-1 6-7 7-8 15 7-8 31 +12

Övriga delar 1-2 6-7 5-6 16 1-2 8-9 8-9 21 10 40 +28
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Per tätort, exkl. Lund (inkl. Vallkärra)

För de mindre tätorterna är, som tidigare nämnts, flyttfrekvenserna betydligt lägre än för Lund (inkl. Vallkärra), men även om man undersöker kommunen i 
stort vars flyttfrekvens i hög utsträckning påverkas av Lund (inkl. Vallkärra). Det beräknade marknadsdjupet i tätorterna påv erkas mycket negativt av de 
låga flyttfrekvenserna, framförallt Revingeby, Stångby och Torna Hällestad där flyttfrekvensen var negativ pga. ett negativt flyttnetto 2019.

Juni Strategi har därför även undersökt hur marknadsdjupet år 2019 ser ut om man ökar flyttfrekvensen till 11% (dvs. flyttfrekvensen för kommunen i stort).
I Sverige är flyttfrekvensen inom riket 15 %. Resultatet presenteras i tabellen nedan. Totalt inom delarna nedan så ökas marknadsdjupet med ca 125 
bostäder om flyttfrekvensen ökar (framförallt genom att utflyttning minskar och inflyttning ökar), dock är det mycket svårt att öka inflyttningen så mycket i 
alla tätorter samtidigt.



Del 5: 
Nulägesanalys: Grupper utanför 
den ordinarie bostadsmarknaden



Utsatta grupper på bostadsmarknaden

Inom ramen för denna bostadsmarknadsanalys har grupper som står 
längre bort från den ordinarie bostadsmarknaden också studerats. För en 
del av grupperna finns bristande statistik, därför har olika metoder 
använts för kunskapsinhämtning. Bland annat har Socialstyrelsens 
statistikdatabas använts utöver fakta från SCB och Lunds Kommun. 

Dessutom har djupintervjuer gjorts med organisationer som träffar en del 
av grupperna på daglig basis.

Grupper som står längre från bostadsmarknaden är t.ex:

• Äldre

• Studenter

• Personer med funktionsnedsättning 

• Ofrivilligt hemmaboende unga vuxna

• Personer och familjer med låg betalningsförmåga

• Hemlösa

• Nyanlända och ensamkommande barn 

• Kvinnor med behov av skyddat boende
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Kvalitativ studie
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Kvalitativa intervjuer

Eftersom de grupper som står längst bort från bostadsmarknaden; såsom 

personer som bor i andra, tredje eller fjärde hand, personer som inte är 

folkbokförda, trångbodda etc. är mycket svåra att hitta i statistiken och även 

svåra att identifiera genom enkätundersökningar, har även fem djupintervjuer 

med förvaltningar och organisationer som känner dessa grupper väl gjorts. 

Kunskapen från intervjuerna kombineras med tillgänglig statistik; så som 

hushållsstorlekar, flyttfrekvenser och inkomster. 

Intervjuerna har varit ca en timme långa och genomfördes under augusti 2020. 

Intervjuade personer och organisationer är:

• Diakonicentralen, Cecilia Palmqvist, Social kurator

• LKF, Gunilla Flygare, Affärsutvecklingschef; Linda Ek, Bosocial
samordnare & Arne Hisbro, Bostadskonsulent

• AF Bostäder, Henrik Krantz, VD 

• Socialförvaltningen, Karin Säfström, Verksamhetschef 

• Lundafastigheter, Sara van Lunteren, Bostadsavdelningschef
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Situationen idag

När sammanställningen och analys av djupintervjuerna gjorts så 
uppträder en samstämmig bild av hur situationen är och har utvecklats för 
grupper som inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden av olika 
skäl.

Bilden är att bostadsmarknaden i Lund allmänt har hårdnat, att utbudet 
understiger efterfrågan - och därmed även för dessa grupper. Lunds 
bostadspriser har ökat i högre utsträckning än inkomsterna och 
omsättningen på lägre prissatta hyresrätter är relativt låg, dessutom krävs 
kötid för att nå den kommunala hyresmarknaden. 

Vad gäller hemlöshet så ser de intervjuade att där det tidigare ofta fanns 
flera orsaker till att man sökte hjälp är idag avsaknad av bostad allt oftare 
det enda problemet.

De intervjuade ser inte studenter som en särskilt utsatt grupp i Lund. 
Dock är det av mycket stor vikt att bostadssituationen för studenter 
alltjämt uppmärksammas, stärks och utvecklas då tillgång till 
studentboende är en del av Lunds attraktivitet som universitets- och 
högskoleort.
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Resultat djupintervjuer

Fler resurssvaga barnfamiljer 
utan social problematik

Fler personer som har skulder 
(sms-lån etc)

Fler äldre i en åldrande 
befolkning, ofta i dåligt 
anpassade bostäder

De flesta vill bo i Lund, i de 
andra tätorterna överstiger inte 
efterfrågan utbudet i lika hög 

grad

Större efterfrågan från utsatta 
grupper än tillgängliga 

bostäder, framförallt för större 
bostadstyper

Utvecklingen vad gäller grupper utanför ordinarie bostadsmarknaden 



Utmaningarna

I intervjuerna framkommer att vissa utmaningar vad gäller personer 
utanför den ordinarie bostadsmarknaden är mer eller mindre konstanta 
över tid, men att andra mönster har förstärkts eller uppkommit de senaste 
3-5 åren.

Till höger listas de utmaningar som framkommit tydligt i intervjuerna. 
Dessa stärks även när statistiken har undersökts (se kommande avsnitt).
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Resultat djupintervjuer
En otillräcklig betalningsförmåga

• Många upplever att den ägda bostadsmarknaden blir alltmer otillgänglig pga
ökande prisnivåer. För hyresrätter krävs depositionshyror (dock inte hos LKF) och 
en lägsta inkomst.

• Skulder, uppsägningar från arbete och höga inkomstkrav försvårar situationen.

• Om biståndsbeslut finns så är dock inte hyresnivån ett problem.

Brist på kontakter & kunskap

• Det krävs ofta en kötid för att nå hyresmarknaden, saknas både detta och andra 
kontakter blir hyresmarknaden otillgänglig.

• Referenser är viktiga och kräver att man redan har ett boende eller kontakter. 
Ibland krävs också borgensman.

Brist på vissa typer av bostäder

• Antalet barnfamiljer utan annan social problematik har ökat markant. Antalet stora 
bostäder är få och omsättningen av dessa låg. Dessa familjer är svåra att bistå 
med stora lägenheter då utbudet är litet. Akutlösningen blir hotell eller 
vandrarhem.

Olika grupper har olika förutsättningar

• De intervjuade ser inte studenter som en utsatt grupp då dessa har tillgång till 
såväl en riktad marknad som den ordinarie marknaden. Det är brist vid 
terminsstart men sedan löser bostadssituationen sig för studenterna.

• För vissa grupper löser sig bostadssituationen med tid (att man samlar på sig 
köpoäng/kontakter), även om det ofta krävs ganska lång tid. För andra krävs 
särskilda stödinsatser, förtroendebyggande och långsiktigt engagemang från 
socialförvaltningen eller andra organisationer så som exempelvis diakonin.

Många små fastighetsägare – ger många kontaktytor för samarbete

• Lunds kommuns hyresbestånd ägs till stor del av många privata värdar som har 
ett litet bestånd, det finns svårigheter att ha kontakt med alla dessa privatpersoner 
och även förmå dem att erbjuda bostäder till utsatta personer.

• LKF står för en stor andel av beståndet, och här finns en relativt lång kö (även pga
att LKFs bestånd är attraktivt).



Framgångsfaktorer

I intervjuerna framhålls också många goda exempel på projekt 
som har haft framgång med att påverka bostadssituationen 
positivt för grupper utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 
Dessa presenteras till höger.

Samverkan

• I samtliga intervjuer framhålls samarbete och samverkan mellan organisationer, 
förvaltningar och fastighetsägare som en mycket viktig pusselbit för ett lyckosamt arbete 
med grupper som inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.

Tydliga roller och ansvarsfördelning

• Det har varit en framgång i att det finns tydliga roller mellan socialförvaltningen, 
serviceförvaltningen och LKF tex. Att inte samma organisation är både hyresvärd och 
hyresgäststöd.

Förebyggande arbete & uppsökande verksamhet

• Vad gäller personer med olika sociala problem är det förebyggande arbetet mycket viktigt 
såsom att de stöttas i att behålla sin bostad genom exempelvis Kvarbo.

• Att bygga förtroende och en relation med personer som har sociala problem eller 
missbruksproblem är viktigt.

Nyproduktion

• Nyproduktion kan inte lösa situationen för de utsatta grupperna men nyproduktionen behövs 
- och kan nyproduktionen tillgodose behovet för andra grupper så frigörs eventuellt lite av 
det äldre (billigare) beståndet.

• Både nu och på lång sikt, ca 20 år, är det av stor vikt att Lund bygger nu för framtida 
bostadsförsörjning.

• Det är viktigt att bygga hyresbostäder brett för den breda allmänheten och inte för riktat 
eftersom många som tex är 55+ inte vill bo i särskilda seniorbostäder utan hellre väljer en 
bostad centralt i ett ”vanligt” hus. Nyproduktionen kommer ändå tillgodose behovet utan att 
de behöver vara exklusivt för vissa grupper. Dessutom förändras demografin och en bred 
inriktning ger flexiblare möjligheter i framtiden.

Kunskap, information, utbildning och kontakter

• För de bostadssökande är kunskap viktigt, inte minst om man är ny i Sverige såväl vad 
gäller lagar, regler som hur marknaden fungerar.

• Att frågan uppmärksammas alltmer gör att även tjänstemän och inte minst politiker har ökad 
kunskap – frågan är på agendan och lösningar sökes för de utsatta grupperna.

Motverka segregation

• I intervjuerna framhålls att det är bäst att blanda bostadstyper och upplåtelseformer. Och 
inte segregera grupper i samhället från varandra.www.junistrategi.se 7 2

Resultat djupintervjuer



Kvantitativ studie
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Fördelning av specialbostäder

Av kommunens drygt 11 000 specialbostäder utgörs 88% av 
studentbostäder, 9% av specialbostäder för äldre eller funktionshindrade 
och resterande 2% av övriga specialbostäder.

Kommunens bestånd av studentbostäder är uteslutande koncentrerat till 
huvudorten Lund. Även de flesta äldreboenden ligger i Lund men finns 
även på orterna Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp.
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Särskilt boende för äldre 
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Enligt Socialstyrelsen var det 919 individer i åldrarna 65+ år som hade 
beslut om permanent särskilt boende i Lunds kommun under år 2019. Av 
dessa var 82% 80 år eller äldre.

I relation till kommunens samtliga invånare som är 80+ år är det idag 15% 
som har beslut om permanent särskilt boende. Däremot visar SCB statistik 
att det endast är 7% av kommuninvånarna i samma åldersgrupp som är 
boende i en specialbostad, detta motsvarar 352 personer år 2019. 

Prognosen för åldersgruppen 80+ år visar på en årlig ökning med mellan 
190-450 individer för perioden 2020 till 2030. Detta visas i diagrammet 
nedan till höger. Antagandes att 15% av dessa får beslut om särskilt 
permanent boende motsvarar detta ett teoretiskt bostadsbehov om ca 50 
specialbostäder per år. Om behovet istället beräknas utifrån hur stor andel 
som idag bor i en specialbostad (7%) behövs 25 bostäder per år. Behovet 
av fler särskilda boenden är positivt under hela prognosperioden men 
ökningen är som störst i början. 
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Efterfrågan och behov av studentbostäder

Av samtliga registrerade studenter i Lunds kommun höstterminen 
2018 var 81% mellan 20-29 år varav de flesta mellan 20-24 år. Över 
tid finns inga större skillnader vad gäller åldersfördelningen. Det är 
också i åldrarna under 30 år som flyttfrekvensen och efterfrågan på 
en studentbostad är som störst, detta är alltså gruppen som i 
huvudsak står för kommunens studentbostadsbehov och efterfrågan.

Mellan 2013-2019 har det funnits mellan 12 700-13 000 studerande i 
åldrarna 20-29 år som också är skrivna i kommunen. Denna siffra 
presenteras, tillsammans med utvecklingen av 
studentbostadsbeståndet, i diagrammet nedan höger. Allteftersom 
beståndet hela tiden ökar medan antalet studerande i den aktuella 
åldersgruppen är relativt konstant, minskar glappet mellan den 
potentiella efterfrågan och utbudet (orange linje). 

I dagsläget är det 75% inom den aktuella målgruppen som teoretiskt 
kan erbjudas en studentbostad, detta är en ökning med 8 
procentenheter sedan 2013.
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Beräkning av framtida behov av studentbostäder

Antalet studerande och efterfrågan på studentbostäder beror till stor del 
på konjunkturella förutsättningar. Då lärosätena har en omvänd 
konjunktur jämfört med industrin (sämre arbetsmarknad leder till ökat 
tryck på utbildningsplatser) innebär detta att vi de kommande åren kan 
vänta oss ett ökat antal studerande och således ökad efterfrågan på 
studentbostäder. Antagandes att antalet studerande årligen ökar med 5% 
beräknas efterfrågan av studentbostäder öka med drygt 1 500 bostäder.

I tillägg till detta bedömer kommunen själva, enligt 
bostadsmarknadsenkäten, att det i utgångsläget råder brist på 
studentbostäder. Det relativa utbudet av studentbostäder som idag uppgår 
till 75% av antalet studerande mellan 20-29 år bör alltså öka för att täcka 
det uppdämda behovet. Om istället 80% av studerande i aktuell målgrupp 
ska kunna erbjudas en studentbostad innebär detta ett utrymme om 
ytterligare 730 bostäder. Detta förutsatt att antalet studerande fortsatt är 
oförändrat.

Totalt motsvarar beräkningarna en teoretisk efterfrågan om ca 2 300 
bostäder, i diagrammet visas utvecklingen av beståndet om den potentiella 
efterfrågan slås ut på de kommande 11 åren. 

Den årliga byggtakten för att möta efterfrågan uppgår då till drygt 200 
studentbostäder. Detta förutsatt att en större andel av studenterna ska 
kunna erbjudas en studentbostad samt att antalet studenter ökar pga
konjunkturen.
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Särskilt boende för personer med funktionshinder

Andel personer per personkrets med insats enligt LSS 
2010─2019. *, **

År Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3

2019 89% 3% 9%

2018 88% 3% 9%

2017 88% 3% 9%

2016 87% 3% 10%

2015 87% 3% 10%

2014 86% 3% 11%

2013 85% 3% 11%

2012 85% 3% 12%

2011 84% 3% 13%

2010 84% 3% 13%
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LSS-boende

Förklaring från Socialstyrelsen
Personkrets 1 omfattarpersoner med utvecklingsstörning, autism 
eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller 
psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd 
eller service.

I huvudsak beskrivs tre former av bostäder i förarbetena till 

lagstiftningen: Gruppbostad och servicebostad – båda med fast 
bemanning och omvårdnad eller annan särskilt anpassad bostad.

Gruppbostäder är den typ av bostäder som flest kommuner uppger saknas i 
bostadsmarknadsenkäten. Totalt uppger 130 kommuner att det är underskott på 
gruppbostäder, medan 128 kommuner uppger att de har balans. Lund är en av 
de kommuner som uppger ett underskott på gruppbostäder, men balans för 
servicebostäder och andra särskilt anpassade bostäder. Obalansen bedöms 
enligt bostadsmarknadsenkäten vara löst inom fem år. Andelen personer som 
får beviljat stöd inom ramen för LSS ligger relativt konstant i nivå med 
befolkningsstorleken. I riket har dock andelen som bor i permanent boende ökat 
medan andra insatser minskat i omfattning sedan 2010. 

Kartan nedan visar LSS-boenden i Lund.

Personlig assistans; 
45

Ledsagarservice; 123

Kontaktperson; 156

Avlösarservice; 79

Korttidsvistelse; 78

Korttidstillsyn; 59

Bo ende, barn; 4
Bo ende, vuxna; 395

Daglig verksamhet; 
423

Antal personer per insats i Lund kommun 2019 
(samma individ kan inga i flera grupper, N=829)

Källa: Socialstyrelsen



Hemmaboende unga vuxna (25-39 år)
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Antal och andel hemmaboende* unga vuxna
25-39 år i Lund

Antal hemmaboende Andel hemmaboende

Andel hemmaboende i länet

*Antal individer 25-39 år som bor i hushållstyperna ensamboende-, sammanboende-

och övriga hushåll med barn 25+ år.

År 2019 fanns det 1 353 individer i åldrarna 25-39 år som bodde i ett hushåll med en eller två föräldrar. Antalet har varit på ungefär samma nivå de senaste 

fyra helåren, även andelen hemmaboende i förhållande till totalt antal individer i åldrarna 25-39 år ligger stabilt kring 5%. Sammantaget visar statistiken att 
ökningen av hemmaboende unga vuxna har avtagit och tom minskat det senaste året i Lund.

Under perioden 2011-2020 har det genomsnittliga priset för en lägenhet med 1 rum och kök ökat med ca 800 tkr, vilket motsvarar en ökning om totalt 72%. 
2018 är det senaste året som det finns tillgänglig inkomststatistik för, fram till dess hade inkomstnivån ökat med 11 -17% för åldersgrupperna 25-39 år. Med år 

2018 års inkomststruktur och prisnivå kan 27%, 45% respektive 57% i grupperna 25-29 år, 30-34 år och 35-39 år potentiellt** efterfråga en 1 rok i Lund. 
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**Beräknat med bolånekalkyl krävs en bruttoinkomst om minst 29 000 kr/mån, detta utöver en kontantinsats om 15%. 

Källor: SCB & Värderingsdata
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Antal biståndsmottagande hushåll

+12%

+15%

+13%

+15%

+14%
+18%

Inkomstnivån är som lägst i hushåll utan barn, 183 tkr/år för ensamstående 

och 488 tkr/år för sammanboende. Barnfamiljer är den hushållstyp som haft 
en förhållandevis svag inkomstutveckling mellan 2011 och 2018, 12-13%. 

Andelen personer som bor i låginkomsttagande hushåll är naturligt sett 
högst bland ensamstående, andelen är som högst bland ensamstående män 

utan barn (21%) och ensamstående kvinnor med barn (18%). 

Antal biståndsmottagande hushåll i kommunen har de senaste 10 åren haft 
en svagt ökande trend. I förhållande till totalt antal hushåll har andelen 
varierat mellan 3,4-4,0% under perioden 2011-2019.
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Andelen 
låginkomsttagande 

hushåll är 2018 
totalt sett 10% i 
Lunds kommun. 

Det är en 
minskning med 0,4 

procentenheter 
sedan 2011. 

*Andel personer som bor i ett hushåll som har en inkomst som är mindre än hälften av medianinkomsten

Källa: SCB, 
Socialstyrelsen



Nyanlända och asylsökande

Under de senaste fem helåren har kommunen tagit emot mellan 400-837 
nyanlända flyktingar. Under 2015 var hälften av de mottagna 
ensamkommande barn, i övrigt har de ensamkommande barnen utgjort en 
mindre andel av totalt antal mottagna. Som högst var antalet mottagna 
flyktingar 837 st år 2017, sedan har antalet minskat och uppgick till 400 st år 
2019. Prognosen för Lund 2020 och 2021 är 250 flyktingar varav 6 
ensamkommande barn per år.

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända flyktingar för 
bosättning, den så kallade bosättningslagen i kraft. Lagen innebär att alla kommuner är 
skyldiga att ordna boende för nyanlända som anvisas till kommunen. För att klara denna 
uppgift arbetar kommunen med flera olika lösningar med en målsättning att de 
nyanlända ska kunna bo runt om i hela kommunen för att uppnå ett blandat boende och 
så goda integrationsmöjligheter som möjligt. I detta arbete har vi prioriterat att få fram 
bra, permanenta bostäder snarare än kortsiktiga och tillfälliga lösningar, exempelvis 
genom markanvisningstävlingar där bostadsföretag erbjudits att köpa mark mot löfte att 
hyra ut viss del av beståndet till kommunen för sociala ändamål. Nedan presenteras två 
exempel.
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Asylsökande och ensamkommande flyktingbarn, 
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Antal nyanlända flyktingar som Lunds kommun har 
tagit emot

Antal Prognos …varav ensamkommande barn

Lunds kommun genomförde i början av 2017 
en markanvisningstävling i Genarp för att få 

fram permanenta bostäder åt nyanlända som 
fått uppehållstillstånd och ska bo i Lund.

Totalt uppförs ett 100-tal lägenheter i området, varav 
cirka hälften hyrs ut till Lunds kommun för nyanlända.

Källa: Lund
kommun



Kvinnor med behov av skyddat boende

Kort sammanfattning från Socialstyrelsens kartläggning av 
skyddade boenden i Sverige, juni 2020:

• Under perioden från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019 bodde 
cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en natt på de skyddade boendena. 
Det har skett en ökning med 38 % för antal vuxna som bott minst en natt 
under en 12 -månadersperiod på skyddat boende för barn är ökningen 95 % 
jämfört med siffror från Socialstyrelsens kartläggning 2012. 

• Det har skett en ökning i andelen skyddade boenden som drivs av privata 
aktörer, sedan Socialstyrelsens kartläggning 2012. År 2012 var det endast 8 % 
av de skyddade boendena som drevs i privat regi, 2019 var siffran 37 %. 

• Många skyddade boenden lyfter att det är ett problem att kvinnor och barn 
bor kvar länge på det skyddade boendet på grund av att det är svårt att hitta 
en ny permanent bostad. Det råder bostadsbrist i många kommuner och det 
påverkar att personer kan bli kvar längre än nödvändigt på det skyddade 
boendet. Det kan också leda till att kvinnan och barnen flyttar ut från det 
skyddade boendet utan att ha ett stadigvarande annat boende. 

• Nästan samtliga av skyddade boenden erbjuder olika former av stöd, som 
rådgivning (99 %), stödsamtal (100 %) och stöd i kontakter med myndigheter 
och andra aktörer (99 %) utöver ett tryggt boende för våldsutsatta. 

• Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att 
inte få tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt skyddsbehov. Socialtjänsten 
fångar ofta inte upp och erbjuder insatser till dessa personer. Socialstyrelsen 
bedömer att stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk- och 
beroende behöver utvecklas.
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Antal anmälda brott mot kvinnor, Lunds kommun

Misshandel mot kvinnor 18+ år Olaga hot mot kvinnor 18+ år

Diagrammet ovan visar antalet anmälda brott mot kvinnor fördelat på 
misshandel och olaga hot i Lunds kommun. Mellan 1999-2000 fanns det en viss 
positiv trend och även en kraftig ökning av antalet anmälda mellan 2013-2014. 
Därefter har trenden varit negativ vilket i relation till befolkningstillväxten 
innebär att anmälningarna kraftigt avtagit. Viktigt att poängtera är dock att 
anmälningar inte är det detsamma som förekomsten av brott mot kvinnor, en 
nedgång i antalet anmälda brott kan således helt enkelt bero på att färre brott 
anmäls. 

Källor: Socialstyrelsen & Brå



Hemlöshet i Lund

Den ökade hemlösheten beror enligt socialtjänstens utredning framförallt på 
en fortsatt ansträngd bostadsmarknad där hyresvärdar ställer höga krav på 
sina hyresgäster gällande inkomst, depositionshyror och borgensman. Andra 
hinder för att komma vidare till en stadigvarande boendelösning är 
exempelvis skulder, tidigare uppsägningar, otillräckliga kunskaper om 
samhället och bostadsmarknaden, bristande språkkunskaper och kort kötid 
hos LKF och andra hyresvärdar. Bostadsbristen slår därför hårt mot 
socialtjänstens målgrupper.

Antalet hemlösa barn har ökat och trenden är också att hushållen med barn 
blir större. Det är en försvårande omständighet då det är begränsat med 
bostäder till större familjer. EU-medborgare i akut hemlöshet har inte 
rapporterats in till kartläggningen som ligger till grund för denna sida.
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Hemlöshet i Lund

Den vanligaste anledningen till att personerna befinner sig i akut 
hemlöshet har uppgetts vara att man saknar förankring på 
bostadsmarknaden. 75 procent av männen och 68 procent av kvinnorna 
uppges ha detta som orsak till hemlösheten. Det är vanligast att män i 
akut hemlöshet har en annan samtidig känd problematik, medan en 
majoritet av kvinnorna i akut hemlöshet inte har annan känd problematik.

I Juni Strategis djupintervjuer har det också framkommit att antalet 
barnfamiljer i hemlöshet utan annan problematik ökat de senare åren. 
Detta stöds av statistiken på föregående sida. Då dessa barnfamiljer har 
rätt till försörjningsstöd är inte ekonomin ett hinder, efter att insatser 
sätts in från socialförvaltningen. Dock är utbudet av större tillgängliga 
lägenheter som kan tilldelas gruppen mycket få både sett till antal och 
omsättning.

Inne  på 
b o stads-

ma rknaden

Har kunskap, 
kötid, ekonomi, 
kontakter, familj 

i kommunen

Saknar kötid

Saknar 
kontakter och 

referenser

Lägre 
betalnings-

förmåga

Söker större 
bostäder; som 

är få och 
omsätts sällan

Problematik 
med psykisk 

ohälsa och/eller 
missbruk (en 

liten andel av de 
hemlösa anger 

detta som 
orsak)
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Anledningar

Varför är personerna 

utanför den ordinarie 
bostadsmarknaden?

Källa: Socialtjänsten, Lund kommun



Sammanfattning 
särskilda grupper



Nuläget för grupper utanför den ordinarie bostadsmarknaden

Äldre: Ungefär hälften av antalet 
individer med beslut om särskilt 
permanent boende bor idag i en 
specialbostad, ca 350 individer. 

Gruppen kommer ha en stor ökning 
kommande år..

Studenter: Ingen reell bostadsbrist råder 
för denna grupp. Nybyggda 

studentbostäder har fyllts direkt. Boende 
är en viktig pusselbit för studentstadens 

attraktivitet.

Personer med funktionshinder: Ett 
bedömt underskott idag vad gäller 
gruppboenden. Antalet i behov av 

boende inom ramen för LSS växer i nivå 
med befolkningen i stort, idag ca 400 

individer.

Ofrivilligt hemmaboende unga vuxna: 
Har uppgått till strax under 1 400 st de 

senaste åren men trenden är 
avtagande. 

Låginkomsttagare: Barnfamiljer har 
halkat efter i inkomstutvecklingen. Störst 
andel låginkomsttagare återfinns bland 

ensamstående mammor och 
ensamstående män utan barn.

Hemlösa: Det finns fler barnfamiljer som 
lever i hemlöshet och andelen som inte 

har annan social problematik än 
avsaknad av bostad har ökat.

Nyanlända: Kommunen har i genomsnitt 
mottagit 590 nyanlända per år under 

perioden 2015-2019. Fokus nu är olika 
lösningar där permanenta bostäder 

prioriteras.

Kvinnor i behov av skyddat boende: 
Antalet privata aktörer har ökat. Kvinnor 

med egen missbruks- och 
beroendeproblematik är extra utsatta.
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De gula grupperna 

kan i hög grad 

tillgodoses genom 

specialbostäder.



Prioritering framöver

Grupper i behov av anpassade bostäder

Äldre 80+ år
Den här gruppen väntas utgöra en betydande del av befolkningsökningen de 
kommande åren. Har ett boende, men som ofta inte är anpassat. Äldreboenden 
behövs men här rekommenderas även proaktiva insatser för att uppmuntra till 
att fler ska genomföra flytten innan behovet av särskilt boende behövs, i åldrarna 
60-75 år. Det kan handla om riktad information kring flyttmöjligheter, 
kringtjänster och attraktiva erbjudanden som får gruppen att ta steget.

Studenter
En viktig målgrupp för kommunen både sett till att kommunen fortsätter 
attrahera dem och även möjliggöra för att bo kvar och minska utflyttningen i 
åldrarna 25-29 år. Byggandet av studentbostäder har varit lyckosamt, framöver 
bör prioritet vara att fortsätta bygga bostäder för studenter i attraktiva lägen. 
Idag bedöms bostadssituationen som relativt god, behovet framöver väntas öka 
proportionerligt med utökade utbildningsplatser, en eventuell lågkonjunktur 
ökar antalet studerande.

Personer med funktionshinder
Idag finns det 400 boende inom gruppen. Bedömningen är att det råder viss 
brist på gruppboenden, något som kommunen själva säger kommer vara löst 
inom 5 år. Prognosen för antal personer som är i behov av särskilt boende följer 
samma utveckling som befolkningsprognosen i stort. Därmed bör bostäder inom 
LSS tillföras i samma takt. 

Ofrivilligt hemmaboende unga vuxna
Gruppen finns och har utmaningar, men antalet personer i denna grupp har 
avtagit och minskat de senaste åren. Man har också prioriterat byggande av 
mindre lägenhetstyper och hyresrätter vilket på sikt bör förbättra 
förutsättningarna för gruppen.

Grupper som står helt utanför den ordinarie bostadsmarknaden

I det stora hela utgör de undersökta grupperna en mindre del av Lunds 
alla invånare.

Personer som lever i akut hemlöshet
Inom grupper finns ungefär 200 individer. Antalet barn i hemlöshet har ökat 
kraftigt, varför denna grupp blir än mer prioriterad att lösa framöver. Personer 
utan social problematik har också ökat bland hemlösa. En del av de hemlösa 
ingår även i någon av grupperna nedan. 

Hushåll med låg betalningsförmåga
Ensamstående kvinnor med barn och ensamboende män utan barn utmärker sig 
bland andelen boende i låginkomsttagande hushåll. Dessa grupper har små 
möjligheter att lösa sin bostadssituation genom ”vanlig” nyproduktion och ibland 
inte heller inom den ordinarie bostadsmarknaden.

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn
Invandringen av flyktingar och ensamkommande barn väntas uppgå till 250 
personer om året de kommande två åren. På sikt bör långsiktiga 
bostadslösningar prioriteras, kringinsatser som möjliggör självförsörjande och 
på sikt en egen bostad.

Kvinnor i behov av skyddat boende
Inom denna grupp finns sannolikt ett stort mörkertal vilket gör det svårt att 
kvantifiera gruppens storlek. Det behövs mer stöd efter utflytt både för vuxna 
och för barn, stödet kan exempelvis vara långvariga boendelösningar.

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att inte 
få tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt skyddsbehov. Socialtjänsten fångar ofta 
inte upp och erbjuder insatser till dessa personer. Socialstyrelsen bedömer att 
stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk- och beroende behöver 
utvecklas. 
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Sammantaget finns ett behov av större bostäder 

riktade mot barnfamiljer med låg 

betalningsförmåga, samt bostäder riktade mot äldre 

(såväl specialbostäder som bostäder i 

flerbostadshus med hiss).



Del 6: Sammanfattande slutsatser 
och rekommendationer



Övergripande slutsatser

Inom ramen för de två beräkningsmetoderna framkommer olika 
resultat. 

Skillnad mellan demografiskt drivet behov och marknadsdjup 
Enligt Juni Strategis beräkningar finns ett förhållandevis stort glapp 
mellan det demografiskt drivna behovet och antalet hushåll som 
efterfrågar (och har möjlighet att efterfråga) en nyproducerad bostad. 
Jämför man marknadsdjupet år 2019 med bostadsbehovet år 2020 så 
kan ungefär cirka 50 % av behovet på den ordinarie bostadsmarknaden 
tillgodoses av nyproduktion inom rådande prisnivåer. Nivån är olika 
för olika upplåtelseformer; vad gäller exempelvis bostadsrätter uppgår 
marknadsdjupet till 80% av behovet. För hyresrätter är nivån lägre 
pga. att preferenstalet är lägre, samt att inkomstkravet för 
nyproduktion fortsatt är relativt högt.

För att öka den andelen krävs att man arbetar med både en ökad 
rörlighet, anpassade prisnivåer och målgruppsanpassad nyproduktion. 
Kommunen påverkas också mycket av att det är en 
universitetskommun, med många studenter som inte har en 
ekonomisk möjlighet att efterfråga en bostad. När man undersöker 
kommunen i stort så präglas statistiken till stor del av Lunds tätort, där 
75 % av befolkningen bor – och en relativt hög andel är studerande.

Kommande målgrupper för bostäder
Generellt sett är de stora kommande målgrupperna unga vuxna, 
barnfamiljer & äldre. Barnfamiljerna kommer att bidra till en ökad 
efterfrågan på småhus, både som äganderätt och bostadsrätt. Även 
efterfrågan på större lägenhetstyper bör prioriteras för att komplettera 
befintligt småhusbestånd. En stor ökning av äldre kommer att ge ett 
större behov och efterfrågan på dels särskilda boenden för äldre men 
även moderna (med hiss) flerbostadshus.
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Geografi

Liv sfaser med störst ökat bostadsbehov fram till 2025 Liv sfaser med störst ökat bostadsbehov 2025-2030

Unga 

vuxna, 

20-29 år

Barnfamiljer, 

(föräldrar 30-44 

år)

Mitt i livet, 

45-59 år

Pensionärer 

60-79 år

Seniorer, 

80+ år

Unga 

vuxna, 

20-29 år

Barnfamiljer, 

(föräldrar 30-44 

år)

Mitt i livet, 

45-59 år

Pensionärer 

60-79 år

Seniorer, 

80+ år

Dalby x x x x x x

Genarp x x x

Lund (inkl 

Vallkärra)
x x x x x x

Revingeby x x x

Stångby x x x x x

Södra Sandby x x x x x

Torna Hällestad x x x x

Veberöd 

(inkl Idala)
x x x x x

Övriga delar x x x x x

Kommunnivå x x x x x

Rörligheten och flyttkedjor

För att kunna tillgodose alla målgruppers behov och efterfrågan är det av stor vikt att även 
arbeta med rörligheten inom befintligt bostadsbestånd; att hjälpa och möjliggöra för flytt från 
villan till ett bättre anpassat boende och således möjliggöra generationsskiftet i 
villabebyggelsen. Om barnfamiljer är målgrupp för nyproducerade flerbostadshus gäller det att 
möjliggöra för lägeskvaliteter, som likt villabebyggelse, tilltalar målgruppen och uppfyller dess 
behov av trygghet, grönt och lekmiljöer.

Tabellen nedan visar vilka livsfaser som har störst bostadsbehov framöver.



Olika generationers bostadsbehov och önskemål
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Källa: Juni Strategi Guide till 90-talisten , Guide till 60-talisten och Guide till 65+.

Våra generationer präglas av sin samtid, och den generation som nu 
växer upp har exempelvis ingen erfarenhet av en icke-digitaliserad 
värld, medan äldre generationer kan ha svårt att förstå hur en flytt ska 
kunna gå till eftersom man varit utloggad från bostadsmarknaden så 
länge. 

Bostadsbehovet styrs främst av den livsfas som personen är i, men vilka 
möjligheter och preferenser individen har för bostaden styrs istället av 
ekonomi, livsstil, intressen och personlighet. Vissa gemensamma 
beteendemönster finns dock och går att förutspå. Exempelvis att 
rekordgenerationen 90-talister kommer att efterfråga småhus de 
närmaste åren. Detta samtidigt som många äldre bor kvar i sina småhus 
och det faktum att 90-talisterna inte haft möjlighet till ”bostadskarriär” 
som tidigare generationer. Det finns också tecken på att 60-talister i 
högre grad lämnar villan lite tidigare än deras föräldrar 40-talisterna 
har gjort.

En nyckel här är därför att skapa anpassade boende för äldre, skapa 
möjligheter för 55+ att lämna villan samtidigt som prisvärda boenden 
för barnfamiljer utvecklas.

”Ofta i vår ålder är det föräldrarna som har hjälpt 
till, de står på lånen. Helst vill vi bo i ett litet 

radhus när vi får barn”

”Nu är det en enorm frihetskänsla när barnen har 
egna boenden. Vi kan prioritera oss själva, med 

mer tid över, mer pengar och mindre ansvar.”

” När man kommit upp en viss ålder så blir det 
för jobbigt med hus. Man vill bara låsa och åka 

på semester.”

60-talister –

Den nya friheten

90-talister – På väg in i familjelivet 65+ Hälsans betydelse och guldkant på tillvaron

00-talister –

Den kommande 

generationen

”Jag tror att vi i framtiden kommer vilja umgås 
mycket och bo nära varandra, inte bara umgås 

på nätet som vuxna tror”
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Att skapa efterfrågan för nyproduktion

De personer som har möjlighet att efterfråga nyproduktion har 
oftast flera valmöjligheter vad gäller bostäder. Människor som 
kan flytta till nyproduktion har generellt sett en bra ekonomi och 
valet av bostad är därför ett fritt aktivt, väl avvägt, val. 

Det är därför viktigt att utvecklingen av bostäder sker med 
frågeställningen; Vem ska flytta hit? Varför vill just de flytta 
hit? Vad krävs för att vi ska uppfylla deras förväntningar och 
hjälpa dem med valet av just denna bostad? När det gäller 
hyresrätter behöver man också ibland utgå från vilka som finns i 
bostadskön.

För att efterfrågan på nyproduktion ska finnas och människor 
ska välja just de bostäder som utvecklas måste alla parametrar i 
figuren till höger uppfyllas. Och punkterna måste uppfyllas i 
relation till varandra – är exempelvis läget mindre attraktivt 
måste priset sänkas.

Därför måste varje nyproduktionsområde utvärderas var för sig, 
men också sinsemellan inom tätorten/stadsdelen.

Utveckling av 
nyproduktion

Läge, läge, läge

Rätt 
m arknadspris

Rätt m ålgrupp
och bostads-

produkt i 
förhållande till 
läge och pris

Rätt tidpunkt, 
kommunikation, 
utbyggnadstakt

Hur kompletterar 
och stärker detta 

kommunens 
totala utveckling? 

Undvikande av 
intern 

konkurrens!
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Att utveckla bostäder som efterfrågas av marknaden



Efterfrågade boendeformer och kvaliteter

I tabellen nedan beskrivs vilken typ av bostad som efterfrågas av olika hushållstyper samt vilka boende- och lägeskvaliteter som är högt efterfrågade och 
viktiga för att skapa attraktiva erbjudanden och för att främja rörligheten på bostadsmarknaden.
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Hushållstyp Efterfrågade bostadstyper Boendekvaliteter Lägeskvaliteter

Ensamboende

Äldre
Primärt lägenheter, både som bostadsrätt och 
hyresrätt, i storlekar 2-3 rok.

Hiss, parkering, balkong, goda 
förvaringsmöjligheter (interiört och exteriört), 

lättskött och underhållsfritt.

Närhet till närservice, kultur och 
rekreation.

Yngre

1-2 rok både hyresrätt och bostadsrätt. Även 
alternativa mer prisvärda och särskilt riktade 

boendeformer så som kollektivboenden, 

kompisboenden, ungdomslägenheter rekommenderas 

att överväga för att öka marknadsdjupet.

Yteffektiva, smarta och prisvärda 
lägenheter. Sovalkov i de minsta 

lägenheterna.

Lägen med goda kollektiva förbindelser, 
närhet till utbud av kommersiell service 

och aktiviteter.

Med barn
Yteffektiva bostäder 2-3 rok rekommenderas för att 
komma ner i insatsnivå.

Antal rum och genomtänkta planlösningar är 
överordnat boyta. Balkong/uteplats, bra 

förvaringsmöjligheter och parkering.

Närhet till skola och förskolor, kollektiva 
förbindelser, parkmiljöer och närhet till 

andra bostadsområden med barnfamiljer.

Sammanboende

Äldre
Lägenheter, både som bostadsrätt och hyresrätt, i 
storlekarna 3-4 rok.

Hiss, parkering, balkong, goda 
förvaringsmöjligheter (interiört och exteriört), 

lättskött och underhållsfritt.

Närhet till närservice, kultur och 
rekreation.

Yngre
Lägenheter med 2-3 rok, både hyresrätt och 
bostadsrätt.

Moderna och smart planerade lägenheter.

Lägen med goda kollektiva förbindelser, 
närhet till utbud av kommersiell service 

och aktiviteter. 

Med barn
Småhus (primärt är & br), lägenheter (br & hr) med 3-4 
rok och även en mindre andel ännu större storlekar. 

Antal rum och funktion är oftast överordnat 
boyta. Balkong/uteplats, bra 

förvaringsmöjligheter och parkering.

Närhet till skola och förskolor, kollektiva 
förbindelser, parkmiljöer och närhet till 

andra bostadsområden med barnfamiljer.



Sammanfattning beräkningar

I tabellen nedan visas det totala bostadsbehovet åren 2020-2030, bostadsbehovet 2020, samt marknadsdjupet för år 2019 sammanfattat per tätort och 
hustyp. Tidigare i rapporten nämndes att marknadsdjupet för nyproduktion med rådande prisnivåer och flyttfrekvens uppgår till cirka 50 % av behovet på 
den ordinarie bostadsmarknaden. Ser man till de olika bostadstyperna är det främst inom bostadsrätter i flerbostadshus som marknadsdjupet uppnår en 
högre andel, marknadsdjupet uppgår till 80 % av det beräknade behovet för just bostadsrätter i rådande marknad och priser. 
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Demografiskt drivet bostadsbehov och marknadsdjup för nyproduktion

Geografi

Demografiskt drivet bostadsbehov 2020-2030 Demografiskt drivet bostadsbehov 2020 M arknadsdjup för nyproduktion år 2019 
(exkl ospecificerat beov/specialbostäder)

Småhus
Flerbostads-

hus (hr)
Flerbostads-

hus (br)
Ospecificerat* 
bostadsbehov

Summa, 
småhus+

f lerbostads-

hus

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov
Småhus

Flerbostads-
hus (hr)

Flerbostads-
hus (br)

Ospecificerat* 
bostadsbehov

Summa,
småhus+

f lerbostads-

hus

Summa, inkl. 
ospecificerat* 

bostadsbehov
Småhus

Flerbostads-
hus (hr)

Flerbostads-
hus (br)

Summa 
marknadsdjup

Dalby 149 111 129 134 389 523 22 12 14 13 48 60 2-3 3-4 7-8 14

Genarp 7 16 16 37 40 77 2-3 2-3 2-3 6-7 8 14 0-1 0-1 1-2 3-4

Lund 
(inkl Vallkärra)

2 317 1 744 2 104 1 417 6 165 7 582 276 204 235 177 714 892 47 120 195 362

Revingeby 16 12 12 11 40 51 0-1 <0 <0 <0 <0 <0 0 0 0 0

Stångby 261 205 214 182 679 861 1 -3 -1 3 -2 0-1 0 0 0 0

Södra Sandby 112 112 113 135 338 473 1-2 4-5 5-6 14 11 25 1-2 1-2 3-4 5-6

Torna Hällestad 0-1 3-4 5 7 8-9 16 0-1 0-1 0-1 0 0-1 0-1 0 0 0 0

Veberöd 
(inkl Idala)

77 60 68 72 204 277 14 10 11 11 35 46 4-5 4-5 9-10 18

Summa tätorter 2 940 2 263 2 661 1 995 7 864 9 859 319 229 267 224 815 1 039 57 130 216 403

Övriga delar 67 0-1 0 4-5 67 72 3 0-1 0 -1 3-4 2-3 2-3 2-3 6 11

Summa kommunen 3 007 2 263 2 661 2 000 7 931 9 931 322 229 267 223 818 1 042 59 132 222 414

*Ospecificerade bostäder är det behov som är beräknat utifrån befolkningens boende idag i specialbostäder, övriga boenden och där uppgift saknas. Behovet kan till viss del tillgodoses genom vanliga bostäder. 
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Bilagor: Resultat per tätort



Dalby
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
En övervägande del bor idag i ägt småhus och därefter i hyresrätt. 
Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har varit stabil, och extra stark för 
småhus. Kötiden för en hyresbostad är i snitt 8 år. Den nyproduktion som 
tillförts orten har varit relativt jämnt fördelad mellan olika boendeformer, viss 
tyngdpunkt mot bostadsrättslägenheter.

Demografi och hushåll
På orten bor idag både en stor andel barnfamiljer och familjer utan barn, barnen 
är dock den grupp som står för det positiva flyttnettot. Något fler hushåll är 
sammanboende och inkomsterna håller normal nivå.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
I Dalby förväntas befolkningens struktur att förändras under kommande 
decennium. De livsfaser där bostadsbehovet sannolikt kommer att vara som störst 
är främst bland unga vuxna, mitt i livet vars barn flyttar hemifrån, samt seniorer. 
Samtidigt kommer behovet av småhus att vara fortsatt stort, men framförallt mot 
slutet av decenniet då antalet småbarnsfamiljer prognosticeras att öka igen. 

För att komplettera befintligt bestånd kan med fördel fler bostadsrätter byggas, 
prioriterade målgrupper efterfrågar 1-2 rok (Unga vuxna) och 3-4 rok (Mitt i 
livet). Jämför man det årliga genomsnittliga behovet med marknadsdjupet 2019 
så är glappet som störst för småhus, framförallt för ensamboende.

30%

8%24%

34%

2% 2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn
Ensamboende med barn
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn

34%

14%

53%

Bestånd per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x x

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 149 22 2-3 0-1 2-3

Flerbostadshus (hr) 111 12 3-4 0-1 2-3

Flerbostadshus (br) 129 14 7-8 1-2 6-7

Summa småhus & 
flerbostadshus

389 48 14 2-3 11

Ospecificerat* bostadsbehov 134 13 - - -

SUMMA 523 60 14 2-3 11



Genarp
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
En absolut majoritet bor idag i ägt småhus. På orten saknas bostadsrätter, 
prisutvecklingen för småhus med äganderätt har varit något starkare än snittet i 
kommunen. Kötiden för en hyresbostad är 7 år vilket är något lägre än snittet i 
kommunen.

Demografi och hushåll
Andelen sammanboende hushåll uppgår till drygt 66%. Ungefär lika många 
hushåll är barnfamiljer som hushåll utan barn, barnfamiljerna står för det 
positiva flyttnettot. Inkomstnivån är normalhög, totalt sett gynnas köpkraften för 
att många har två hushållsekonomier.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Fram till år 2025 kommer det största behovet av bostäder att finnas bland 
seniorer, därefter mot slutet av decenniet kommer behovet däremot i större 
utsträckning att finnas hos unga vuxna och individer mitt i livet – dvs. familjer där 
barnen kommer upp i ålder att flytta hemifrån. 

Prioritera anpassade boenden för seniorer som ökar mest i närtid. Övrigt 
bostadsbyggande bör fokusera på bostadsrätter för att komplettera befintligt 
bestånd. Ser man till antal bostäder så uppgår behovet totalt till cirka 76 bostäder 
under hela perioden, vilket motsvarar i snitt 7 bostäder per år. Ser man till 
marknadsdjupet år 2019 så var det enligt Juni Strategis beräkning 3-4 bostäder.

26%

6%

29%

37%

1% 1%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn

Ensamboende med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn

18% 0%

82%

Bestånder per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 7 2-3 0-1 0-1 0-1

Flerbostadshus (hr) 16 2-3 0-1 0-1 0-1

Flerbostadshus (br) 16 2-3 1-2 0-1 1-2

Summa småhus & 
flerbostadshus

40 8 3-4 0-1 2-3

Ospecificerat* bostadsbehov 37 6-7 - - -

SUMMA 77 14 3-4 0-1 2-3

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x



Lund (inkl. Vallkärra)
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Nulägesanalys
Både bostadsmarknad och demografi är starkt påverkade av att Lund är en av 
landets mest populära studentstäder.

Bostadsmarknad
Bostäder i flerbostadshus  dominerar beståndet. Prisutvecklingen har varit starkare 
för småhus än för bostadsrätter, priset för stora lägenhetstyper har dock ökat 
förhållandevis kraftigt och kötiden för hyreslägenheter med 4 rok är hela 13 år. 

Demografi och hushåll
Nästan hälften av invånarna bor ensamma utan barn, 26% av hushållen utgörs av 
barnfamiljer varav de flesta är sammanboende. Kraftigt negativt flyttnetto i 
åldrarna 25-29 år. Förutom unga vuxna är flyttnettot även positiv i åldrarna 
40-79 år.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
I Lund (inkl. Vallkärra) är marknadsdjupet för år 2019 störst för bostadsrätter i 
flerbostadshus. Om man däremot undersöker bostadsbehovet framöver förväntas 
antalet barnfamiljer att öka vilket ökar behovet av småhus, en bostadsform som 
generellt sett lockar den målgruppen. Det beräknade marknadsdjupet uppgår till 
50% av det demografiskt drivna bostadsbehovet av småhus och flerbostadshus. 

Vidare finns ett stort behov av bostäder kategoriserade som ospecificerade. Det 
beror på att behovet ökar bland unga vuxna och seniorer, vilket är två grupper 
som i hög utsträckning bor i specialbostäder.

49%

6%

20%

17%

6% 2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn

Ensamboende med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn

51%
35%

14%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 2 317 276 47 6-7- 41

Flerbostadshus (hr) 1 744 204 120 48 72

Flerbostadshus (br) 2 104 235 195 66 129

Summa småhus & 
flerbostadshus

6 165 714 362 120 242

Ospecificerat* bostadsbehov 1 417 177 - - -

SUMMA 7 582 892 362 120 242

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x x



Revingeby
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden och bestånd präglas främst av småhus med äganderätt, dock 
sker det mycket få försäljningar. Även hyresmarknaden är svårbedömd på grund 
av litet utbud. På orten finns det enligt statistiken inga bostäder som är byggda 
efter 2010.

Demografi och hushåll
Andelen sammanboende hushåll uppgår till drygt 59%. Till orten sker väldigt få 
inflyttar och nettot är totalt sett negativt. Hushållsinkomsterna håller en normal 
nivå, generellt sett gynnas köpkraften av att förhållandevis många har två 
hushållsekonomier på orten.

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 16 0-1 0 0 0

Flerbostadshus (hr) 12 <0 0 0 0

Flerbostadshus (br) 12 <0 0 0 0

Summa småhus & 
flerbostadshus

40 <0 0 0 0

Ospecificerat* bostadsbehov 11 <0 - - -

SUMMA 51 <0 0 0 0

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Revingeby är en av de tre tätorter där flyttnettot var negativt, vilket ger ett 
marknadsdjup om noll bostäder år 2019. Ser man till behovet framöver så är inte 
heller det särskilt stort, totalt cirka 50 bostäder fram till 2030. Undersöker man 
bostadsbehovet för olika livsfaser så är det, som nämnt tidigare, relativt få 
bostäder per år i absoluta tal. Fram till år 2025 är det främst unga vuxna som 
prognosticeras att få ett ökat bostadsbehov, och därefter mot slutet av decenniet 
förväntas barnfamiljer och seniorer att få ett ökat behov.

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M i tt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x

27%

9%

29%

30%

3% 2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn
Ensamboende med barn
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn

29%

0%
71%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt



Stångby
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
Nästintill alla bostäder på orten är i småhus varav en absolut majoritet 
äganderätter. Prisutvecklingen för dessa har  varit stabil. 26% av beståndet är 
byggt efter 2010, den nyproduktion som tillförts har varit förhållandevis jämt 
spridd över olika boendeformer.

Demografi och hushåll
Här bor idag många barn och personer i familjebildande fas, drygt 77% är 
sammanboende. Orten har svagt negativt flyttnetto vilket teoretiskt innebär ett 
negativt marknadsdjup för nyproduktion, däremot är inkomstnivån hög vilket 
tyder på en hög attraktivitet och goda förutsättningar för bostadsutveckling.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Befolkningsprognosen för Stångby visar på ett bostadsbehov 861 bostäder fram till 
och med år 2030. Under år 2020 var emellertid bostadsbehovet noll, men från 
och med år 2023 prognosticeras befolkningen i Stångby att börja växa i högre 
utsträckning. Under hela decenniet beräknas det att finnas ett kontinuerligt behov 
bland individer mitt i livet och unga vuxna, och mot andra delen av perioden 
förväntas antalet barnfamiljer att öka på tätorten. Ser man till det beräknade 
marknadsdjupet år 2019 är det lika med noll beroende på en negativ flyttfrekvens. 
I Stångby är det således viktigt att få till en positiv flyttfrekvens genom att 
exempelvis möjliggöra för barnfamiljer att flytta till orten och/eller äldre att bo 
kvar men i en ny bostad vilket öppnar för flyttkedjor.

13% 6%

18%

59%

1%
3%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn

Ensamboende med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn

5%
6%

89%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 261 0-1 0 0 0

Flerbostadshus (hr) 205 -3 0 0 0

Flerbostadshus (br) 214 -1 0 0 0

Summa småhus & flerbostadshus 679 -2 0 0 0

Ospecificerat* bostadsbehov 182 3 - - -

SUMMA 861 0-1 0 0 0

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x x



Södra Sandby
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
En mycket liten del av beståndet är nybyggt.
Stark prisutveckling på småhus och bostadsrättsmarknaden, även kötiden för 
hyresrätterna ligger strax över kommunens snitt (10 år). 

Demografi och hushåll
Hushållen på orten är idag förhållandevis jämnt fördelade på olika hushållstyper. 
Barnfamiljer står för det positiva flyttnettot medan unga vuxna i hög grad flyttar 
ut. Hushållen har medelhög inkomstnivå.

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Som i flera av de andra tätorterna prognosticeras antalet seniorer i Södra Sandby
att öka när 40-talisterna blir äldre, vilket skapar nya bostadsbehov hos den äldre 
målgruppen. Unga vuxna prognosticeras också att ha ett större bostadsbehov 
under framförallt första delen av decenniet. Under decenniets andra del 
prognosticeras antalet småbarn att öka vilket sannolikt skapar nya bostadsbehov 
bland barnfamiljer. Utifrån prisbilden som idag gäller i Södra Sandby så uppgår 
marknadsdjupet till cirka hälften av bostadsbehovet år 2020, värt att notera är att 
marknadsdjupet för småhus matchade behovet år 2020. Viktigt att ha med sig är 
dock att både behovet och marknadsdjupet är förhållandevis lågt. 

26%

7%

28%

36%

1%
2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn

Ensamboende med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll utan barn

Övriga hushåll med barn

17%

12%

71%

Beståndet per 
upplåtelseform idag 

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 112 1-2 1-2 0-1 1

Flerbostadshus (hr) 112 4-5 1-2 0-1 1

Flerbostadshus (br) 113 5-6 3-4 0-1 2-3

Summa småhus & flerbostadshus 338 11 5-6 1-2 4-5

Ospecificerat* bostadsbehov 135 14 - - -

SUMMA 473 25 5-6 1-2 4-5

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x x



Torna Hällestad
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Nulägesanalys
Bostadsmarknad
En absolut majoritet bor idag i ägt småhus. På orten saknas hyresrätter helt och 
hållet. På andrahandsmarknaden sker mycket få försäljningar.

Demografi och hushåll
Andelen sammanboende hushåll uppgår till knappt 70% och gruppen 45-59 år 
utgör en förhållandevis stor del av de boende. Orten har ett negativt flyttnetto 
vilket påverkar marknadsdjupet negativt, däremot är hushållens inkomster 
bland de högre i kommunen. 

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
Totalt prognosticeras bostadsbehovet under kommande decennium att vara 
mycket lågt i Torna Hällestad – totalt är behovet 15 bostäder fram till och med 
2030. Marknadsdjupet på tätorten var 2019 noll bostäder pga. en negativ 
flyttfrekvens. Ser man till livsfaserna framöver så finns behovet hos de ikryssade 
nedan, men det rör sig som tidigare nämnts om ett mycket litet antal bostäder. 

16%

12%

25%

44%

1%
2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn
Ensamboende med barn
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn

0% 7%

93%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt

Äganderätt

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 0-1 0-1 0 0 0

Flerbostadshus (hr) 3-4 0-1 0 0 0

Flerbostadshus (br) 5 0-1 0 0 0

Summa småhus & flerbostadshus 8-9 0-1 0 0 0

Ospecificerat* bostadsbehov 7 0 - - -

SUMMA 15 0-1 0 0 0

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x



Veberöd (inkl. Idala)
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24%

7%

31%

34%

2%2%

Hushållsfördelning idag

Ensamboende utan barn
Ensamboende med barn
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn

16%

11%

73%

Beståndet per 
upplåtelseform idag

Hyresrätt Bostadsrätt
Äganderätt

Nulägesanalys
Bostadsmarknad
De flesta hushåll är boende i småhus med äganderätt. Stark prisutveckling på 
bostadsrättsmarknaden, vilket till viss del kan bero på att en stor del av 
nyproduktionen som tillförts orten har varit just bostadsrättslägenheter. Kötiden 
för en hyresbostad är 7 år vilket är något lägre än snittet i kommunen.

Demografi och hushåll
En stor del av hushållen är sammanboende, 55% har inga barn. Orten har en 
relativt hög flyttfrekvens om 7%, barnfamiljer står för inflyttningen men också 
unga vuxna 25-29 år. Inkomstnivån är något lägre än i övriga orter.

Totalt bostadsbehov 
2020-2030

Bostadsbehov 
2020

M arknadsdjup 
år 2019

Varav 
ensamboende

Varav 
sammanboende

Småhus 77 14 4-5 0-1 4

Flerbostadshus (hr) 60 10 4-5 1-2 3-4

Flerbostadshus (br) 68 11 9-10 1-2 7-8

Summa småhus & 
flerbostadshus

205 35 18-19 3-4 15

Ospecificerat* bostadsbehov 72 11 - - -

SUMMA 277 46 18-19 3-4 15

Livsfaser, bostadsbehov & marknadsdjup
För bostadsrättslägenheter är det i Veberöd en förhållandevis god matchning 
mellan marknadsdjupet år 2019 och behovet år 2020. Det ospecificerade 
bostadsbehovet prognosticeras att vara jämförelsevis högt under perioden. Vilket 
beror på att antalet unga vuxna (20-29 år) förväntas att öka, samtidigt som 35 % 
av dem i dagsläget bor i specialbostad. 

På sikt prognosticeras det en ökning av barnfamiljer i tätorten. Sett till att glappet 
mellan behov och marknadsdjup för småhus i dagsläget är förhållandevis stort bör 
man underlätta för äldre att flytta under decenniets första del för att skapa 
rörlighet på småhusmarknaden.

Unga vuxna
20-29 år

Barnfamiljer 
(föräldrar 30-44 år)

M itt i livet 
45-59 år

Pensionärer 
60-79 år

Seniorer
80+ år

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov fram till 2025
x x x

Livsfaser med störst ökat 

bostadsbehov 2025-2030
x x


