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FÖRORD
Bostadsbyggandet har ökat kraftigt i Malmö de senaste åren. Äntligen har stadens och marknadens
ansträngningar för att möta det ökade befolkningstrycket gett resultat. Utmaningen de närmaste åren
är att behålla den höga byggtakten, samtidigt som bostadsutbudet breddas så att det matchar efterfrågan och behov av bostäder. Utvecklingen är tudelad i Malmö. Staden har goda förutsättningar med
sitt läge i hjärtat av Öresundsregionen i Nordens största arbetsmarknad, antalet arbetstillfällen ökar,
en högskola som blivit universitet, ett varierat bostadsutbud med goda pendlingsmöjligheter och stora satsningar på ny infrastruktur och stadsomvandling. Ett exempel är Malmöpendeln som kommer
att ge nya stationsnära lägen för bostäder och stadsutveckling. Stadsutvecklingsprojekt som Amiralsstaden och Case Lindängen handlar om både fysiska och sociala kraftsamlingar. Staden har under
senare år satsat stort på skolutbyggnad och skolverksamhet och redan märks förbättrade skolresultat.
Den höga takten i befolkningsökningen beror främst på inflyttning från utlandet och många nyfödda barn. Drygt hälften av malmöborna är under 35 år. Inkomstnivåerna skiljer sig från andra städer
genom att de är relativt låga. En viktig faktor för bostadsefterfrågan är fler som har sysselsättning.
Det är invånarna som gör Malmö och det är en stor tillgång för staden att ha en ung befolkning med
rötter i hela världen. Utmaningen är att ge alla goda förutsättningar för boende genom att fortsätta
den höga byggtakten, skapa fler möjligheter till boende med låga kostnader för hushållen och minska
hemlösheten.
I Handlingsplan för bostadsförsörjning tydliggörs de utmaningar som finns för bostadsförsörjningen i
Malmö, men också vilka förutsättningar som finns för att arbeta med frågorna. Kommunen kan göra
mycket, men inte allt. Handlingsplanen sätter upp bostadspolitiska mål och planerade insatser för att
nå målen. Men arbetet med att få till fler bostäder som motsvarar både efterfrågan och behoven måste göras tillsammans med aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunala, privata och statliga insatser
behövs för att bostadsförsörjningen ska fungera.

OM HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING
Handlingsplan för bostadsförsörjning utgör Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjer ska
enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Handlingsplan för bostadsförsörjning ska säkra tillräcklig volym och bredd i bostadsbyggande samt
tillgodose behoven för särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden i Malmö. Bostädernas utformning, planering och stadsutveckling i bredare perspektiv hanteras i andra kommunala dokument som
exempelvis översiktsplan, miljöprogram och arkitekturprogram.
Kapitel 1 i Handlingsplan för bostadsförsörjning utgörs av bostadspolitiska mål, vision för bostadsförsörjningen och själva handlingsplanen för de insatser kommunen planerar de kommande fyra åren.
De bostadspolitiska målen utgår från de redskap kommunen har att verka för bostadsförsörjningen.
Kapitlet innehåller också en beskrivning av utmaningar för bostadsförsörjningen som finns i Malmö.
Kapitel 2-4 utgör bakgrund kring utvecklingen på bostadsmarknaden. I kapitel 2 redogörs för befolkningsutveckling och bostadsbestånd och byggande. Kapitel 3 redovisar marknadsläget på bostadsmarknaden samt statens och kommunens roll för bostadsförsörjning. Kapitel 4 tar upp relevanta
nationella, regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen.
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HANDLINGSPLAN FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNING

BOSTÄDER FÖR ALLA
Malmö har vuxit kraftigt de senaste tio åren. Det är
positivt men ger samtidigt stora utmaningar för stadens
planering. En väl fungerande bostadsmarknad är en
grundläggande byggsten i såväl den enskilda individens liv som för samhällets utveckling i stort. En viktig
utgångspunkt för Handlingsplan för bostadsförsörjning är
att efterfrågan och behov av olika typer av bostäder
för dagens och morgondagens malmöbor ska mötas.
Bostadsbyggandet är en viktig del i att bygga staden hel
och fortsatt attraktiv.
Många vill bo i Malmö
Idag bor drygt 330 00 personer i staden och befolkningen väntas öka med 5 000 personer per år de närmaste
fem åren. Tillsammans med arbetstillfällen för den
växande befolkningen, är tillräckligt bostadsbyggande
en avgörande faktor för att Malmö ska kunna fortsätta
växa hållbart och för att välfärden ska spridas till hela
befolkningen.
Stort bostadsbehov i Malmö
För att bostadsbyggandet ska gå i takt med befolkningsökningen behöver det tillkomma 1 900 bostäder per
år i Malmö fram till 2027. Eftersom bostadsbyggandet
varit för lågt under 2000-talet finns ett underskott på
bostäder som gör att det, utöver dessa 1 900 bostäder
per år kan behöva byggas ytterligare 800 bostäder per år

till år 2027. Under 2015-17 har bostadsbyggandet tagit
fart och denna takt behöver nu hållas uppe. Men det är
fortfarande många grupper som inte kan ta del av den
utveckling och ökning av bostäder som sker eftersom
de saknar ekonomiska möjligheter att efterfråga det som
byggs. Att det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre
är viktigt för att bostadsförsörjningen ska fungera väl.
En regional bostadsmarknad
Bostadsmarknaden och arbetsmarknaden går över
kommungränser och Öresund och påverkar hela regionens möjligheter att utvecklas. Malmö utgör ett urbant
alternativ i regionen och flyttmönster mellan kommunerna ger olika förutsättningar för bostadsbyggande och
nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.
Staden planerar och investerar
Malmö står väl rustad för att klara ett högt bostadsbyggande; i översiktsplanen finns utrymme för cirka 50 000
nya bostäder i Malmö och i detaljplaneringen har det
skapats möjligheter för 8 000 bostäder att komma igång
inom en femårsperiod. Genom planering för samhällsservice, infrastruktur och stadens övriga investeringar
skapas fler goda lägen för bostadsutbyggnad. Malmö
stad har under 2000-talet stått för en stadsutveckling
med rykte om sig att hålla hög kvalitet och med gröna
ambitioner. Det är fortsatt inriktningen. Staden investerar årligen närmare tre miljarder och har under
kommande år särskilt fokus på bostäder, skolor och
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utveckling av kollektivtrafik och cykelstråk. Både de sociala investeringar och
de fysiska investeringar som staden gör är viktiga för att bygga Malmö helt
och hållbart.
Bostadsmarknaden är många aktörers arena
Bostadsbyggande är en långsiktig, tidskrävande och komplex process som
involverar ett flertal aktörer, både inom de offentliga och privata sfärerna.
Kommunens roll med tidiga investeringar, planinstrument och markägande
ger viktiga förutsättningar för bostadsbyggande i kommunen. Byggherrar
och fastighetsägare är de aktörer som står för det faktiska bostadsbyggandet
och förvaltningen av bostäder medan finansiering sker genom finansinstitut. Staten står för regelverk och vissa former av finansiering. Hyror sätts
i förhandling mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Sist men
inte minst står bostadskonsumenterna - hushållen som genom sin efterfrågan, preferenser och önskemål, påverkar vad som byggs. Bostadsbyggandet
påverkas mindre av de bostadsbehov som finns, dvs antalet bostäder som
behövs för att alla hushåll ska ha en ändamålsenlig bostad.
Partnerskap och samverkan krävs
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I en så komplex process som bostadsbyggande är, både påverkar och påverkas flera aktörer av hinder som kan uppstå i bostadsbyggandet. Det betyder
att lösningarna måste vara gemensamma och att aktörerna måste se varandra
som partners i det långsiktiga arbetet med att förändra och påverka bostadsmarknaden så att det finns goda bostäder för alla. Det är många faktorer
som avgör om bostadsprojekt kommer igång och kommunen har begränsade möjligheter att vända utvecklingen på egen hand. Bostadsbyggandet
sker i samspel mellan aktörerna på bostadsmarknaden. Staden verkar för att
i möjligaste mål ge marknaden draghjälp för att bostadsbyggande ska ske i
takt med befolkningsökningen.
Gemensamt motverka hinder
Malmö stad behöver gemensamt med övriga bostadsaktörer lyfta systemproblem som hindrar bostadsbyggande, tillämpning av lagar som haltar eller
skapar målkonflikter, bristande tillgång på bostäder för hushåll med låga
inkomster, osv till regional och nationell nivå. Malmö stad vill vara en aktiv
part i att förändra det som hindrar ett effektivt byggande och tillgängliggör
bostäder för alla.

BOSTADSPOLITISKA MÅL
De bostadspolitiska målen utgår från de
verktyg och ansvar staden har för att arbeta
med bostadsförsörjningen. Visionen visar
den riktning staden verkar för att bostadssituationen ska gå i. De bostadspolitiska målen
och visionen var en del av samrådet för
Malmö stads översiktsplan under våren 2017.
I denna Handlingsplan för bostadsförsörjning redovisas de bostadspolitiska målen
och visionen samt förslag på insatser som
kommunen planerar att genomföra under
perioden 2018-2022. Handlingsplanen remitterades hösten 2017, för att förankra och
bearbeta förslagen. Handlingsplanen antogs
av kommunfullmäktige den 26 april 2018.

Vision för bostadsförsörjningen
Framtidens Malmö har ett rikt och varierat utbud av bostäder som motsvarar malmöbornas – och blivande malmöbors – behov och efterfrågan. Tillsammans med bostadsmarknadens aktörer arbetar Malmö stad så att
bostadsbyggandet sker i takt med befolkningsökningen. Ingen är hemlös i
Malmö. En väl fungerande bostadsmarknad är grundläggande för Malmös
roll som regional motor med en växande arbetsmarknad.
Framtidens Malmö har ett allsidigt bostadsbestånd med olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar, hustyper och i varierande prisnivåer gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar att ﬂytta till eller inom staden allt
eftersom hushållet krymper eller växer.
Bostadsbyggandet spelar viktig roll för att Malmö är en nära, tät, grön och
funktionsblandad stad. Utemiljöer håller god kvalitet i Malmös samtliga
bostadsområden. Stadens grönska ger hälsosamma och trivsamma bostadsmiljöer som kan användas på en mångfald av sätt. Bostäder, handel, samhällsservice och arbetsplatser blandas vilket skapar en trygg och attraktiv
stadsmiljö.

Bostadspolitiska mål

•

Genom god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens
aktörer ska Malmö stad säkerställa ökat bostadsbyggande samt attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer.

•

Malmö stad ska genom aktiv markpolitik stimulera bredd i bostadsbyggandet och ett strategiskt långsiktigt ägande och utvecklande av stadens markinnehav.

•

Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov
och preferenser och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers behov
tillgodoses.

•

Malmö stad ska använda MKB som drivkraft för högt bostadsbyggande i
samtliga delar av Malmö och för att erbjuda goda bostadsmiljöer som
alla kan efterfråga.

•

Malmö stad ska tillsammans med andra aktörer tillhandahålla en
bostadskö fri från diskriminering som säkrar en transparent möjlighet att
söka bostad i Malmö med omland.
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TRE UTMANINGAR FÖR MALMÖ

Högt bostadsbyggande

Bostaden är grundläggande för arbete, utbildning och
hälsa för individen. På en väl fungerande bostadsmarknad finner hushållen en bostad som motsvarar behov
och efterfrågan, men under de senaste åren har bostadsbyggandet inte gått i takt med befolkningsökningen.

Malmö väntas växa med 5 000 personer per år de
närmaste fem åren. Bostadsbristen är störst i storstadsområdena och för att Malmö ska fortsätta vara, och utvecklas som, en attraktiv stad att leva och verka i måste
bostadsbyggandet gå i takt med befolkningsökningen.
Om bostadsbristen blir för stor riskerar den även att
hämma arbetsmarknadsutvecklingen. Det behöver
finnas bostäder inom olika segment och bostadsbyggandet måste svara upp mot efterfrågan för hushåll
som väljer att flytta till Malmö för arbete, studier,
närhet till familj och vänner eller av andra skäl. Det
behövs bostäder i markplan så väl som fler lägenheter i
flerbostadshus i olika delar av staden.

Mot bakgrund av hur utvecklingen i Malmö har sett
ut står staden inför tre stora utmaningar när det gäller
bostadsförsörjningen;
• att upprätthålla ett högt bostadsbyggande
• att öka möjligheten för hushåll med låga inkomster
till en bra bostad
• att minska hemlösheten
Tudelad utveckling
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Bostadsbyggandet styrs av hushållens efterfrågan snarare än av bostadsbehov och i Malmö är den genomsnittliga betalningsförmågan relativt låg. Utvecklingen i staden
är tudelad. Antalet individer som har sysselsättning
har ökat i absoluta tal de senaste tio åren, lönesummor
bland de som arbetar ökar och allt fler har högre utbildning. Men i staden finns även många debutanter på
bostadsmarknaden, unga eller nyanlända i Sverige som
ofta är resurssvaga med svag förankring på bostadsmarknaden. Förutsättningarna för Malmös befolkning
att efterfråga en bostad varierar därmed kraftigt. Därför
är både att det byggs och vad som byggs, samt hur det befintliga bostadsbeståndet används viktiga frågor att jobba med.
Bostadsbehoven måste tillgodoses på kort och lång sikt.
Staden måste verka för båda perspektiven samtidigt och
använda sina verktyg kraftfullt.
Egenförsörjning viktigast för tillgång till bostad
Fler bostäder inom olika segment ger möjligheter för
hushåll med olika förutsättningar och i olika skeden
i livet att finna en lämplig bostad. Fler bostäder kan
på sikt minska bostadsköer och göra att färre hushåll
hamnar i hemlöshet. Men att bygga bort bostadsbristen
är en långsiktig strategi. Det kan endast ske på marknadsmässiga villkor om förmågan att efterfråga bostäder
stärks bland hushållen med svagast ekonomi, dvs att fler
hushåll har egenförsörjning. Alternativt om det skapas
nya incitament att bygga för dessa grupper, vilket kan
ske genom t ex statliga stöd. Lösningarna vilar både på
kommunen och byggföretag, men också på staten för
att finansiera och sätta upp regelverk som bidrar till
en bostadsmarknad som ska fungera för alla. Därför
behövs det även insatser här och nu för att öka utbudet
av bostäder för hushåll med små resurser och att minska
hemlösheten. Olika bostadsformer eller åtgärder kan
vara nödvändiga för olika grupper, medan vissa insatser
för att främja bostadsförsörjningen kan ge en generell
förbättring för alla grupper.

Under 2016 nådde bostadsbyggandet nivåer som
motsvarade befolkningsökningen. En stor utmaning är
att fortsätta hålla den takten även i en konjunkturnedgång. Bostadsbyggande avgörs av bostadsbyggarnas
bedömning av efterfrågan på bostäder vilket betyder
att den ekonomiska konjunkturen kraftigt påverkar
bostadsbyggandet.
Förutsättningar för att hålla hög takt i bostadsbyggandet
• Fortsatt god konjunktur för bostadsbyggande.
• Tillräcklig arbetskraft och kompetens i byggbranschen.
• Att det byggs attraktiva bostäder och livsmiljöer
som hushållen efterfrågar.
• Stärkta möjligheter för bostadsefterfrågan, dvs
fler med egenförsörjning.
• God planberedskap och attraktiva lägen för bostadsbyggande.

Det här gör Malmö stad
För att klara ett högt befolkningstryck och svara upp
mot efterfrågan och behov av bostäder har Malmö
stad satt upp höga mål för planeringen. Det handlar
till exempel om att ständigt ha en beredskap på 9 000
bostäder i klara detaljplaner för att möjliggöra byggstart av totalt 2 500-3 000 bostäder per år, varav 1 500
bostäder på kommunal mark. Stadens investeringar ska
tydliggöras för att visa de sociala och fysiska investeringar som görs.
Dialogen med aktörer på bostadsmarknaden är viktig
för att skapa en gemensam agenda för bostadsbyggande. Det sker dels genom dialog i olika forum samt
genom att verka som arena för olika aktörer och verka
kunskapshöjande. Staden är också aktiv i befintliga
nätverk och forum för att lyfta hinder men också för
att skapa intresse för bostadsbyggande i Malmö.

Ökad tillgång till bostäder för hushåll
med låga inkomster
En stor andel av Malmös hushåll har låg betalningsförmåga. Så många som 20 000 hushåll kan ha svårt
att efterfråga en nybyggd bostad, och tre fjärdedelar
av dessa en bostad i det befintliga bostadsbeståndet.
Många är unga och/eller har flyttat till staden direkt
från utlandet och har begränsad förankring på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden.
Insatser för att skapa fler bostäder för dessa hushåll
kan ske genom att stärka hushållens förmåga att efterfråga en bostad och därmed skapa en utökad marknad
att bygga bostäder för. Det kan ske antingen genom
att fler har arbete eller genom bidrag till hushållen i
form av t ex bostadsbidrag. Idag finns inga incitament
att bygga bostäder med låga boendekostnader. I nästan
alla länder i EU förutom Sverige finns därför olika
typer av subventionerade bostäder s k social housing
eller affordable housing. Kommunerna i Sverige har
dock inte möjlighet att varken subventionera hushållen
eller bostadsbyggandet vilket till stor del gör det till en
statlig fråga att lösa.
Förutsättningar för att öka tillgången på bostäder
för hushåll med låga inkomster
Förutom insatser för ett högt bostadsbyggandet behövs nedanstående.
• Fler bostäder med låga boendekostnader.
• Incitament att bygga för låga boendekostnader.
• Bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet som generellt har lägre hyror.
• Att bostäder i det äldre beståndet inte renoveras
på ett sådant sätt att hyrorna stiger för kraftigt.
• Fler hyresvärdar lämnar lägenheter till Boplats Syd
(förutsätter att de godtar försörjningsstöd, mm).

Minskad hemlöshet
Hemlösheten har ökat kraftigt i Malmö som en följd
av bostadsbrist och hårdare konkurrens på bostadsmarknaden samtidigt som befolkningen har ökat.
Malmö stad redovisar två typer av hemlöshet och den
som är en konsekvens av bostadsbrist kallas strukturell
hemlöshet. Skälet till att dessa hushåll saknar bostad
är att de har låg betalningsförmåga. Social hemlöshet har inte ökat i samma utsträckning. De hushåll
som är hemlösa av sociala skäl har svårt att klara ett
eget boende, ofta på grund av psykiska problem eller
missbruk.
Konsekvenserna för individer, särskilt barn, som är
hemlösa är förödande och minskar möjligheten till
jobb och studier. Samtidigt innebär insatser för att
tillgodose behovet för dessa individer höga kostnader
för staden. En bostad är en av grundförutsättningarna
för att kunna skapa ett gott liv och är därmed en viktig
samhällsbyggande insats. Hemlösheten måste lösas på
kort sikt men det arbetet måste samtidigt kombineras
med insatser för att på lång sikt radera hemlösheten.
Förutsättningar för att minska hemlösheten
Förutom insatser för ett generellt högt bostadsbyggande och för att öka tillgången på bostäder för
hushåll med låga inkomster behövs nedanstående.
• På kort sikt säkerställa tillräckligt många kommunala boenden.
• Fler hyresvärdar godtar försörjningsstöd, etableringsersättning, etc.
• Möjliggöra för hushåll med olika förutsättningar,
sociala och ekonomiska, att bo i bostäderna.

Det här gör Malmö stad
Kommunen har få verktyg för att säkerställa bostadsutbudet för hushåll med låga inkomster. Genom
att använda den kommunala marken strategiskt och
kreativt kan kommunen dock påverka vad som byggs.
MKB har möjligheter att producera bostäder inom
olika segment och arbeta med det befintliga bostadsbeståndet så att hyrorna hålls på en rimlig nivå.

Det här gör Malmö stad
Bostäder för hushåll med social problematik har
kommunen klarat relativt väl, medan den strukturella
hemlösheten ökat kraftigt. Redskapen för att klara den
strukturella hemlösheten är inte lika tydliga men Malmö stad arbetar för att fler hyresvärdar ska acceptera
försörjningsstöd, etableringsersättning, etc för att fler
bostäder ska finnas tillgängliga för denna grupp.

Genom olika nätverk och dialoger påverkar Malmö
stad bostadsbyggandet och påtalar situationen på
bostadsmarknaden. Genom utredningsuppdrag höjs
kunskapsnivån och ambitionen är att utredningarna
ska leda till nya sätt att arbeta med finansieringsformer
och bostadsbyggande.

Staden omorganiserar arbetet med hemlöshet under
2017 för att kraftsamla och fokusera insatserna bättre.
Fastighetskontoret får i uppgift att hantera samtliga
kommunala bostäder för ändamålet. Av nybyggda
bostäder på kommunal mark går 15 procent till kommunens sociala bostäder som hyrs ut i andrahand till
hemlösa hushåll.
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UTBYGGNADSPLANER OC
VÄSTRA HAMNEN

Utbyggnaden av Västra Hamnen fortsätter. Genom omvandling av Varvsstaden,
bättre kollektivtrafik och nya broar över
varvsbassängen kopplas Västra Hamnen
samman med stadskärnan. Utbyggnadskapacitet till år 2025:
•
•

VÄSTRA
HAMNEN

ca 4 500 bostäder
ca 4 000 arbetstillfällen

MA

LIMHAMN

TRIA
LIMHAMN

Utbyggnad av bostäder i Limhamns sjöstad och på Ön pågår och fler är under
planering. Därmed skapas nya vattennära
miljöer och ett stort tillskott av havsnära
bostäder i Malmö. Utbyggnadskapacitet
till år 2020:
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•
•

ca 1 500 bostäder
ca 100 arbetstillfällen

HOLMA

HYLLIE – HOLMA – KROKSBÄCK
HYLLIE
Hyllie fortsätter att växa såväl norrut som
söderut. Genom ny bebyggelse kommer
Holma och Kroksbäck mentalt närmare
Hyllie station. Samtidigt bebyggs marken
mellan Holma och Pildammsvägen.
Utbyggnadskapacitet till år 2030:
•
•

SVÅGERTOR

ca 10 000 bostäder
ca 12 000 arbetstillfällen

LINDÄNGEN

BOSTÄDER
Fysiska förändringar i Lindängen ska bidra
till en socialt hållbar utveckling i stadsdelen och ökad trygghet. Nya bostäder,
mer service och attraktiva utemiljöer gör
Lindängens centrum mer välkomnande.
Utbyggnadskapacitet till år 2025:
•
•

ca 300 bostäder
ca 100 arbetstillfällen

I Malmö finns god plankapacitet för bostäder. I översiktsplanen finns möjlighet
för 53 000 bostäder. Antalet bostäder i
klara detaljplaner har de senaste tio åren
varierat mellan 6000 och 9000 bostäder.
Antalet bostäder i pågående detaljplaner
är ungefär lika stort. Den ekonomiska
konjunkturen avgör i vilken takt bostäderna byggs.

Pågående detaljplanarbete

Planerad förskola ca120-16

Planerad grundskola (t. o. m

CH INVESTERINGAR I MALMÖ
NYHAMNEN

Nyhamnens omvandling utvecklar och
förstärker Malmös stadskärna. Plats ges
för ett rikt näringsliv och bostäder i en
havsnära innerstadsmiljö med hög täthet
och gröna kvaliteter. Utbyggnadskapacitet till år 2055:

NYHAMNEN
ÖSTERVÄRN

•
•

ALMÖ C

ca 6 000 bostäder
ca 13 000 arbetstillfällen

KIRSEBERG – ÖSTERVÄRN

ANGELN

ROSENGÅRD
Utvecklingen kring Östervärns station
innebär att Kirseberg växer samman
med Malmö centrum. Utbyggnaden ger
tillskott av såväl nya centralt belägna bostäder som handel och kontor. Utbyggnadskapacitet till år 2050:

PERSBORG

•
•

ca 4 200 bostäder
ca 4 300 arbetstillfällen
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ROSENGÅRD – AMIRALSSTADEN

FOSIEBY
LINDÄNGEN

Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum
i Rosengårds station. Amiralsstaden
blir en stationsnära stadsdel som erbjuder goda livsmiljöer för barn och vuxna.
Utbyggnadskapacitet till år 2040:

RP

e med > 50 bostäder

60 platser (t. o. m. 2022)

m. 2022)

OXIE

•
•

ca 2 000 bostäder
ca 700 arbetstillfällen

SAMHÄLLSSERVICE

NÄRINGSLIV OCH ARBETSPLATSER

INFRASTRUKTUR

Malmö stad investerar årligen omkring
tre miljarder i skolor, förskolor, fritidsanläggningar, parker, kultur och infrastruktur. Investeringarna lägger grunden för
en väl fungerande stad med livskvalitet
och attraktivitet.Kommunens investeringar styrs i första hand till de platser där de
gör mest nytta.

Malmö har ett starkt näringsliv med god
tillväxt och stor framtidstro. Malmö stad
verkar för att stärka befintligt näringsliv
– och välkomnar nya företag som bidrar
till Malmös diversifierade näringslivsprofil.
Kommunen säkerställer effektiva planprocesser samt god tillgång till mark, lokaler,
infrastruktur och service av olika slag.

Överenskommelsen inom ramen för
Sverigeförhandlingen omfattar investeringar för fyra miljarder kronor till förbättring av
kapacitet i transportsystemet och bättre
tillgänglighet. I paketet ingår 8 elbusslinjer
och 14 nya cykelvägar. Malmös motprestation är ett åtagande att ca 28 500 bostäder
färdigställs fram till 2035.

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING 2018-2022
På detta uppslag redovisas Malmö stads planerade insatser för att nå de bostadspolitiska målen under perioden 2018-2022.
Ansvarig nämnd anges inom parentes.

LINJEVERKSAMHET

Malmö stad ska genom god planberedskap
och ett gott samarbete med marknadens
aktörer säkerställa högt bostadsbyggande
samt attraktiva och hållbara miljöer

Malmö stad ska genom aktiv markpolitik
stimulera till bredd i bostadsbyggandet och
ett långsiktigt ägande och utvecklande av
stadens markinnehav.

Genom detaljplanering möjliggöra byggstart
av 3 000 bostäder per år. Det förutsätter att det
finns 9 000 bostäder i klara detaljplaner och
kapacitet att producera detaljplaner med upp
till 3 000 bostäder per år (SBN)

Genom markanvisningar möjliggöra byggstart
av 1 500 bostäder per år på kommunal mark
(TN)

Planering för nya bostäder sker främst innanför Yttre Ringvägen och kollektivtrafiknära i
enlighet med Utbyggnadsstrategi för Malmö
(SBN, TN)

Eftersträva bostadsbyggande med hyresrätter
för långsiktig förvaltning (TN)

Stadens investeringar och planering sker
enlighet stadens modell för samlad investeringsstyrning. Den samlade investeringsbilden
kommuniceras externt (KS, SBN, TN)

Verka för varierade upplåtelseformer i hela
staden (TN)

Staden ska tillsammans med fastighetsägare
Köpa och sälja mark för att säkra strategisk
verka för att hälsosamma bostäder och bostads- utveckling och kommande bostadsbehov i
miljöer tryggas (MN, SBN, TN)
enlighet med Markanvisningspolicy för Malmö
(TN)
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UTREDNINGAR

Kartlägga finansieringsformer för stadsbyggnad och bostadsutveckling för att ge bostäder som fler
Fortsätta att utforska och lyfta exempel på innovativa sätt att bygga och renovera bostäder genom t
(SBN, TN, MKB)
Utreda hur ett effektivt markutnyttjande kan nås
i stationsnära lägen (SBN)

UTVECKLINGSPROJEKT

Pilotprojekt för att i ett eller flera utbyggnadsområden pröva planinstrumenten för att få
byggt hyresrätter med lägre hyresnivåer (SBN)

Pilotprojekt för att i ett eller flera markanvisningsavtal pröva att få byggt hyresrätter med
lägre hyresnivåer (TN)

PÅVERKANSARBETE

Strategisk byggherredialog kring förutsättning för byggande för alla grupper på bostadsmarknaden (

Verka som en arena för olika aktörer med olika ingångar för att arbeta kunskapshöjande om bostadsf
fokus på finansieringsfrågor (SBN, TN, MN)
Vara aktiva i befintliga nätverk, forum, etc (SBN, TN, MN)

FÖRKORTNINGAR
Arbetsmarknads - och socialnämnden:
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden:
Kommunstyrelsen:
Malmö kommunala bostadsbolag:
Miljönämnden:
Stadsbyggnadsnämnden :
Tekniska nämnden:

ASN
HVON
KS
MKB
MN
SBN
TN

Malmö stad ska arbeta utifrån olika
befolkningsgruppers bostadsbehov och
preferenser samt verka för att utsatta
gruppers bostadsbehov tillgodoses

Malmö stad ska använda MKB som drivkraft
för ökat bostadsbyggande i samtliga
delar av Malmö för att erbjuda goda
bostadsmiljöer som alla kan efterfråga

Malmö stad ska tillsammans med andra
aktörer tillhandahålla en bostadskö som
säkrar en transparent och rättvis möjlighet
att söka bostad i Malmö med omland.

Samla resurser, kunskap och mandat på TN och
ASN för att minska hemlöshet och dess kostnader (TN och ASN)

MKB ska färdigställa 2 250 bostäder 2017-2019
(MKB)

Fortsätta öka antalet hyresfastigheter som är
anslutna till bostadskön (Boplats)

15 % av hyresbostäder där kommunen upplåter
mark går till Lägenhetsenheten (TN)

MKBs bostadsbyggande ska ske jämnt fördelat
över staden (MKB)

Möjlighet att söka befintlig bostadsanpassad
bostad, studentbostad, ungdomsbostad, seniorbostad och trygghetsbostad ska finnas (Boplats)

Fortsätta kontraktera olika typer av boenden för
personer som befinner sig i hemlöshet (TN)

I MKBs bostadsbestånd ska det finnas bostäder
med olika hyresnivåer fördelat över hela staden
(MKB)

Bedriva bostadsrådgivning för hushåll med
behov av stöd (ASN)

Ta fram en strategi för äldres boende. (KS, HVON,
TN, SBN)
Ta fram en strategi för minskad hemlöshet. (TN,
ASN, SBN)
kan efterfråga (MN, TN, SBN)
ex delade ytor för kostnadseffektiva och hållbara boendelösningar som fler hushåll kan efterfråga
Belysa effekter av hyressättningsmodell vad
gäller boendekostnader i nybyggda bostäder,
samt förändrade boendekostnader till följd av
renoveringar (SBN, TN)
Pilotprojekt kring blandat boende t ex studenter
och anvisningsboende i tillfälliga bostäder (TN)

Verka för att försörjningsstöd ska accepteras av
fler hyresvärdar. (Boplats, TN, SBN)

(SBN, TN, MN)

försörjning och bostadsbyggande med särskilt
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BOSTÄDER OCH
BEFOLKNING
MALMÖ VÄXER
Malmö är Sveriges tredje största stad och Skånes största
kärna och motor för utveckling. Med 330 000 invånare står Malmö för en fjärdedel av Skånes befolkning
och bostäder, samt en tredjedel av jobben. Avstånden inom Skåne och Öresundsregionen är korta och
pendlingsmöjligheterna goda. Både arbetsmarknad och
bostadsmarknad sträcker sig över kommungränser och
över Öresund. Bostadspriser, tillgång på bostäder och
möjligheter till arbete i Köpenhamnsområdet påverkar
starkt utvecklingen på den Skånska sidan av Öresund.
Under åren 2012-16 växte Malmö med över åtta procent
och Skåne med knappt sex procent.
Arbetsmarknad och bostadsmarknad
En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för
arbetsmarknaden. Om bostäderna är för få eller inte av
den typ som efterfrågas eller behövs hindrar det möjligheten för hushåll att flytta till ett jobb. Samtidigt är en
bostad helt grundläggande för möjligheten att söka och
få arbete.
Öresundsregionen finns i Nordens största arbetsmarknad och i Malmö har omkring 170 000 personer sin
arbetsplats (2015). Antalet arbetstillfällen i Malmö har
aldrig varit så många och inpendlingen till Malmö från
grannkommunerna är stor. Trots goda utvecklingsmöjligheter har sysselsättningsgraden i Skåne och Malmö
legat långt under Stockholms- och Göteborgsregionen.

Skåne har historiskt haft en stor och arbetsintensiv
tillverkningsindustri. Idag finns fler arbetstillfällen i
kunskapsintensiva och serviceorienterade branscher.
Men samtidigt som arbetstillfällena blir fler i Malmö och
regionen, ökar befolkningen ännu snabbare vilket gör
att sysselsättningsgraden och därmed skattekraften är
fortsatt relativt låg. Gränshinder mellan Skåne och Själland utgör dessutom ett hinder för utvecklingspotentialen i Öresundsregionen. Att verka för fler arbetstillfällen
är en viktig insats för att bostadsmarknaden ska komma
i balans. Egenförsörjning är avgörande för möjligheten
att efterfråga en bostad på marknadens villkor. För att
bostadsmarknaden och arbetsmarknaden ska fungera
väl är goda pendlingsmöjligheter avgörande.
Bostadsbristen ökar
De senaste tio åren har Malmö vuxit med drygt 5 200
personer per år samtidigt som det har färdigställts cirka
1 400 bostäder per år. Det gör att bostadsbristen i Malmö ökar. Boverket har bedömt att det behöver byggas
600 000 bostäder fram till 2025 i Sverige. Många bedömare menar att Boverkets mål är svårt eller omöjligt att
nå med dagens förutsättningar för bostadsbyggande.
Under de senaste åren har bostadsbyggandet gått för
högvarv men med en förväntad nedgång i ekonomin,
stigande räntor och en begynnande brist på arbetskraft
kan de höga byggnadsnivåerna bli svåra att upprätthålla.
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FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER
OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR

8000
7000
6000

Källa: SCB och KIR.

5000

Malmö ökade med nära 6 000 personer under 2016. Ökningen beror på
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FOLKMÄNGD 1968-2016 MED
PROGNOS FÖR 2017-2025
Källa: SCB och stadskontoret Malmö.
År 2020 förväntas befolkningen i Malmö vara 348 000
personer.
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MALMÖS BEFOLKNING
Sedan mitten av 1980-talet har Malmö haft en positiv befolkningsutveckling.
Vid årsskiftet 2016-17 hade Malmö närmre 330 000 invånare. År 2027 förväntas befolkningen uppgå till strax över 380 000 personer. Bland de större
städerna och studentstäderna i Sverige är Malmö den stad som har ökat
mest procentuellt de senaste fem åren.
Ung befolkning
Drygt hälften av Malmös invånare är 35 år eller yngre och en stor del av den
beräknade befolkningsökningen väntas vara i gruppen som är 11-19 år. Men
även 75-84-åringarna väntas öka mycket. En stor del av Malmös befolkningsökning beror på födelseöverskott. Befolkningsstrukturen och de senaste
årens utveckling talar för fortsatt höga födelsetal. Jämfört med Sveriges övriga kommuner har Malmö en stor andel individer i arbetsför ålder, dvs 20-64
år (62 jämfört med 57 procent) och få personer i pensionsåldern (15 jämfört
med 20 procent). Den ökade efterfrågan på bostäder kommer dels från den
egna befolkningen: unga som flyttar hemifrån, par som flyttar isär osv, samt
de hushåll som flyttar till Malmö.
In- och utrikesflyttningar
Under mitten av 2010-talet har i genomsnitt 22 000 personer per år flyttat
till Malmö och ett par tusen färre flyttat från staden. Av den totala inflyttningen till Malmö är cirka två tredjedelar inrikes inflyttade och en tredjedel
utrikes inflyttade. I absoluta tal är alltså inrikes in- och utflyttningen betydligt större, men flyttnettot som genereras av in- och utvandring bidrar mer
till befolkningsökningen i Malmö eftersom fler väljer att flytta till än från
Malmö i denna grupp. Omfattningen på in- och utvandringen varierar mer
över tid än inrikes flyttningar, eftersom migration från utlandet är kopplat
till faktorer i omvärlden som konflikter och oroshärdar. Det gör också att
prognoser för invandring kan vara svåra att göra. I oktober 2017 bodde cirka
2 300 asylsökande i eget boende i Malmö.
Ålder avgör flyttmönster
Benägenheten att flytta inrikes bestäms till stor del av ålder och varierar
mellan olika skeden i livet. Mest flyttbenägna är individer mellan 20 och
30 år. Det är också i dessa åldrar som flyttnettot är som störst till Malmö.
Däremot är flyttnettot negativt för småbarnsfamiljer, liksom i Stockholm
och Göteborg, vilket till stor del är kopplat till vilken typ av bostäder som
finns i kommunerna. Fram till att barnen är cirka fem år är det vanligt att
bo i lägenhet men för barn i skolåldrarna är det vanligast att bo i småhus,
en tredjedel av Sveriges barnfamiljer bor i egen villa. Avgörande för flyttar
över kommungränser tenderar att vara närhet till bra skolor, arbete, önskad
bostadsstandard.
Staden växer
I Malmö finns det idag strax över 150 000 hushåll. Givet att hushållstrukturen ser ut som den gjorde 2016 förväntas antalet hushåll enligt 2017 års
befolkningsprognos öka till ungefär 172 000 fram till 2027. Alla storlekar av
hushåll förväntas att växa. Antalet hushåll med sex eller fler medlemmar förväntas växa något mer än de andra kategorierna, dock förblir stora hushåll
den minsta kategorin med ungefär tre procent av stadens hushåll. Enmannahushållen förväntas öka långsammast i relativa tal (13 procent) men förblir
den absolut största gruppen med över 40 procent av hushållen år 2027.
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Befolkningsförändringar och bostadsbyggande i Malmö
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Befolkningsförändring

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER
OCH OMVANDLADE HYRESRÄTTER I MALMÖ
Under åren 2003-2016 färdigställdes 16 000 bostäder varav 7 500 var
hyresbostäder. Under samma period
omvandlades 9 000 hyresrätter till
bostadsrätter.

Färdigställda bostäder och omvandlade hyresrätter i Malmö
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BYGGSTARTADE BOSTÄDER
Under åren 2010-2016 har det påbörjats ungefär 13 000 bostäder, varav
7 500 hyresrätter, 4 400 bostadsrätter
samt 1 100 småhus. Den genomsnittliga byggstartstakten under perioden
har legat på drygt 1 850 bostäder per
år.
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Färdigställda minus rivna bostäder

Byggstartade bostäder i Malmö 2010-2016 - upplåtelseformer
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BOSTÄDER OCH BOSTADSBYGGANDE
I Malmö finns drygt 150 000 bostäder. Hälften av bostäderna byggdes mellan 1950 och 1980. Efter det höga bostadsbyggandet under miljonprogramsåren (1965-75) sjönk bostadsbyggandet och var relativt lågt under 1980- och
90-talen. Tio procent av bostadsbeståndet har byggts efter år 2000. Under
andra halvan av 2000-talet lyfte bostadsbyggandet igen för att åter sjunka i
samband med den ekonomiska krisen 2008. De senaste åren har dock bostadsbyggandet i Malmö stigit till de högsta nivåerna sedan 1970-talet.
Bostadstyper och storlekar
Ungefär 20 procent av Malmös bostäder finns i småhus och 80 procent i
flerbostadshus. De vanligaste bostadsstorlekarna är två eller tre rum och
kök, liksom i Stockholm och Göteborg. Fördelningen mellan lägenheter i
flerbostadshus och småhus förändras inte särskilt mycket över tid. Andelen
småhus har ökat med en procent i Malmö under den senaste tioårsperioden.
Utbudet av markbostäder är dock större eftersom dessa även finns i kategorin lägenheter i flerbostadshus eller radhus som upplåts som hyres- eller
bostadsrätt. Som storstad står Malmö för hälften av bostäderna i MalmöLundregionen eller det som kallas Stormalmö1. Två tredjedelar av MalmöLundregionens lägenheter i flerbostadshus finns i Malmö och en fjärdedel av
småhusen.
Upplåtelseformer
Ungefär hälften av lägenheterna i flerbostadshus är bostadsrätter och hälften
är hyreslägenheter. Den största hyresvärden är Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, som äger en tredjedel av hyresrätterna. Under 2000-talet
omvandlades ett stort antal hyresrätter till bostadsrätter samtidigt som andelen hyresrätter som byggstartades var liten. Under 2010-talet har andelen
hyresrätter som byggts ökat kraftigt (bland annat som en följd av Malmö
stads arbete för byggandet av just hyresrätter) samtidigt som omvandlingen
till bostadsrätter avstannat. Antalet hyresrätter idag är lägre än antalet som
fanns i början av 2000-talet. Se diagram här intill.
Bostadsbyggande
Under 2010-talet har det byggstartats 1 850 bostäder per år. Bostadsbyggandet tog fart 2015 och en fortsatt hög byggtakt är helt avgörande för att möta
Malmös kraftiga befolkningsökning som varit och som förväntas fortsätta.
Det finns kapacitet för över 50 000 nya bostäder i Malmös översiktsplan.
Under 2017 fanns 8 000 bostäder i klara detaljplaner och ytterligare 8 000
bostäder i pågående detaljplaner. När dessa bostäder blir verklighet beror till
största delen på marknadens bedömning av efterfrågan på bostäder vilket
i sin tur beror på den ekonomiska konjunkturen och hushållens förväntade
efterfrågan.

ÄR DET BRIST PÅ BOSTÄDER I MALMÖ?
I genomsnitt bor 2,2 personer per hushåll i Malmö. Ungefär 70 procent av
stadens hushåll utgörs av en eller två personer, liksom i Sverige som helhet.
Majoriteten av alla barn (under 20 år) bor i lägenhet (72 procent).
Medelytan per person och bostad är 36 kvm i Malmö jämfört med 42 i
Sverige totalt. Generellt ligger storstäderna något under 40 kvm per person
i Sverige. Malmö genomgick en befolkningsminskning under 1970-talet
som innebar att det under en lång period fanns ett överskott på bostäder i
staden. Omkring år 2010 beräknas bostadsmarknaden åter ha varit i balans.
1

Exklusive Skurup.
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UPPLÅTELSEFORMER I BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND
RESPEKTIVE I FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2016
Upplåtelseformer per stadsområde

HUSHÅLLSSTORLEKAR OCH
BOSTADSSTORLEKAR

Fördelning upplåtelseform
Antal hyresrätter

NORR

Bostadsstorlekarna speglar hushållsstorlekarna i Malmö. Det har byggts
många mindre bostäder de senaste
åren samtidigt som andelen mindre
hushåll är stor. Fler bostäder med olika
storlekar behövs under kommande år.

Antal bostadsrätter
Antal småhus

Befintligt bestånd Färdigställt 2016

Befintligt bestånd Färdigställt 2016
Befintligt bestånd

Färdigställt 2016

ÖSTER

INNERSTADEN

VÄSTER
SÖDER
Befintligt bestånd

Färdigställt 2016

Befintligt bestånd

Färdigställt 2016

LÄGENHETSSTORLEKAR I BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND
RESPEKTIVE I FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2016

Rum utan kök
1:or & 2:or

NORR

3:or & 4:or
5:or & 6:or

Befintligt bestånd Färdigställt 2016

Befintligt bestånd Färdigställt 2016
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ÖSTER

INNERSTADEN

VÄSTER

SÖDER

Befintligt bestånd
Befintligt bestånd Färdigställt 2016

BOENDETÄTHET I MALMÖ 2016
Kartan visar medeltalet för antal
boende per rum i Malmös delområden 2016. I Sverige används generellt
Boverkets Norm 3 som definitionen av
trångboddhet, d.v.s. mindre än ett rum
för varje boende eller två samboende,
utöver kök, badrum och vardagsrum.
I detta sammanhang kan ett rum
per boende ses som ett riktmärke för
trångboddhet. Ligger medeltalet för
boendetäthet över 1,0 för ett helt delområde så indikerar detta att många
hushåll i området är trångbodda.

Befintligt bestånd Färdigställt 2016

Färdigställt 2016

Sedan dess har bostadsbyggandet i Malmö inte motsvarat det behov som
genererats av den årliga befolkningsökningen vilket har lett till en växande
bostadsbrist.
Bostadsbehov i Malmö
Det finns många sätt att räkna på bostadsbehov och siffrorna ska ses som
en fingervisning om läget på bostadsmarknaden i Malmö, inte som en
absolut sanning. För att täcka bostadsbehovet för Malmös förväntade befolkningsökning behöver det fram till 2027 byggas cirka 1 900 bostäder per
år. Samtidigt har det under en rad år byggts för få bostäder för att gå i takt
med befolkningsökningen och en uppskattning är att det behövs ytterligare cirka 8 000 bostäder för att Malmös bostadsmarknad ska vara i balans.
Bostadsbehovet är framräknat med hushållskvotsmetoden som tagits fram
av Boverket. Underskottet på bostäder är en uppskattning som gjorts utifrån
bostadsbestånd, befolkning och bostadsbyggande.
Inte bostadsbrist för alla...
Definitionen av bostadsbrist är att det inte finns tillräckligt med bostäder för
att tillgodose befolkningens behov. En mer nyanserad beskrivning är att det
råder brist på bostäder som kan efterfrågas av betalningssvaga hushåll snarare än en generell bostadsbrist. För hushåll med tillräcklig betalningsförmåga
finns det goda möjligheter att hyra eller köpa en bostad i hela (eller stora
delar av) beståndet. Mer betalningsstarka hushåll har även en efterfrågan
som det går att bygga nya bostäder för. För de som kan betala kan bostadsmarknaden således sägas vara i balans. Hushåll med lägre betalningsförmåga
är betydligt mer begränsade i sina valmöjligheter och kan främst efterfråga
bostäder i det billigaste segmentet. Eftersom nybyggda bostäder tenderar
att vara relativt dyra både att köpa och att hyra så minskar andelen bostäder
med låga boendekostnader gradvis och konkurrensen om dessa bostäder
ökar när befolkningen växer. Det märks bland annat på ökad trångboddhet i
områden med bostäder med låga boendekostnader.
...men behöver byggas alla typer av bostäder
Trots att bristen är olika stor i olika delar av bostadsbeståndet behöver det
byggas alla typer av bostäder i Malmö för att motsvara både efterfrågan och
behov. Ett brett bostadsutbud är avgörande för Malmös fortsatta attraktivitet. Under början av 2000-talet byggdes för få hyresrätter i Malmö men
under senare år har andelen färdigställda hyresbostäder varit hög i Malmö.
Genom att bygga olika typer av bostäder och i olika lägen skapas möjlighet
för hushåll med olika förutsättningar att få en bostad samtidigt som det kan
ge upphov till flyttkedjor (de flyttar som tillskottet av nya bostäder ger upphov till). Det är inte möjligt med dagens system att bygga nya bostäder som
har så låga boendekostnader att bostäderna når de allra svagaste grupperna
på bostadsmarknaden. Men nya bostäder med relativt låga boendekostnader
kan ge upphov till flyttkedjor som frigör bostäder i det befintliga bostadsbeståndet med låga hyror och därmed lösa delar av bostadsbristen.
Under senare år har det byggts många mindre bostäder, framförallt i innerstaden och stadsområde norr. Bland annat har statliga investeringsstöd för
mindre lägenheter och stort fokus på behovet av bostäder för unga hushåll
bidragit till utvecklingen. Behovet av mindre lägenheter kvarstår, samtidigt
som Malmö behöver fortsätta planera för att vara en attraktiv bostadsort
genom bostadsbyggande inom medel- och högre prisklasser som kompletterar det befintliga bostadsbeståndet med nytillskott för inflyttande (eller
omflyttande inom staden) hushåll. Markbostäder attraherar till exempel nya
eller växande barnfamiljer. Även aspekter som väl fungerande samhällsser-

NÄR ÄR DET BALANS?
Balans på bostadsmarknaden är det
när antalet bostäder motsvarar befolkningens behov. En grov uppskattning är att det var balans på Malmös
bostadsmarknad år 2010. Då bodde i
genomsnitt två personer per hushåll
och bostad. Men då tas inte hänsyn
till vilken typ av hushåll eller hur stora
bostäderna är som finns i Malmö.

BOSTADSBEHOV
När bostadsbehovet är tillgodosett
finns det en ändamålsenlig bostad per
hushåll samt en viss reserv för omflyttning. Bostadsbehovet avgörs inte av
marknadsrelaterade omständigheter
men synen på vad en ändamålsenlig
bostad är kan variera över tid.

BOSTADSEFTERFRÅGAN
Bostadsefterfrågan avgörs av hushållens resurser och syn på bostadens
egenskaper som storlek, utformning,
geografiskt läge och kostnader. Betalningsförmåga och betalningsvilja är
avgörande för efterfrågan.
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vice, säker trafikmiljö, närhet till service, tillgång till grönska och rekreation,
god kollektivtrafik, bra utbud av aktiviteter, innergårdar av god kvalitet och
hyfsad storlek med mera spelar stor roll för stadens attraktivitet.
...och bostadsbeståndet måste nyttjas väl
För att bostadsbristen ska kunna byggas bort krävs ytterligare insatser från
aktörerna på bostadsmarknaden. Samtidigt är det i det befintliga bostadsbeståndet som de flesta bostäderna finns. Vid en genomräkning fanns det
tillräckligt många rum i Malmös bostäder för att hysa befolkningen utan att
någon är trångbodd. Dock är befolkningen ojämnt fördelad i bostäderna
vilket innebär att vissa hushåll bor glest medan andra är mer trångbodda av
egen vilja eller för att de saknar möjligheter att flytta till en större bostad.
Val att flytta kan avgöras av det utbud som finns men det påverkas också
av regler som styr kostnader för att bo kvar i en bostad. Enligt en rapport
från Boverket (Låst läge på bostadsmarknaden 2014) har Sverige bland de
högsta transaktionskostnaderna för att flytta i EU. Idag bebos nära hälften
av alla småhus i Malmö av en- eller tvåpersonershushåll. Många som köpte
bostad för 40 år sedan har idag betalat av lån, har låga boendekostnader och
låga incitament att flytta, samtidigt som bostäderna är eftertraktade av yngre
generationer.
Under senare år har frågan om upprustning av miljonprogramsbostäder
blivit allt mer aktuell. Samtidigt har det uppstått problematik kring renoveringar som höjt bostadsstandarden kraftigt och därmed även hyran. Det har
lett till att färre bostäder har låg hyra samtidigt som det finns ett stort behov
av just lägenheter med låg boendekostnad.
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EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER
Efterfrågan på bostäder är hög i Malmö. Det är en högskole-/universitetsstad mitt i en expansiv gränsregion. Här finns närheten till en växande
arbetsmarknad, livskvalitet i form av både urban miljö och mer stillsamma
värden.
Bostadskö
Den kötid som krävs för olika typer av bostäder kan ge en fingervisning om
hur efterfrågan på olika bostäder ser ut. Slutsatserna måste dock ta i beaktning att kötiden till stor del beror på antalet bostäder och fastighetsägare
som ansluts till Boplats Syd, samt hur många individer som ansluter sig till
kön. Antalet köande är heller inte lika med behovet eftersom många (dock
vet vi inte hur många) anmäler sig till kön för att byta bostad utan att vara i
behov av det.
Den genomsnittliga kötiden för att få ett förstahandskontrakt på en hyresbostad via Boplats Syd under 2016 var cirka tre år och tre månader. Men
kötiden varierar beroende på typ av bostad, område i staden, storlek på
bostaden och hyra. Längst är kötiden för större bostäder (4:or och 5:or). En
ny bostad har något lägre kötid än äldre bostäder, två år, förmodligen kopplat till de högre hyresnivåer nybyggda bostäder har. För en studentbostad
krävdes ett år och tre månader, en seniorbostad fyra och ett halvt år.
Stor skillnad i bostadspriser
Bostadspriserna steg kraftigt i Sverige och Danmark under 2000-talet.
Den ekonomiska krisen 2008 utgjorde ett hack i prisstegringen men under
2010-talet har priserna fortsatt att stiga, särskilt i storstadsområdena. I
Malmö sjönk priserna med 15 procent och inte förrän 2014-15 var nivåer-

na uppe i samma nivåer som före krisen. Procentuellt steg priserna mer i
Malmö än i Stockholm och Göteborg under 2016. Priserna på bostadsrätter
i Malmö ligger dock långt under de i Göteborg och Stockholm. Prisskillnader för villor finns men är inte lika stora. I jämförelse med prisutvecklingen
i Köpenhamnsområdet ligger Malmö och Stormalmö långt under. Under
2000-talet drev de höga bostadspriserna många danskar att flytta till Skåne
och Malmö men under 2010-talet har flyttströmmen vänt tillbaka. Om priserna fortsätter öka i Köpenhamnsområdet är sannolikheten stor att danskar väljer Malmö som bostadsort igen. Bostadspriserna i Malmö är generellt
högre än i kranskommunerna i Skåne, och särskilt i de centrala delarna och
Limhamn-Bunkeflo. För den som söker en villa är priserna högre i Vellinge
och Lomma men på relativt kort pendlingsavstånd finns villor till markant
lägre priser i andra kommuner.
Hur ser efterfrågan ut?
Alla typer av bostäder är efterfrågade i Malmö men en analys av utvecklingen på bostadspriser och Boplats Syd visar att villor och större bostäder
både behövs och efterfrågas av många. Samtidigt finns en stor grupp mindre
hushåll och/eller unga hushåll som efterfrågar mindre och billigare bostäder i Malmö. Liksom i andra storstadsregioner syns ett tydligt mönster med
dyrare bostäder i de centrala och vattennära stadsdelarna.
Bostadspriserna avgör många flyttar men ger inte hela bilden. Närhet till
arbetsplatsen/studier, pendlingsmöjligheter, sociala sammanhang, skolor
och annan samhällsservice samt attraktivitet och rekreationsmöjligheter är
avgörande för hushållens val att flytta till, från eller inom en ort.

BEHOV FÖR SÄRSKILDA GRUPPER
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Bostadsbehov och bostadsefterfrågan skiljer sig åt för olika grupper. Likaså
skiljer sig förutsättningarna att få en bostad. På följande sidor beskrivs situationen för några grupper som har särskilt svårt att finna bostad i Malmö.
Äldre
I Malmö bor ca 50 000 personer som är 65 år eller äldre. Under de kommande tio åren kommer åldergruppen öka med cirka 10 000 personer. Det är
gruppen 75-84 år som ökar snabbast. Äldre som är 85 år eller äldre minskar
under samma period.
Så bor äldre i Malmö
De flesta äldre bor i ordinärt boende, alltså boende som inte kräver ett biståndsbeslut. En mindre andel av de äldre, cirka 2 000 personer, bor i särskilt
boende som kräver biståndsbeslut och det är då främst personer som är 80
år eller äldre. Andelen äldre som bor på särskilt boende har under en längre
tid minskat.
En enkätundersökning bland Malmös 70- och 80-åringar visar att över 80
procent är nöjda med nuvarande bostadssituationen avseende storlek, standard, planlösning, kostnad och område som möjligheten till möten. Många
har bott länge i sin nuvarande bostad som de också äger vilket kan förklara
att många har relativt låg boendekostnad. Faktorer som att man trivs i sin
nuvarande bostad, att boendekostnaden hade ökat för mycket vid en flytt
och att den bostad de önskar inte finns ledig på bostadsmarknaden gör att
många inte önskar flytta. Viktiga faktorer med en ny bostad är att bo nära
mataffär, vårdcentral och kollektivtrafik, egen uteplats/balkong, låg boendekostnad samt närhet till park eller naturområde.

SENIORBOENDE
Ordinärt boende som riktar sig till
personer som är 55 år eller äldre, ofta
med hög tillgänglighet.

TRYGGHETSBOENDE
Ordinärt boende med hög tillgänglighet för personer som är 70 år eller
äldre. För de boende finns personal
och gemensamma utrymmen i syfte
att skapa gemenskap och trygghet.

SÄRSKILDA BOENDEN
Boende för personer med omfattande
behov av vård och omsorg och kräver
ett biståndsbeslut från kommunen.
Består av lägenheter i grupp med
gemensamma utrymmen som kök
och vardagsrum. Boende finns med
olika inriktningar utifrån brukarnas
behov, till exempel särskild inriktning
för personer med demenssjukdom.

STRATEGI FÖR ÄLDRES BOENDE
Kommunstyrelsen har beslutat om
ett fördjupat utredningsdirektiv för
framtagandet av en Strategi för äldres
boende. Strategin tas fram gemensamt
av Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden och Kommunstyrelsen och
återrapporteras till kommunfullmäktige våren 2018.

Äldres förutsättningar på bostadsmarknaden
Äldre är en heterogen grupp med stora variationer i möjligheten att efterfråga olika bostäder och med olika önskemål om sitt boende. Det som kan vara
av särskilt stor betydelse för gruppen äldre är att boendet och omgivningen
har hög tillgänglighet så att det finns möjlighet att åldras självständigt i sitt
boende. De flesta äldre får sina behov av vård och omsorg tillgodosedda i
sitt hem i ordinärt boende. För den äldre innebär det oftast en stor trygghet
att få bo kvar i en känd miljö. Andelen äldre som får sin vård och omsorg i
ordinärt boende har ökat under en längre tid och i takt med att arbetsformer
och behandlingsmetoder anpassas så kommer den utvecklingen sannolikt
fortsätta. Allt fler hem blir då också vårdmiljöer. Här ska personalen kunna
arbeta samtidigt som den äldre och eventuella anhöriga har bibehållen hemkänsla och integritet. Förutom hög tillgänglighet får bostadens utformning,
till exempel planlösning, allt större betydelse.
Med hög ålder ökar risken för funktionsnedsättningar och de sociala förutsättningarna förändras om ens partner och vänner avlider. Behovet av
trygghet och gemenskap kan därför vara större bland äldre. Boendeformerna seniorboende och trygghetsboende är utformade för att erbjuda trygghet
och gemenskap i ordinärt boende och kan sannolikt få en ökad efterfrågan i
samband med att gruppen äldre blir fler. Äldres boende är kopplat till andra
gruppers boende. En äldre persons flytt till ett mer tillgängligt boende kan,
utöver fördelar det ger för den äldres självständighet, innebära att stora
bostäder och/eller bostäder med låga kostnader från det äldre bostadsbeståndet frigörs.
Unga
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Malmö är en ung stad. Befolkningspyramiden på s. 16 visar att 25–35-åringarna är en dominerande befolkningsgrupp i Malmö och kommer fortsätta
att vara det de närmaste 10 åren. 2016 var drygt 40 000 invånare i Malmö
mellan 20 och 27 år och utgjorde då 13 procent av stadens befolkning.

UNGDOMSLÄGENHETER
Malmös kommunala bostadsbolag
MKB har drygt 450 ungdomslägenheter som de förmedlar genom Boplats
Syd. Ungdomslägenheterna är reserverade för åldersgruppen 18-25 år.
Sommaren 2017 blir Byggvestas 13
kompislägenheter inflyttningsklara.
Lägenheterna är ett resultat av Malmös
stads kommunikationsprojekt UngBo
som 2011-2015 arbetade för att väcka
debatt om ungas bostadssituation.
Lägenheterna kommer att hyras ut till
studenter och unga i åldern 18-25 år.

Så bor unga i Malmö
Enligt en undersökning från Hyresgästföreningen från 2015 bor drygt hälften av Malmös 20–27-åringar i egen bostad (förstahandskontrakt i hyresrätt
eller äger hela eller delar av bostaden), 20 procent bor hemma hos sina
föräldrar, nio procent bor i andra hand och tre procent bor i studentbostad.
Övriga bor troligen i mer osäkra former som inneboende, utan kontrakt
samt hos vänner och släktingar. De flesta unga i Malmö önskar egen bostad
och hyresrätten är den bostadsform som är mest eftertraktad. Ungefär 40
procent av Malmös 20-27-åringar som inte vill bo hos sina föräldrar uppger
att de kan betala max 4 200 kronor i månaden för en bostad. Drygt 50 procent kan betala mer än 4 200 kronor. Det betyder att de flesta unga i Malmö
har råd att bo ensamma i en hyresrätt med ett rum och kök om den inte är
nyproducerad, samt att ungefär hälften har råd att bo i bostadsrätt med ett
rum och kök. Eftersom nästan hälften av 20-27-åringarna inte kan efterfråga
bostadsrätter eller nyproducerade hyresrätter kan ungas bostadsbehov inte
endast tillgodoses med nyproduktion utan unga måste få tillgång till det
befintliga hyresbeståndet.
Ungas förutsättningar på bostadsmarknaden
Unga är inte en homogen grupp med lika bostadsbehov. Det som är generellt för unga som grupp är att de jämfört med befolkningen i stort har haft
mindre tid att etablera sig på bostads- och arbetsmarknaden. Många har inte

hunnit samla tid i bostadsköer, spara ihop ett eget kapital eller skaffa sig ett
stort kontaktnät. Unga som grupp har också lägre inkomster. Arbetslösheten
bland unga är betydligt större än i befolkningen i stort. I januari 2017 var 19
procent av 15-24-åringarna och sju procent av 25-34 åringarna arbetslösa
(jämfört med fem procent av 35-64 åringarna). Bland unga är det betydligt
vanligare än i övriga grupper att vara tidsbegränsat anställd. Över hälften
av alla i åldern 16-24 hade tidbegränsad anställning 2014 (jämfört med 15
procent av befolkningen i stort). Många fastighetsägare ställer krav på fast
inkomst och tillsvidareanställning vilket kan göra det svårt även för unga
med arbete och god inkomst att efterfråga en hyresrätt. Samma krav på fast
inkomst gäller för att banken ska bevilja ett bostadslån vilket begränsar möjligheterna för unga att efterfråga bostads- och äganderätter.
Unga flyttar mer än övriga åldersgrupper. I snitt flyttar svenskar tio gånger
under livet och en majoritet av dessa sker mellan vi är 20 och 34 år. Att unga
flyttar mycket kan dels bero på deras svaga ställning på bostadsmarknaden
(att tvingas flytta mellan olika tillfälliga lösningar) men också på snabbt
skiftande behov (flytta hemifrån, börja studera på annan ort, flytta ihop/
isär, etc.). Ungas behov ställer krav på en diversifierad bostadsmarknad med
utbud för olika plånböcker och hushållsstorlekar.

LÄS MER
Malmö stad har sedan länge uppmärksammat ungas situation på bostadsmarknaden. Under 2011-2015 lyfte
kommunen ungas bostadssituation
genom kommunikationsprojektet
UngBo som satte fokus på att öka det
allmänna bostadsbyggande. Sedan
projektets genomförande har en allt
större andel av de nybyggda bostäderna varit mindre lägenheter.
Mer om UngBo på www.ungbo.se

Studenter
Precis som i övriga delar av landet varierar trycket på studentbostadsmarknaden i Malmö över året; inför hösten är det långa köer och antalet lediga
bostäder räcker inte för att tillgodose studenternas behov, under vårterminen
är det däremot ofta stora vakanser. Efter år med kraftig expansion förväntas
antalet studenter på Malmö universitet ligga stadigt runt 24 000 individer de
närmaste åren. Högskolan blev universitet 1 januari 2018, men ännu pekar
inget på att det kommer innebära utökade studieplatser.
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Så bor studenter i Malmö
I Malmö finns det cirka 2 200 studentbostäder. Sedan 2011 har Malmö universitet tillsammans med ytterligare ett antal lärosäten möjlighet att, under
en prövoperiod, blockförhyra bostäder för alla delar av studentpopulationen.
Universitetet har närmat sig möjligheten med försiktighet och fokuserat på
de grupper som uppfattas ha särskilda svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden i Malmö, det vill säga internationella studenter (främst avgiftsbelagda studenter som erbjuds bostadsgaranti).
Studenters förutsättningar på bostadsmarknaden
Malmö universitet och Malmö Studentkår är överens om att det finns behov
av fler studentbostäder; ett komplement till de bostäder som finns idag och
som kan efterfrågas av de mer resurssvaga grupperna inom studentpopulationen. Malmö universitet märker idag av att studenter, svenska såväl som
internationella, tackar nej till möblerade rum inom universitetets blockförhyrning då hyresnivåerna upplevs vara för höga. Även om många studenter
idag jobbar extra för att få ekonomin att gå ihop är studiemedlet ändå den
stora inkomstkällan. Enligt Sveriges förenade studentkårer går genomsnittsstudenten back ca 326 kr/mån. Framförallt är det kostnaden för bostaden
som har ökat. Utöver internationella studenter så är studenter med familj
en grupp som Malmö universitet har identifierat som en kategori i behov av
särskilt stöd. Endast en liten del av studentbostadsbeståndet är anpassat för
studenter med familj (138 lägenheter) och studenterna har ofta svårt att stå
sig i konkurrensen om passande bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden.

LÄS MER
Malmö stad delfinansierar en tjänst
vid Malmö universitet som samordnar
arbetet kring studentbostäder. Det går
att söka studentbostad via Boplats Syd
och MKB är en av de aktörer som har
flera studentbostäder i olika delar av
staden.
www.mah.se

EBO
EBO är förkortning för asylsökande
personer med egenhändigt ordnat boende. Ungefär 2 300 peresoner bodde
i EBO i Malmö (okt 2017).

ABO
ABO är förkortning för migrationsverkets anläggningsboende.

NYANLÄNDA I MALMÖ
Från EBO 1 560 personer
Kommunplaceras i Malmö en månad
efter att de fått uppehållstillstånd.
Från ABO 430 personer
Personer som flyttar från ABO efter att
de fått uppehållstillstånd, t ex som anvisas Malmö enligt bosättningslagen.
Kvotflyktingar 20 personer
Människor som anvisas till Malmö
direkt från utlandet.
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Sekundärer 440 personer
Personer som föst kommunplacerats i
annan kommun och flyttar till Malmö
inom två år (under etableringstiden).
Anknytning 640 personer
Flyttar till familj som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Nyanlända migranter
En stor del av Malmös befolkningsökning beror på inflyttning från utlandet.
De flesta av dessa är asylsökande eller nyanlända. Asylsökande är benämningen på de som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. De
folkbokförs i Malmö först om de får uppehållstillstånd. Kommunen är inte
skyldig att anordna boende för asylsökande utan de ordnar eget boende,
förkortat EBO. I oktober 2017 fanns det cirka 2 300 asylsökande personer
bosatta i EBO i Malmö. Nyanlända kallas de som har fått uppehållstillstånd
(permanent eller tillfälligt), har svenskt personnummer, är folkbokförda i
Malmö och får etableringsersättning (deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram under två år). I statistiken över antalet nyanlända fördelas
gruppen i fem undergrupper enligt tabellen på detta uppslag.
Så bor nyanlända i Malmö
Sedan 1 mars 2016 ansvarar kommunerna för att ordna boende till de
personer som anvisas till kommunen enligt bosättningslagen (Lag 1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. För 2016 anvisades 488 personer till
Malmö. 2017 var det 408 och för 2018 var det 155 personer. Alla andra nyanlända får ordna bostad på egen hand eller söka hjälp hos socialtjänsten. Bostäder som tillhandahålls till anvisade enligt bosättningslagen är genomgångsbostäder och ambitionen är att de inom fyra år har ordnat en egen bostad.
Malmö stad har ordnat boende i kollektivboende, omställda serviceboenden
och i mindre utsträckning bostadsrättslägenheter samt före detta LSS-lägenheter. Fler tomställda serviceboenden kommer att användas till målgruppen
och det planeras modulbostäder.
Det är svårt att bedöma framtida bostadsbehov, delvis eftersom prognoserna
är osäkra. En ögonblicksbild av de som togs emot enligt bosättningslagen
2016 visar att knappt hälften var personer i familjehushåll (i snitt 4,2 personer per familj), drygt hälften var män i ensamhushåll och en liten andel var
kvinnor i ensamhushåll. Av ensamhushållen har nästan en tredjedel anhöriga
som väntar på att få anknyta. Det framtida bostadsbehovet är därför främst
större bostäder i form av 3:or och 4:or men framförallt finns det behov av
flexibla bostäder som kan användas av hushåll med olika storlekar beroende
på behov.
Nyanländas förutsättningar på bostadsmarknaden
De som nyligen anlänt till Sverige har oftast gemensamt att de saknar förankring på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. Ofta har hushållen låga
eller inga ekonomiska förutsättningar att efterfråga en bostad som motsvarar
deras behov. Det betyder att förutsättningarna att anordna eget boende är
starkt begränsade.
Malmö stad tar för närvarande fram temporära bostadslösningar för de som
anvisats enligt bosättningslagen. En möjlighet att möta de skiftande behoven
är flexibla bostadslösningar i form av modulbostäder med främst 3:or där
varje rum utformas som enskilda brandceller. Detta för att lägenheterna ska
kunna användas till både familjer och singelhushåll som delar bostad. Ett
hinder är att det är svårt att få entreprenörer att bygga temporära bostäder
och att det är en mycket lång process för att ta fram permanenta bostäder.
Kommunen behöver ta ställning till flera faktorer vid planeringen av nya
bostäder. En viktig fråga för gruppen nyanlända är att skapa goda förutsättningar för integration vilket betyder att bostäder behöver tas fram i alla
delar av staden och integrerat med bostäder för andra målgrupper. Risken att
förstärka segregationen som finns är annars stor.

Betalningssvaga hushåll
Betalningssvaga hushåll är en generell grupp där låg inkomst är den gemensamma faktorn, det handlar om hushåll som inte har råd att efterfråga en
bostad, eller en bostad av rimlig storlek relativt deras hushållsstorlek i det
befintliga beståndet. Många av de grupper som beskrivs i denna handlingsplan faller, helt eller delvis, även in under kategorin betalningssvaga hushåll:
hemlösa, unga, nyanlända invandrare med flera. Alla dessa grupper har
utöver den låga betalningsförmågan ofta andra gruppspecifika hinder eller
problematik som kan vara barriärer för tillgång till en bostad.
Så bor hushåll med låg inkomst
Storleken på bostadsbehovet för betalningssvaga hushåll är svår att räkna
fram eftersom gränsen för vad hushållen kan betala är flytande. Ett sätt att
resonera är att det byggs för de som kan efterfråga och att bostadsunderskottet i Malmö därför reflekterar hur många hushåll som inte kan efterfråga
en egen bostad på den ordinarie marknaden. Räknat på en genomsnittlig
hushållsstorlek på 2,0 så var bostadsbehovet cirka 8 000 bostäder vid årsskiftet 2016/2017.
Att se på Malmöhushållens betalningsförmåga relativt hyresnivåer för nyproduktion, respektive i befintligt bestånd kan vara ett annat sätt att belysa
frågan. Denna typ av analyser kräver ställningstagande kring exempelvis
vad som är en rimlig bostadsstorlek för olika hushållstyper, inkomstkrav,
beräkning av bidrag etc. Uträkningarna utgår även från medelhyresnivåer.
Resultaten ska ses som riktmärken med en relativt stor felmarginal. Med
dessa förbehåll så är en beräkning av hushållens betalningsförmåga att cirka
20 000 av Malmös hushåll har svårt att efterfråga en nyproducerad hyresrätt
och ca 15 000 av dessa hushåll har svårt att efterfråga en hyresrätt med låg
hyra i det befintliga beståndet. En stor andel av de betalningssvaga hushållen
är ensamhushåll. Ensamstående barnhushåll domineras av kvinnor, samt
att kvinnor generellt har lägre inkomster än män gör det att kvinnor i större
utsträckning antas ingå i de grupper som är extra utsatta på bostadsmarknaden. Siffrorna om betalningsförmåga bör främst tolkas som att en hög andel
av Malmöhushållens bostadsbehov är svåra att nå direkt genom nybyggnation. De kräver snarare att nybyggnationen skapar flyttkedjor i det billigaste
beståndet.
Förutsättningar på bostadsmarknaden
Förutom att bostadsbristen i sig leder till att de mest betalningssvaga utkonkurreras på bostadsmarknaden så kan det utöver inkomst finnas övriga
hinder för vissa hushåll att få tillträde till hela bostadsmarknaden. Bland
de betalningssvaga hushållen får en del hela, eller delar av, inkomsten från
försörjningsstöd eller bidrag. Att hyresvärdar accepterar bidrag som sjukförsäkring, försörjningsstöd och dylikt som inkomstkällor är således viktigt för
många betalningssvaga hushålls möjligheter att efterfråga en bostad. Det kan
även finnas andra hyreskrav som kan utestänga olika grupper från hyresmarknaden. Bostadsdiskriminering kan ske direkt (att individer eller grupper
missgynnas genom att de behandlas sämre än någon annan i en jämförbar
situation) eller indirekt (när det finns generella regler som slår särskilt hårt
mot vissa grupper). Det har i studier visats att diskriminering mot exempelvis människor med utländsk bakgrund är relativt vanligt på bostadsmarknaden, men det är svårt att bevisa.
De långsiktiga sociala konsekvenserna, såväl som hälsotillståndet, för
familjer och barn som växer upp i otrygga eller fysiskt undermåliga bostadsförhållanden är viktiga att framhålla. I den officiella statistiken var under

LÄS MER
Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö utarbetade förslag till strategier
för att minska skillnader i hälsa och förbättra livsvillkoren bland Malmöborna.
Ett uppdrag som följde på kommissionen var att utreda möjligheten att
öka tillgången på bostäder som alla
barnfamiljer har råd med. Rapporten
utgör underlag och finns som bilaga
till Handlingsplan för bostadsförsörjning. Rapporten redovisar boendesituationen för barnfamiljer i Malmö samt
resonerar kring möjliga insatser för att
öka möjligheterna för alla barnfamiljer
att efterfråga en bra bostad.
Rapporten och mer om kommissionen hittar du här:
www.malmo.se
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DEFINITION AV TRÅNGBODDHET
Enligt Boverkets definition ska samtliga
hushållsmedlemmar (inklusive barn)
ska ha eget sovrum, förutom makar
och partners som ska dela. Dessutom
ska det finnas ett kök och ett vardagsrum. Om inte detta uppfylls är
hushållet trångbott.
Rädda Barnens definition av ”extrem
trångboddhet”. Denna baseras på yta
och definieras enligt följande: minst tre
personer på högst 40 kvm, minst fyra
personer på högst 60 kvm eller minst
fem personer på högst 80 kvm.

2017 drygt 18 000 hushåll i Malmö trångbodda enligt Boverkets norm. Tre
fjärdedelar av dessa utgjordes av barnhushåll. För barn som bor väldigt
trångbott, bullrigt, ständigt tvingas flytta och dela bostad med andra eller
liknande påverkas utvecklingsmöjligheterna betydligt.
Marknaden bygger för efterfrågan och kommunen har ansvar för vissa grupper på bostadsmarknaden enligt bland andra socialtjänstlagen och bosättningslagen. Kommunen har dock inte ansvar för att tillgodose bostäder till
hushåll med låga inkomster eller de som marknaden inte bygger för, annat
än genom lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning. Antalet
olovliga boenden ökar i Malmö och staden har en dock skyldighet enligt miljöbalken att inte acceptera ohälsosamma, osäkra eller otrygga boendeformer.
För Malmö stad är det en viktig fråga, bostaden är grunden till välfärd för
alla hushåll och en positiv utveckling i staden och regionen. Malmö stad arbetar för att belysa situationen på bostadsmarknaden och synliggöra hushållens möjligheter och olika aktörers ansvar och möjligheter att skapa balans
på bostadsmarknaden för alla grupper. Det handlar om att uppmärksamma
statliga aktörer, fastighetsägare, byggföretag, Hyresgästföreningen, kreditgivare, med flera på situationen för hushåll med låga inkomster. En viktig del
är att få till stånd byggnation av nya bostäder med rimliga kostnader som
kan frigöra bostäder i det befintliga bostadsbeståndet för flyttkedjor.

Hemlösa
STRUKTURELL HEMLÖSHET
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De som är strukturellt hemlösa är individer och hushåll som inte har ekonomiska förutsättningar att efterfråga en
egen bostad och på egen hand ordnat
tillfälliga boenden som de sedan av
olika anledningar förlorar.

SOCIAL HEMLÖSHET
Socialt hemlösa individer eller hushåll
behöver stöd i boendet och har någon
form social problematik (t ex missbruk
eller psykisk sjukdom.

HEMLÖSHETEN ÖKAR
Diagrammet visar hur många vuxna
personer som befunnit sig i hemlöshet
vid en årlig kartläggning.
Källa. Malmö stad, Stadskontoret

Hemlösheten har ökat kraftigt i Malmö de senaste åren, främst genom att
den strukturellt betingade hemlösheten ökar. Vid 2017 års kartläggning
uppgick de strukturellt hemlösa till sammanlagt 1 210 personer - 69 procent
av alla hemlösa. De som är strukturellt hemlösa är individer och hushåll
som inte har ekonomiska förutsättningar att efterfråga en egen bostad och
på egen hand ordnat tillfälliga boenden som de sedan av olika anledningar förlorar. En stor del av den ökande strukturella hemlösheten utgörs av
relativt nyanlända immigranter med svag anknytning till bostadsmarknaden.
Ytterligare en allvarlig utveckling är att allt fler barnfamiljer blir hemlösa.
Vid kartläggningen 2017 fanns det cirka 1 070 hemlösa barn (fördelade på
ca 450 hushåll) i Malmö. Den ökande strukturella hemlösheten är en tydlig
indikation på att en växande del av Malmös befolkning har svårt att efterfråga en bostad på den ordinarie marknaden. Kostnaderna av detta blir stora
för samhället både direkt, i form av kraftigt ökande kostnader för sociala
boenden, och indirekt i form av långsiktiga konsekvenser för de individer
som blir hemlösa.

Kommunanordnade lägenheter för hemlösa
Malmö stad förvaltar cirka 1 250 övergångs- eller genomgångslägenheter
där hemlösa personer tecknar ett andrahandskontrakt. Eftersom de flesta
hemlösa hushåll inte skiljer sig från anda hushåll när det gäller vilken typ av
bostad som det finns behov av, är de flesta av kommunens resurser vanliga
hyreslägenheter som hyrs ut med andrahandskontrakt. En del av genomgångslägenheterna riktar sig till personer/hushåll i behov av vissa stödinsatser. Det
är svårt att uppskatta hur behovet ser ut de närmaste fyra åren men sannolikt
kommer behovet av vanliga lägenheter med låga hyror fortsätta att öka. Detta
är en spegling av att både antalet och andelen i strukturell hemlöshet har ökat
mycket de senaste åren medan antalet i social hemlöshet varit relativt konstant
de senaste tio åren. Orsaken till ökning av hemlösheten är framför allt en
tilltagande bostadsbrist och att antalet hushåll med svag förankring på bostadsoch arbetsmarknaden har ökat under senare år. Den långsiktiga lösningen på
hemlösheten är inte i första hand insatser från kommunens socialtjänst utan
ökad tillgång på bostäder och att hushåll på sikt blir självförsörjande, det vill
säga fler som har arbete.

GENOMGÅNGSLÄGENHETER
Lägenheter som anordnas under en
period. Därefter förväntas hushållet
ordna eget boende.

ÖVERGÅNGSLÄGENHETER
Lägenheter som ordnas av kommunen
och som kan övertas med förstahandskontrakt av hushållet.

Malmö stads arbete mot hemlöshet
Socialtjänsten arbetar för att förebygga att hushåll blir uppsagda eller avhysta
från sina bostäder. Budget- och hyresrådgivningen ger råd och information till
hushåll i syfte att förhindra uppsägning/avhysning. Prioriterad grupp är barnfamiljer (2016 avhystes sju barnfamiljer i Malmö). Socialtjänsten ger råd och
information om hur man söker bostad. Socialtjänsten ger bistånd till akutboende och andra typer av boenden till hemlösa i avvaktan på att de kan lösa sin
boendesituation själva. Socialtjänsten ger vid behov socialt stöd till hushållen
som bor i någon av kommunens bostäder. Fastighetskontoret får genom avtal
och överenskommelser med hyresvärdar nya lägenheter för uthyrning varje
år, ansvarar för den hyresjuridiska hanteringen samt så kallad teknisk tillsyn av
kommunens alla övergångslägenheter.
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Under 2015-17 stod MKB för 150 extra lägenheter till hemlösa barnfamiljer.
Arbete för att få hyresvärdar att godkänna hushåll med olika former av bidrag
(försörjningsstöd eller etableringsersättning) är en viktig insats. Få hyresvärdar godkänner ovanstående som inkomst. En av de viktigaste insatserna för
att minska hemlöshet är förebyggande verksamhet. Socialtjänsten har ett
väl fungerande samarbete med såväl budget- och hyresrådgivningen som
hyresvärdar och kronofogdemyndigheten för att förhindra uppsägning och
avhysning.
Omorganisering för kraftsamling
För att lösa de akuta behoven av bostäder för personer som befinner sig i
hemlöshet krävs insatser på kort sikt, men för att säkra den framtida bostadsförsörjningen för stadens invånare krävs långsiktiga strategier. Malmö
stads organisation genomgick under 2017 stora förändringar. De tidigare
stadsområdena och sociala resursförvaltningen avvecklades. Verksamheten
fördelades istället på befintliga förvaltningar samt tre nya förvaltningar:
hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Bakgrunden till förändringen är
bl.a. att ge mer likvärdig service till Malmöbor i alla delar av staden. Tekniska
nämnden har fått ett tydligare ansvar för hemlöshetsfrågorna så att Malmö
stad kan kraftsamla sina åtgärder för att minska hemlösheten.

LÄS MER
Malmö Stad genomför årligen en kartläggning som ger en ögonblicksbild av
hemlöshetssituationen den 1 oktober.
Den beskriver således inte hur det
ser ut i ett längre perspektiv som t ex
hur många som varit hemlösa någon
period under året som gått.
Läs mer på: www.malmo.se
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
BOSTADSBYGGANDE
MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Det krävs förståelse för den spelplan bostadsmarknadens aktörer agerar på ä för att skapa förutsättningar
för att bostadsbyggandet ska hänga med befolkningsutvecklingen och öka utbudet av bostäder som även
hushåll med låga inkomster kan efterfråga.
Vad kostar i ett bostadsprojekt?
Bostadsbyggande sker i Sverige helt på marknadens villkor. Bostadsbyggaraktörerna bedömer möjligheten att
kunna sälja eller hyra ut bostäderna som produceras på
egen eller på kommunal mark. En detaljplan som reglerar gator, volymer, eventuell kommunal service, vad som
är allmän platsmark och vad som är kvartersmark, finns
eller tas fram i dialog med byggaktören. Kostnader för
t ex marksanering, markköp eller tomträttsavtal, storlek
på projektet, bilparkering, övriga exploateringskostnader
(exempelvis cykelgator eller färdigställande av gemensamma ytor) påverkar byggkostnaden för bostäderna.
Detaljplanens utformning och regleringar kan påverka
dessa faktorer. Ytterligare kostnader finns i det som ofta
kallas byggherrekostnader. Det kan till exempel handla
om kostnader för olika utredningar, projektering, anslutningskostnader, marknadsföring, skatter, etc.
Förväntad projektekonomi, upphandlingsfrågor, val av
entreprenadformer, materialval, osv inverkar på ekono-

min. När bostadsprojektet byggs påverkar ekonomin såtillvida att i en högkonjunktur med högt bostadsbyggande går priserna på entreprenader upp, i sämre tider går
de ner. Sverige är ett av de dyraste länderna att bygga i
bland annat till följd av hög kvalitet i bostadsbyggandet
men också dålig konkurrens inom byggsektorn. Omvärldsfaktorer som ränteläge, statliga stöd eller investeringsbidrag kan också ha stor påverkan på ekonomin i
ett byggprojekt. Riskbedömning från banken påverkar
lånevillkor och räntor.
Vad blir boendekostnaden?
Bostadshyror sätts i förhandling mellan fastighetsägare
och Hyresgästföreningen. De hyresnivåer som fastställs är den maxhyra som hyresvärden får lov att ta ut.
Hyresvärden kan sedan själv besluta om hyran ska ligga
lägre. I Malmö fastställs hyrorna efter den så kallade
Malmömodellen som Hyresgästföreningen har tagit
fram tillsammans med MKB och Fastighetsägarna. Den
genomsnittliga bostadshyran i MKB var 1 195 kr per
kvadratmeter (kvm) under 2016. Det är något högre än
genomsnittet i Sveriges kommuner (961 kr/kvm) och
högre än både Stockholm (1 169 kr/kvm) och Göteborg (1 053 kr/kvm) till exempel.
Kostnader för bostadsrätter och äganderätter (som kan
vara både villor eller lägenheter i flerbostadshus) avgörs
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av marknadsläget. Nyproducerade bostäder säljs ofta till fast pris som beslutats enligt värdering från bostadsutvecklaren medan bostäder i det befintliga
beståndet oftast säljs efter budgivning.
Det byggs för efterfrågan, inte för behov
Betalningsförmågan i Malmö är låg jämfört med de flesta andra kommuner
i Sverige. Malmö har en stor andel medborgare i arbetsför ålder men många
saknar arbete. Staden har, som tidigare nämnt, många unga och nyanlända
invandrare som ännu inte hunnit få förankring på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden. Som universitetsstad har många av invånarna studiemedel och därför låg inkomst. Att se på Malmöhushållens betalningsförmåga
relativt hyresnivåer för nyproduktion respektive i befintligt bestånd är ett
sätt att belysa bostadsbehov. Analysen kräver en rad ställningstaganden
kring exempelvis vad som är en rimlig bostadsstorlek för olika hushållstyper,
inkomstkrav, beräkning av bidrag etc. Uträkningarna utgår från medelhyresnivåer. Beräkningen visar att ungefär 20 000 av Malmös hushåll har svårt
att efterfråga en nyproducerad hyresrätt och 15 000 hushåll har svårt att
efterfråga en hyresrätt med låg hyra i det befintliga bostadsbeståndet. En
stor andel av de betalningssvaga hushållen är ensamhushåll. Siffrorna om
betalningsförmåga bör främst tolkas som att det finns en relativt stor mängd
hushåll i Malmö vars bostadsbehov är svårt att direkt nå med nybyggnation
och kräver att nybyggandet skapar flyttkedjor i det billigaste beståndet.
Utöver självförsörjning påverkar omvärldsfaktorer som ränteläge, amorteringsregler, bostadsbidrag, beskattningsregler eller andra styrmedel för att
hantera hushållens möjlighet till låna alternativt hantera skuldsättning.
32

Att bygga bostäder med rimliga boendekostnader
Flera olika försök görs för att hitta effektiviseringar kring produktionsskedet
som skulle kunna vara en del av att komma åt rimligare boendekostnader
även i nyproducerade bostäder. SABO och Sveriges Kommuner och Landsting har båda tagit fram ramavtal med prefabricerade typhus som är färdigupphandlade och därmed levereras mer eller mindre ”färdiga”. Fördelen
är att slippa själva projekterings- och upphandlingsfasen, vilket sparar både
tid och kostnader. Utmaningen med typhus är att de hittills varit svåra att
placera in i den täta staden, då de inte enkelt kan anpassas för till exempel
en kvartersstruktur, och kostnader för mark eller tomträtt samt hyresmodellen kvarstår. Men det finns även många andra sätt att hitta kostnader för
produktion genom att titta på olika prefabricerade alternativ, för att kunna
använda upprepningseffekten som ett verktyg att komma åt bostäder som
kan ge lägre boendekostnader.
Under högkonjunktur kan det vara svårare att bygga till låga kostnader
eftersom priser på material, entreprenad och arbetskraft kan stiga på en het
marknad. Att ändå bygga bostäder inom olika prissegment är viktigt. För att
kunna göra det behöver bostadsbyggande aktörer förstå varandras förutsättningar och den spelplan de verkar. Samtidigt som debatten sätter fokus på
att söka lösningar för ett ökat bostadsbyggande med rimliga hyror, så skall
det samtidigt byggas med ett långsiktigt fokus på hållbarhet och kvalitativa
livsmiljöer. Stadens och marknadens ambitioner bör gå hand i hand och man
tillsammans analyserar behov och kostnader för att kunna göra rätt val och
prioriteringar på rätt plats och för given målgrupp. Målkonflikter uppstår
ofta i försöka att skapa bostäder med rimligare boendekostnader och samtidigt upprätthålla hög kvalitet i både byggande och livsmiljö.

STATENS ROLL
Ansvaret för bostadsförsörjning vilar på kommunerna, medan staten står för
de rättsliga och finansiella förutsättningarna. Bostadsförsörjning har varit en
fråga högt upp på den politiska agendan under senare år och en rad utredningar har satts igång. Men olika sektorsmyndigheters agerande har också
stor inverkan på kommunernas möjligheter och förutsättningar att planera.
Malmö stad har på genomförandenivå identifierat processer som påverkar
bostadsbyggande i kommunen. Några exempel är beslutsprocesser kring
riksintressen, trafikeringstillstånd, miljötillstånd och vattendomar, samt regelverk och bedömningar kring risker (t ex buller, förorenad mark). Statliga
investeringar i t ex infrastruktur eller investeringar för strukturella förändringar (särskilt i stadsdelar med komplexa frågeställningar) kan också vara
avgörande för att bostadsbyggande ska ske i den omfattning som behövs.

STADENS VERKTYG
Kommunerna har en rad verktyg för att arbeta med bostadsförsörjning.
Malmö stad är en stor organisation och liksom samspelet med bostadsbyggande aktörer är samspelet mellan förvaltningarna inom kommunen viktig
för att processerna ska fungera och löpa smidigt. Malmö stad har i dialog
med stadens bostadsbyggande aktörer arbetat med faktorer som påverkar
bostadsbyggandet utifrån de olika verktyg respektive aktör har. Några viktiga
framgångsfaktorer för bostadsbyggande är:
• Smidiga och transparenta processer i samverkan mellan kommun och
bostadsbyggande aktör
• Tidig dialog kring målgrupp, behov, efterfrågan, kostnader och vad som
bidrar till positiv stadsutveckling
• Flexibelt arbete med kommunens planverktyget och markinnehavet
• Ständig utveckling och förbättring av tex standarder och produktionsverktyg i branschen (påverkar tid, omfattning, kostnader, kostnad för
kund, miljöaspekter, sociala aspekter)
• Politiska incitament som inte skapar målkonflikter
• Tillräckligt med kompetens
Stadens investeringar
Malmö stad investerar årligen närmare tre miljarder. Investeringar som är
för malmöborna, men också viktiga för hela regionens tillväxt. Investeringar
i infrastruktur, skolor, förskolor, parker, grönområden, kultur och fritid ger
inte bara grunden för en väl fungerande stad utan skapar även livskvalitet
och attraktivitet för regionens invånare. Investeringarna är helt avgörande
för att fler bostäder ska komma till stånd. Var och när staden gör investeringar är därför viktigt för bostadsbyggandet. En viktig framtida investering
är till exempel stationer för Malmöpendeln som ger helt nya kollektivtrafiklägen att utveckla för staden och övriga aktörer.
Utbyggnadsstrategin som redovisas i stadens översiktsplan pekar ut områden
som är prioriterade för framtida investeringar, både socialt och fysiskt. Det
långsiktiga finansiella investeringsutrymmet sätter en gräns för hur mycket
staden kan investera på lång sikt. Genom att samla stadens planerade investeringar i en portfölj ges en överblick över hela investeringsvolymen, som
också inkluderar framtida driftskonsekvenser. Portföljen innehåller de initiativ, program och projekt som krävs för att utveckla staden och verksamheten
utifrån de utpekade målen och strategierna som kommunledningen beslutat.
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Planberedskap och planarbete
Malmö har under en lång period haft god planberedskap, och målet har
varit att möjliggöra 2 500 bostäder per år för att planera för ett fortsatt
högt bostadsbyggande. Idag finns cirka 8 000 bostäder i pågående planer.
Översiktsplanen kompletterades 2015 med en utbyggnadsstrategi som visar
Malmö stads prioriteringsordning för olika utbyggnadsområden och säkerställer planberedskapen för bostadsförsörjning fram till 2030-talet. Den tar
sin utgångspunkt i översiktsplanen huvudinriktningar och generellt prioriteras tätare byggnation i existerande bostadsområden, att bygga i stationsnära
lägen och nyttja mellanrum som idag ses som viktiga för att knyta samman
stadens olika områden och blir attraktiva för bostäder. Det är fortsatt tre
områden i Malmö som är prioriterade i enlighet med översiktsplanen; Västra
Hamnen – Varvsstaden- Nyhamnen; Hyllie- Holma – Kroksbäck samt Norra sorgenfri- Rosengård (Amiralsstaden).
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Planeringen syftar till att säkerställa god utveckling av staden, kvalitativa boendemiljöer och att säkerställa offentliga funktioner som är nödvändiga för
kommunal service. Planen ska göra många avvägningar kring både befintliga
förutsättningar och nya behov. I ett planerande skede ska Miljöbalkens krav
tas i beaktande för att lämplighetspröva den föreslagna byggnationen utifrån
eventuell miljö- och hälsopåverkan som tex buller och förorenad mark. Den
tidiga dialogen mellan stadsbyggnadskontoret och beställaren av en ny plan
är mycket viktig, och här ska viktiga prioriteringar och förutsättningar ske
i samverkan utifrån stadens behov och beställarens intention. Hur mycket
som regleras i en plan beror på projektets omfattning och komplexitet. Detaljplanen ska kunna leva över tid, både i hög- och lågkonjunktur. Det händer att planerna byter aktörer och den som en gång beställt en plan är inte
alltid den som genomför projektet. Hur prioriteringar och avvägningar görs
i planarbetet är en viktig fråga i förhållande till hur resurser kring planarbetet
kan prioriteras och hur detta arbete blir en del i frågan om att möjliggöra
bostäder till rimliga boendekostnader.
Markägande
Fastighetskontoret förvaltar Malmö stads mark, och färdigställer den för
bostäder och verksamheter. Fastighetskontoret ansvarar också för stadens
exploatering, ett arbete som utförs i samarbete med bland annat gatukontoret och stadsbyggnadskontoret. Fastighetskontoret är stadens juridiska
fastighetsägare och hanterar köp och försäljning av mark, samt anskaffar och
förvaltar kommunens inhyrda lägenheter för socialt boende.
Fastighetskontoret har i uppdrag att möjliggöra ett allsidigt utbud av bostadsbyggande, i både nya utbyggnadsområden och i förtätning av staden.
Målet är att möjliggöra 1 500 nya bostäder per år på kommunal mark.
Fastighetskontoret gör strategiska markförvärv för att utveckla staden i
linje med översiktsplanen. Det strategiska förvärvet kan också användas för
att säkra möjligheten till utbyggnad av offentlig service, som till exempel
skolor eller för att möjliggöra igångsättande av nya förtätningsprocesser. Vid
fördelning av kommunens mark vid nyexploatering används kommunens
markanvisningspolicy (revideras 2017). Markanvisningspolicyn beskriver
fördelningsgrunder och principer som gäller för den kommunala marken.
Via olika avtalsformuleringar och överenskommelser kan fastighetskontoret
arbeta för att möjliggöra till exempel särskilda upplåtelseformer eller reglera
hur fördelning av kostnader mellan aktör och kommunen skall se ut vid ny
eller utbyggnad av ett område eller projekt. Fastighetskontoret satte under
2016 igång ett arbete med sociala klausuler kopplat till den kommunala mar-

ken, där aktören åtar sig att till exempel möjliggöra anställning för arbetslösa
under projekttiden eller andra åtaganden som ger ett viktigt socialt mervärde
för fler kopplat till byggande av bostäder.
Samtidigt ska det ekonomiska resultatet av exploateringsverksamheten ge ett
positivt netto, en så kallad exploateringsvinst, för kommunen. Detta sätter
också en ram för hur fastighetskontoret kan använda sitt markinnehav som
ett ekonomiskt verktyg i avtal med bostadsutvecklare eller utvecklare av
kommersiell verksamhet.
Strategisk bostadsbyggardialog

LÄS MER
Malmö Innovationsarena är stadsutvecklingsprojekt med fokus på att
testa och förverkliga innovationer som
snabbt, hållbart och kostnadseffektivt
kan öka antalet bostäder. Malmö Innovationsarena finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden och
Vinnova.
Läs mer på: www.malmo.se

Den strategiska dialogen med stadens fastighetsägare och bostadsbyggare är av stor vikt för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Malmö stad och
aktörerna har kontinuerliga pågående dialoger, framförallt på projektnivå till
exempel kring den kommunala marken, planarbetet och vid bygglovsgivning.
Utöver detta har stadsbyggnadskontoret tillsammans med fastighetskontoret
initierat en dialog på mer övergripande och strategisk nivå för att löpande
träffa byggaktörer och diskutera processfrågor eller andra gemensamma
och viktiga frågeställningar för utvecklingen av staden och för ett effektivt
bostadsbyggande. Det är ett forum där problemområden och möjligheter till
nya samarbetsmodeller kan identifieras och kontinuerligt arbetas med parallellt med linjearbetet. Malmö stad inrättade under 2014 funktionen bolots.
Målet med bolotsverksamhetens arbete är att överbrygga mellanrum mellan
aktörer, förvaltningar och avdelningar. Målet är också att stärka stadens dialog med bostadsmarknadens aktörer, samt att hitta och generera idéer och
innovationer kring ökat bostadsbyggande och implementering av dessa.
MKB – Malmö kommunala bostadsbolag

35

MKB är Malmö stads enda allmännyttiga bostadsbolag. De förvaltar en
tredjedel av hyresrättsbeståndet, cirka 22 500 bostäder. MKBs uppdrags
styrs av ägardirektiv. Under perioden 2017-2019 ska MKB färdigställa 2 250
nya bostäder. MKB skall bygga för alla grupper i Malmö och är också ett
av få bostadsbolag som accepterar försörjningsstöd som inkomst. Genom
ett större antal utvecklingsprojekt, som till exempel Holmastan och Culture
Casbah (som drivs i samarbete med Heimstaden, Balder och Victoria Park),
arbetar MKB aktivt i utsatta områden med insatser som både ska genera fler
bostäder, men också bidra till ett socialt sammanhang med ökad trygghet
och attraktivitet. Malmö stad och MKB arbetar i nära dialog för att säkerställa att MKB kan uppfylla sina bostadsåtaganden.
Boplats Syd
Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som ägs av Malmö stad
som ett eget bolag och utbudet består både av kommunala och privatägda
hyreslägenheter. Boplats förmedlar lägenheter i flera skånska kommuner
åt fler än 50 fastighetsägare. Boplats Syd har en rak kö. Den som uppfyller
fastighetsägarens grundkrav avseende till exempel typ av inkomst, inkomststorlek, ålder eller familjestorlek konkurrerar enbart med kötid.
LÄS MER
om Malmö förvaltningarnas och de
kommunala bolagens arbetssätt här:
www.malmo.se
www.mkbfastighet.se
www.boplatssyd.se
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ORGANISATION OCH
KOPPLINGAR TILL
ANDRA DOKUMENT
Arbete med bostadsförsörjning sker på lokal, regional och statlig nivå. Kommunen har det övergripande
ansvaret för bostadsförsörjning, men bostadsmarknaden
är en regional angelägenhet och staten har en viktig roll
att skapa de rättsliga och finansiella förutsättningarna.

NATIONELLA MÅL, PLANER OCH PROGRAM
Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder
som svarar mot behoven är det nationella och övergripande målet för bostadsförsörjning. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för
2015–2020 har också tagits fram på Regeringskansliet.
Strategin lyfter behovet av attraktiva och ändamålsenliga
bostäder i attraktiva lägen som en angelägen fråga i alla
delar av landet. Strategin pekar vidare på risken med
brist på bostäder som ett hinder för hållbar tillväxt och
utveckling, bl.a. för att näringslivet får svårt att hitta rätt
kompetens om människor inte ges goda boendeförutsättningar, samt att det begränsar möjligheter att studera
på högskolor och universitet. En annan viktig princip är
att planera för hållbara miljöer i kollektivtrafiknära läge.
Inriktningen i dokumentet rimmar väl med Malmös
strategier och åtaganden för att klara bostadsförsörjningen.

Nationellt byggbehov nedbrutet
Boverket har bedömt att det behöver byggas 600 000
nya bostäder fram till 2025 och Länsstyrelsen gjorde
år 2014 bedömningen att det behöver byggas 7 000
nya bostäder i Skåne per år.1 Sett till den befintliga
befolkningsmängden är Malmös del 1 750 nya bostäder.
Baserat på förväntad befolkningsökning anger dock
Länsstyrelsen att det i Malmö behövs mellan 2 200
och 2 550 bostäder per år (2014). Enligt Malmö stads
befolkningsprognos från 2017 beräknas bostadsbehovet
vara 1 900 bostäder per år fram till 2027, ej inräknat
bostadsunderskottet. Den statliga utredningen Krav på
kommunal planering för bostadsbyggande som redovisas i september 2017, syftar till att få en bättre bild av byggbehovet i kommunerna.
Många statliga utredningar på gång
Under de senaste åren har bostadspolitiken varit
under lupp och regeringen lanserade under 2016 ett
22-punktsprogram för bostadsförsörjningen. Förslagen handlar till stor del om regelverk för planering och
bostadsbyggande, men också om statens roll och vissa
finansiella frågor. Ett flertal av förslagen har landat i
utredningar som är på gång. Malmö stad har gett inspel
till några av utredningarna och bevakar och för dialog
kring förslagen.

1

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/
samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsmarknad/
Pages/Bostadsbehov-och-planeringsl%c3%a4ge.aspx
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REGIONALA MÅL, PLANER OCH PROGRAM
När invånare och företag i och omkring Malmö lever och verkar oberoende
av kommungränser måste Malmö vidga sitt perspektiv. Malmö är den viktigaste kärnan i regionen som attraherar både nya invånare och arbetstillfällen.
Det ger stora pendlingsströmmar som behöver ske hållbart vilket kommunerna i regionen gemensamt måste hantera. Malmö har tagit ett stort ansvar
för att klara bostadsförsörjningen för alla grupper som söker sig till regionen
och kommunen. Det är viktigt att alla kommuner arbetar för en fungerande
bostadsförsörjning i regionen. Några av de gemensamma insatser som kommunerna har gjort redovisas nedan.
En regional bostadskö
Ett led i arbetet för en bättre fungerande regional bostadsmarknad är att
vidga Malmös kommunala bostadskö, Boplats Syd, till att förmedla bostäder
från både privata och kommunala bostadsbolag i fler kommuner. Boplats
Syd har kontinuerligt under senare år utökat antalet medverkande fastighetsägare både i Malmö stad och andra kommuner i regionen. Under 2017 blev
Boplats Syd ett eget bolag för att bättre kunna förmedla bostäder regionalt.
Strukturbild MalmöLund
Samarbetet mellan Malmö och Lund (MalmöLundsamarbetet) har intensifierats under senare år. En gemensam strukturbild för MalmöLund har
tagits fram och antagits av Malmö och Lund med en fördjupad vision för
2030. Visionen bygger på en stark tillväxt längs ”ryggraden” från Brunnshög
i Lund via Burlöv till Hyllie i Malmö. En viktig fråga är bland annat vilken
betydelse ESS kommer att få för bostadsmarknaden.
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Strukturplan för MalmöLundregionen
MalmöLundregionen är ett samarbete mellan Malmö, Burlöv, Eslöv, Höör,
Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge i
sydvästra Skåne. Kommunerna har tillsammans tagit fram Strukturplan för
MalmöLundregeionen - målbild för 2035. Tillsammans ska kommunerna verka
för att vara motorn mitt i Nordeuropa, en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö. Några viktiga ställningstaganden
är att planera för tillräckligt många bostäder för dagens och morgondagens
befolkning, arbeta för variation i bostadsbyggandet så att bostäder finns för
livets olika skeden samt verka för att stärka kopplingarna till arbetsmarknaden. Några planeringsprinciper är att planera för byggande av bostäder
och arbetsplatser i första hand genom förtätning, prioritera för en utifrån
förutsättningarna tät bebyggelseutveckling närmast kollektivtrafiknoder samt
att undvika att bebygga högklassig jordbruksmark i lägen som saknar eller är
utan förutsättningar för framtida god kollektivtrafik.
Regional utvecklingsstrategi för Skåne
Den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det öppna Skåne 2030 antogs
2014 av regionfullmäktige och den ska utgöra en gemensam målbild för
Skåne med sikte på år 2030. Målsättningen är ett öppet Skåne som välkomnar pluralism, fler människor, nya idéer och som kännetecknas av hög
tolerans och stor delaktighet i gemensamma samhällsfrågor. I Skåne ska alla
erbjudas goda livschanser. Såväl ett öppet landskap som urbanisering ska
främjas och Skåne utgör en naturlig del i Öresundsregionen. Strukturbild för
Skåne - Strategier för det flerkärniga Skåne är Region Skånes sätt att arbeta vidare
med och konkretisera det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne. I
Strukturbilden lyfts fem strategier fram för Skånes utveckling som handlar

om att satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den
flerkärniga ortsstrukturen, stärka tillgängligheten och binda samman Skåne,
växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning, skapa socialt
hållbara, attraktiva orter och miljöer med hög livskvalitet samt att stärka
Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön.
Handlingsplan för bostadsförsörjning stärker den utvecklingsinriktning som arbetats fram i Strukturbild Skåne.

OM BOSTADSFÖRSÖRJNING I MALMÖ
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Den 1 januari 2014 trädde en ny bostadsförsörjningslag ikraft som tydliggör kommunernas ansvar vad gäller bostadsförsörjning. Grunden i lagen är
liksom tidigare att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder samt främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, samt hur kommunen har tagit hänsyn till
relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
bostadsförsörjningen. Om förutsättningarna ändras för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Malmö
Malmö stad antar varje mandatperiod nya bostadspolitiska mål och en handlingsplan för arbetet som utgör stadens riktlinjer för bostadsförsörjning. De
bostadspolitiska målen och en framtidsvision för bostadsförsörjningen redovisas även i översiktsplanen som tagits fram i en gemensam process med
riktlinjerna för bostadsförsörjning. Handlingsplan för bostadsförsörjning har tagits
fram i en förvaltningsövergripande grupp. Arbetet med bostadsförsörjning
följs varje år upp i Lägesrapport - Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjning
samt Uppföljning av bostadsplanering och byggande.
Organisation av arbetet med bostadsförsörjning
Arbetet med bostadsförsörjning samordnas av stadsbyggnadskontoret och
sker i en förvaltningsövergripande grupp där även stadskontoret, fastighetskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltar, samt
vid behov hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Utöver dessa är även
representanter från MKB och Boplats Syd adjungerade i beställargruppen
för bostadsförsörjning.

MALMÖ STADS PLANER OCH PROGRAM
Det finns även en rad mål, strategier och handlignsplaner som har bäring
på planeringen för bostadsbyggande och bostadsförsörjning. De bostadspolitiska målen kopplar an till dessa och kompletterar med ett bostadsförsörjningsperspektiv. Kommunens arbete följer både budgetåret och
mandatperioden och större program som en översiktsplan eller riktlinjer för
bostadsförsörjning tas fram en gång per mandatperiod. De planer, policies,
program, etc som nämns nedan har tagits fram vid olika tillfällen och hämtar
relevanta underlag och mål från varandra. Kommunens arbete följer dessa
övergripande mål och de sektorsvisa programmen ska komplettera varandra.
Kommunens budget anger mål för verksamheten (kommunfullmäktige
har nio målområden för Malmö stads verksamheter) och ekonomisk redogörelse. Budgeten förbereds och antas av kommunfullmäktige varje år utifrån
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de nio målområdena som gäller för en mandatperiod. För varje år kan nya
planerade insatser beslutas som inte finns med i Handlignsplan för bostadsförsörjning. Utöver de insatser som finns listade i handlingsplan för bostadsförsörjning kan bostadsförsörjningen varje år kan nya planerade insatser
tillkomma vid behov.
Översiktsplan och utbyggnadsstrategi anger långsiktiga planeringsstrategier och principer för hur Malmö ska växa hållbart samt vilka områden
som är prioriterade för utbyggnad. Det är här det går att utläsa ambitionerna
för hur staden och bostadsbeståndet ska växa, dvs de rumsliga dimensionerna av Handlingsplan för bostadsförsörjning. Översiktsplanen innehåller också
kommunens bostadspolitiska mål och framtidsbild. De grundläggande
inriktningarna för Malmös fortsatta utveckling enligt översiktsplanen är att:
• Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
• Staden ska fungera som en kulturell och demokratisk arena och vara en
regional motor för grön tillväxt och sysselsättning.
• läka samman staden – socialt och fysiskt.
• staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning.
Översiktsplanen ställdes ut under hösten 2017 och kommer att tas upp för
beslut i kommunfullmäktige under våren 2018.
Markanvisningspolicy för Malmö är ett viktigt komplement till Handlignsplan för bostadsförsörjning eftersom den beskriver vilka fördelningsgrunder och
rutiner som tillämpas vid fördelning av kommunens mark till olika intressenter. En ny policy arbetas fram under 2017 för planerat antagande 2018.
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Arkitekturstaden Malmö är ett tematiskt tillägg till Malmös översiktsplan
som tydliggör Malmö stads ambitioner för hur stadens arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas. Arkitekturstaden Malmö ska utgöra
ett stöd till så väl byggaktörer som kommunens handläggare i planeringen
för nya bostäder och andra byggnader. Målet är att skapa vardagsmiljöer av
god kvalitet, som bidrar till hälsa och välbefinnande, i alla skalor och i alla
delar av staden. Samtidigt behöver det finnas utrymme för projekt av såväl
exceptionell kvalitet som enklare arkitektur. Utmaningen är att säkerställa rätt kvaliteter på rätt plats och utifrån förutsättningarna i varje projekt.
Arkitekturstaden Malmö planeras för antagande i kommunfullmäktige under
våren 2018.
Lokalförsörjningsplan utgör kommunövergripande leveransplan för
verksamhetslokaler samt ska synliggöra de investerings- och/eller driftskonsekvenser som lokalförändringarna medför. Det är i Lokalförsörjningsplanen
redovisning av behov för bl a sociala bostäder för hushåll som befinner sig i
hemlöshet och kommunanvisade personer går att utläsa. En ny lokalförsörjningsplan arbetas fram under 2017 för planerat antagande 2018.
Trafik- och mobilitetsplan tar ett helhetsgrepp om trafikplaneringen och
visar hur den kan bidra till att skapa ökad livskvalitet för fler Malmöbor,
besökare och verksamma. Planeringen ska bidra till en mer funktionsblandad, tät, grön och nära stad med målbilder för hållbar pendling. Väl fungerande och hållbara kopplingar för boende och besökare är avgörande för
möjligheten att planera och bygga bostäder. Infrastruktur och kollektivtrafik
är viktiga incitament för bostadsbyggande. Trafik- och mobilitetsplan antogs av
kommunfullmäktige i mars 2016.

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 ska vara kommunens gemensamma utgångspunkt för miljöarbetet i Malmö. Programmets fokus ligger
på den ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar. Några viktiga
ställningstaganden ur bostadsförsörjningssynpunkt är ambitioner kring
effektivare användning av energi samt förnybar energi, fortsatta satsningar
på hållbar stadsutveckling och god vistelsemiljö för alla, samt att staden ska
växa resurssnålt, dvs genom förtätning. Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige i december 2009.
Miljöbyggstrategi Den 1 januari 2015 förändrades förutsättningarna
för kommunernas miljöarbete inom stadsbyggnad. En ändring i Plan- och
bygglagen (SFS 2011:388) innebar ett förtydligande om att kommunerna
inte längre får lov att ställa krav på byggnadstekniska lösningar utöver vad
Boverkets byggregler (BBR) säger. Sådana krav kallas för särkrav och skulle
sådan krav ställas av kommunen är dessa krav utan laglig verkan. Med andra
ord så krävdes det ett nytt sätt att få miljöfrågorna med i matchen igen. För
att svara mot det nya behovet och föra fram miljöfrågorna i byggprocessen
har Malmö stad tagit fram ett förslag, Miljöbyggstrategin, en dialogplattform
som ska vara öppen för alla att delta i. Syftet är att bidra med inspiration och
stärka kunskapsutbyte inom hållbar och klimatsmart stadsutveckling. Förslaget godkändes av kommunfullmäktige i juni 2016.
Kulturstrategi 2014-2020 innehåller bland annat strategier för hur konst
och kultur kan bidra till byggandet av den hållbara staden. Konst och kultur
är viktiga i arbetet med att utveckla och stärka den sociala hållbarheten i
staden, samt för att skapa en attraktiv stad.
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OM HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING
Handlingsplan för bostadsförsörjning utgör Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Handlingsplanen redogör för vision för bostadsförsörjningen, bostadspolitiska mål samt
Malmö stads arbete för att nå målen. Rapporten ger även en bakgrundsbeskrivning och analys av befolkningsutveckling, utveckling på bostadsmarknaden
samt marknadsförutsättningar. Hur handlingsplanen kopplar till nationella, regionala och kommunala mål, planer och program redovisas sist i rapporten.

HAR DU FRÅGOR OM BOSTADSBYGGANDE OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING?
läs mer på: www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Bostadsforsorjning

