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Sammanfattning
I Malmö stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
utarbeta en strategi för att öka antalet bostäder för unga och se till att
minst 1000 bostäder byggs för målgruppen under mandatperioden
2018–2022.
Genom strategin ska Malmö stad ska verka för ett varierat utbud av
bostäder som ger Malmös yngre befolkning möjlighet till självständighet
och utveckling.
Antalet unga i Malmö förväntas växa kraftigt under det kommande
decenniet. Unga är inte en homogen grupp utan har en mångfald av olika
preferenser dock har unga generellt en svagare ekonomi jämfört med
övriga malmöbor i arbetsför ålder. Unga är den rörligaste gruppen på
bostadsmarknaden i Malmö.
I denna strategi definieras unga som 18–30 år. Med stöd av demografiska
analyser betraktas i första hand bostäder för unga som studentbostäder
och hyresrätter under 40 m2.
Det pågår för närvarande planering för flera bostadsprojekt i Malmö vilka
omfattar lägenheter som unga kan efterfråga. Det finns
planeringsförutsättningar som möjliggör att mer än 1 000 studentbostäder och hyresrätter under 40 m2 kan realiseras fram till och med
2022.
De aktiviteter som föreslås i strategin ska bidra till:
•
•

en större bostadsmarknad för unga
en mer tillgänglig bostadsmarknad för unga
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Inledning
Malmö har vuxit kraftigt de senaste tio åren. Det är positivt men innebär
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.
Kommunfullmäktige har identifierat unga som en av grupperna som har
särskilt svårt att finna bostad i Malmö och har därför beslutat att ta fram
en strategi för att underlätta för unga på bostadsmarknaden. Strategi för
ungas boende är ett komplement till Malmö stads Handlingsplan för
bostadsförsörjning 2018–2022 och sträcker sig över samma period.
Strategin tar utgångspunkt i den vision för bostadsförsörjning som
beskriver att ett rikt och varierat utbud av bostäder motsvarar
malmöbornas – och blivande malmöbors – behov och efterfrågan.
Framtidens bostadsbestånd med olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper i varierande prisnivåer gör det möjligt för hushåll
med olika förutsättningar att flytta till eller inom staden allt eftersom
hushållet krymper eller växer.

Uppdrag och mål
I Malmö stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att,
tillsammans med berörda nämnder och i dialog med MKB och andra av
bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka antalet
bostäder för unga.
Den 1 april 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om ett
fördjupat utredningsdirektiv där det framgår att kommunstyrelsen,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden får ett gemensamt
uppdrag att ta fram en strategi och säkerställa att strategin inarbetas i
befintlig planeringsprocess för bostadsförsörjning och att målet om 1000
bostäder uppnås. Vidare framgår att strategin ska ta hänsyn till att
ungdomar är en heterogen grupp med olika behov på bostadsmarknaden både vad gäller nybyggnation och det befintliga
bostadsbeståndet. Strategin ska även beakta stadens tidigare och
pågående arbete med bostäder för unga.
Strategins målsättning är att Malmö stad ska bidra till ett varierat utbud
av boende för Malmös yngre befolkning som ger dem möjlighet till
självständighet och utveckling. Unga har i denna strategi definierats till
alla som är mellan 18–30 år.
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Den förflyttning som strategin förväntas åstadkomma är
•

att andelen bostäder som är lämpade för unga i hela bostadsbeståndet ökar.

•

att minst 1 000 bostäder byggs för målgruppen under mandatperioden 2018–2022.

•

att andelen unga i Malmö som har möjlighet att få tillgång till en
egen bostad ökar.

Malmö stads Strategi för ungas boende är dels ett
Mål: Malmö stad ska verka för
underlag som beskriver ungas situation i Malmö
ett varierat utbud av boende för
och dels en redovisning av berörda nämnders och
Malmös yngre befolkning som
bolags gemensamma uppdrag. Strategin har tagits
ger dem möjlighet till
fram tillsammans av en förvaltningsövergripande
självständighet och utveckling
arbetsgrupp med representanter från stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret
och stadskontoret under 2019. Styrgruppen för
uppdraget har varit stadens styrgrupp för bostadsförsörjning.
Strategin tar utgångspunkt i statistiska underlag, dialogmöten med olika
aktörer på bostadsmarknaden samt diskussioner i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. Malmö stads statistiska underlag ger en
bild av hur ungdomars behov på Malmös bostadsmarknad skiljer sig från
andra åldersgrupper och hur stora skillnaderna är mellan olika
ungdomsgrupper. En promemoria sammanfattar Boplats Syds statistik
om unga. De statistiska underlagen är bifogade strategin. Dialog har förts
med MKB, Boplats Syd, Hyresgästföreningen och Malmö universitet. Det
fortsatta arbetet med strategin ska ske genom ansvariga nämnder,
förvaltningar och bolag inom ramen för Malmö stads arbete med
bostadsförsörjning.

VARFÖR EN STRATEGI FÖR UNGAS BOENDE?
Kommunfullmäktige har identifierat unga som en grupp som har särskilt
svårt att finna bostad i Malmö. För att fler ska kunna tacka ja till en
utbildning eller ta det första jobbet behövs enligt kommunfullmäktige
minst 1 000 bostäder för unga under mandatperioden.
En femtedel av Malmöborna är unga vuxna och staden är hemvist för
universitet med fler än 24 000 studenter. Under 2019 startades dessutom en polisutbildning på Malmö universitet.
Enligt Malmö stads Handlingsplan för bostadsförsörjning ska staden
säkra volym och bredd i bostadsbyggandet samt tillgodose behoven för
särskilt utsatta grupper. Bostadsbehov och bostadsefterfrågan skiljer sig
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åt för olika grupper och en väl fungerande bostadsmarknad är viktig för
alla åldrar. Det innebär dock samtidigt att det kan skapas en
konkurrenssituation mellan olika grupper.
För gruppen unga i synnerhet kan en egen bostad vara en förutsättning
för självständighet och utveckling. Det som är generellt för unga är att de
i jämfört med befolkningen i stort har haft mindre tid att etablera sig på
bostads- och arbetsmarknaden. Många unga har inte hunnit samla tid i
bostadsköer, spara ihop ett eget kapital, skaffat sig en fast anställning,
ett stort kontaktnät eller annat som underlättar inträde på bostadsmarknaden.
Trots hög byggtakt under senare år har många unga svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden. Unga har generellt en svagare ekonomi jämfört med
övriga malmöbor i arbetsför ålder och höga ekonomiska trösklar hindrar
många från att få tillgång till en egen bostad. Detta beror dels på
hyresnivåer i nyproducerade hyresrätter, men även prisnivåer på
bostadsrätter i kombination med högt ställda villkor för att ta bolån och
krav på amortering. Detta är frågor som kräver förändringar på nationell
nivå.

TIDIGARE OCH PÅGÅENDE INITIATIV INOM MALMÖ
STAD
Bostäder för unga har behandlats vid flera tillfällen inom Malmö stad. År
2011 tog dåvarande fastighetskontoret fram Strategi för ungas boende i
Malmö med förslag på åtgärder. Under perioden 2011–2015 genomförde Malmö stad, i samarbete med en rad samarbetspartners, projekt
UngBo 12. Projektet innefattade en sammanställning av synpunkter från
ungdomar i Malmö om hur man vill bo, samt markanvisningstävlingar
och tävlingar i innovativt byggande. Slutsatserna från projektet
presenterades i Ungbo-initiativet, en lista med förslag på åtgärder som
fick stort genomslag i Malmö stad, bland fastighetsägare och på nationell
nivå. Dessa tidigare projekt har varit ett kunskapsunderlag och
inspirationskälla till arbetet med Strategi för ungas boende.
Malmö stad driver det förvaltningsövergripande projektet MallBo med
syfte att ta fram modeller för lägenheter som är åtkomliga även för
hushåll med låga inkomster, exempelvis ungdomar med lägre inkomst.
Malmö stad deltar också i Vinnova projektet Bostad för alla med syfte att
hitta nya finansieringslösningar till en bredare målgrupp utan eget sparat
kapital. Därtill beviljade kommunstyrelsen i januari 2019 Hyresgästföreningen ett bidrag på 300 000 kr för att genomföra projektet 1000
Ungdomsbostäder, som syftar till att få fram 1 000 nya bostäder för unga.
Projektet har genom workshops med olika typer av aktörer fokuserat på
produktivitetsutveckling för att på så sätt sänka produktionskostnader
för ungdomsbostäder. En förstudie levererades under det första halvåret

6

2020. Förstudien kommer nyttjas som kunskapsunderlag i det fortsatta
arbetet med bostäder för unga.
Den 25 mars 2019 skrev Malmö stad under FN-initiativet The Shift. Det
innebär att Malmö stad markerar att en bostad är en mänsklig rättighet
och därmed tydliggör behovet av insatser för att förbättra bostadssituationen för särskilt utsatta grupper, bland annat unga. Utöver detta
pågår ett arbete med att ta fram Program för att motverka hemlöshet.
Tidigare och pågående projekt utgör viktiga underlag för att ta fram
denna strategi.

BOSTÄDER FÖR UNGA
Det finns ingen definition i lag av begreppet ungdomsbostad. I samband
med att Boverkets ändrade byggregler, BFS, trädde i kraft 2014 togs
begreppet ungdomsbostäder bort. Med stöd av
Strategi för ungas boende
demografiska analyser betraktas, i denna strategi, i
fokuserar på hyresrätter och
första hand bostäder för unga som hyresrätter och
studentbostäder under 40
studentbostäder under 40 m2. Det är viktigt att
kvadratmeter
notera att unga och studenter bor i alla typer
bostäder. Det är dock tydligt att små hyresrätter är
överrepresenterade bland unga och det därför bör ge störst genomslag
att rikta insatser mot dessa bostadsformer. Detta stämmer även bland
nybyggda små hyresrätter. Av alla de som i slutet av 2019 bodde i en av
de hyresrätter under 40 m2 som byggdes under föregående
mandatperiod var nästan två av tre unga. Med tanke på att bara en av
fem i Malmö är ung är detta en kraftig överrepresentation. Bland
studentbostäderna, som utgör ungefär en tredjedel av alla små
hyresrätter byggda 2015–2018, är överrepresentationen markant.
Nästan nio av tio som bor i en studentbostad är mellan 18 och 30.

Pågående byggprojekt i Malmö
Det pågår för närvarande planering för flera projekt i Malmö vilka
omfattar lägenheter som unga kan efterfråga. En del av dessa är uttalat
avsedda för unga eller studenter. Sammantaget finns det möjlighet att
mer än 1 000 studentbostäder och hyresrätter under 40 m2 kan
realiseras fram till och med 2022. Därtill finns omkring 600 små
lägenheter (1 rok) i antagna detaljplaner. I tabell 1 och 2 listas projekt
som omfattar eller sannolikt kommer att omfatta mer än 25 små
lägenheter.
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Tabell 1. Projekt i antagna detaljplaner / bygglov som är relevanta för Strategi för ungas boende (maj 2020).
Nr Fastighet (projekt)

Byggherre

1

Base Camp

Tåten 1, Västra Hamnen

Antal
1 rok

Trolig
inflyttning

640

2

Rönnen 5, Värnhem

MKB

3

Katrinelund 29 (påbyggnad av Willys)

-

4

Höfånget 1, Elinegård

K-fastigheter

25

5

Virknålen 1, Hyllie

MKB

32

Kommentar

2022 Studentlägenheter.

94

2022 Studentlägenheter.

245

oklart Studentlägenheter. Bygglov beviljat, genomförande oklart.

2021

6

Valhall 1, Hyllie (Hyllie Gärde)

Magnolia

7

Murteglet 1, Oxie

Trianon

106

2021

8

Stapelbädden 7, Västra Hamnen

MKB

107

2022

9

Röshult 1, Norra Sorgenfri

Ailon Partners AB

116

2022 Microlägenheter, möjlig byggstart 2020

25

2020 Troligen inflyttning inom kort

Tabell 2. Projekt i pågående detaljplanering som är relevanta för Strategi för ungas boende.
Antal
lgh

Trolig
inflyttning

Kommentar

Nr Fastighet (projekt)

Sökande / byggherre

10 Smedjan 13, N Sorgenfri (Marsipanfabriken)

Vasakronan / Trianon

400

11 Centralfängelset 1, del av Kirseberg 30:2

MKB

250

efter 2022 Andel små lägenheter ännu ej fastställd.

12 Landshövdingen 1, Rosengård

Trianon

170

efter 2022 Andel små lägenheter ännu ej fastställd

13 Almgården 4 m.fl.

Malmö stad / Akelius

350

efter 2022 Andel små lägenheter ännu ej fastställd

14 Stensjön och Delsjön m.fl., Bellevuegården

MKB

250

efter 2022 Andel små lägenheter ännu ej fastställd

15 Limhamn 150:384 m.fl., Elinegård

Malmö stad

500

efter 2022 Andel små lägenheter ännu ej fastställd

16 Härbärget 1 m.fl., Hyllie

Malmö stad

300

efter 2022 Andel små lägenheter ännu ej fastställd

2022 Projekt som räknas in i Hyresgästföreningens 1000

Figur 1. Karta över relevanta pågående projekt (maj 2020) att följa upp inom arbetet med
Strategi för ungas boende.
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Unga på Malmös
bostadsmarknad idag
SAMMANFATTNING AV DET STATISTISKA
UNDERLAGET
Till Strategi för ungas boende har ett statistiskt underlag tagits fram.
Statistiken ger en beskrivning av hur ungdomars behov på Malmös
bostadsmarknad skiljer sig från andra åldersgrupper och hur stora
skillnaderna är mellan olika ungdomsgrupper. Därtill har en promemoria
tagits fram med statistik rörande Boplats Syds bostadskö. Utöver detta
har Hyresgästföreningens enkätundersökning angående ungas boende
2019 och Lägesrapport 2020 – Årlig uppföljning och analys av
bostadsförsörjningen i Malmö beaktats. Nedan ges sammanfattande
slutsatser av dessa statistiska underlag av Malmös befolkning mellan 18
och 30 år, samt en beskrivning av studentdemografin som har tagits fram
i samarbete med Malmö universitet.

2018 fanns det

67 000
unga i Malmö

Antalet unga förväntas växa kraftigt under det kommande
decenniet
År 2018 bodde 67 000 personer i åldrarna 18–30 år i Malmö, vilket
motsvarade en femtedel av stadens totala befolkning. Enligt Malmö
stads befolkningsprognos 2019 förväntas gruppen växa kraftigt under
det kommande decenniet. Fram till 2029 beräknas befolkningen 18–30
år växa med 7 500 personer. Detta kan jämföras med perioden 2009–
2018 då gruppen unga i Malmö ökade med enbart 2 300 personer.

Unga har generellt en svagare ekonomi jämfört med övriga
malmöbor i arbetsför ålder
Även om de flesta av stadens unga arbetar (runt 60 procent), har unga
malmöbor generellt en svagare ekonomi jämfört med övriga malmöbor i
arbetsför ålder. En ung malmöbo har ungefär 13 400 kronor per månad
att leva på, vilket är 9 000 kronor mindre än en 31–64-åring i staden. I
snitt har unga kvinnor närmare 1 000 kr mindre per månad jämfört med
unga män. Utrikes födda unga malmöbor har i snitt 5 000 kronor mindre
per månad än inrikes födda unga i staden. I snitt har en ”yngre” ung
vuxen 18–21 år 6 600 kronor per månad, vilket är hälften än vad en 22–
25 åring har. En malmöbo i denna grupp har ungefär 12 900 kronor per
månad. Den äldre gruppen 26–30 år har en ännu högre inkomst, 16 400
kronor i månaden. Enligt Hyresgästföreningens undersökning 2019
angående ungas boende bodde 17 639 personer i åldrarna 20–27 år
hemmaboende hos sina föräldrar i Malmö/Lund. Av dessa anses 14 993
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vara ofrivilligt hemmaboende hos sina föräldrar på grund av att de saknar
möjlighet att köpa eller hyra bostad.

Begränsat bostadsutbud för unga

I Lägesrapport 2020 - Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen i Malmö framgår att även om det finns god tillgång på nybyggda bostäder så tillgodoser utbudet inte de behov som finns hos alla
stadens invånare. Det råder brist på bostäder för olika grupper, särskilt
hushåll med begränsad betalningsförmåga, unga vuxna och nyanlända.
Hyresnivåerna i nyproduktionen ligger på ungefär 1 900 kr/kvm och år.
Det innebär att lägenheter på 40 kvm i genomsnitt kostar omkring 6 300
kr i månadshyra (troligtvis ännu mer på grund av att små lägenheter har
en högre produktionskostnad). Det motsvarar ca 47 procent av ungas
genomsnittliga disponibla inkomst per månad i Malmö. Sammantaget
blir bostadsutbudet begränsat för en stor andel av de yngre unga
malmöborna. Konkurrensen om bostäder med överkomliga hyresnivåer
innebär att det är mycket svårt för de unga med lägre inkomst,
försörjningsstöd eller betalningsanmärkningar att komma in på den
ordinarie bostadsmarknaden.

Unga är inte en homogen grupp
Det finns stora skillnader i förvärvsgrad och inkomster liksom i
boendemönster bland unga vuxna i olika stadsdelar, i olika åldrar och
med olika bakgrund. Ju yngre en ung vuxen är, desto större chans är det
att hen bor i större hushåll och i äganderätt, den vanligaste
upplåtelseformen för villor. I Centrum och Södra och Västra Innerstaden
är andelen unga högre än i de övriga stadsdelarna. I dessa centrala
stadsdelar har unga dessutom högre inkomst och förvärvsgrad jämfört
med unga i staden som helhet. Förvärvsgraden och inkomsten korrelerar
i viss utsträckning med en annan socioekonomisk parameter: andelen
unga som har en eftergymnasial utbildning. Mer än hälften av de unga i
Centrum, Södra och Västra Innerstaden har en eftergymnasial
utbildning. I Kirseberg, Limhamn-Bunkeflo och Hyllie är andelen unga
med en eftergymnasial utbildning högre än i staden som helhet. I dessa
stadsdelar är andelen förvärvsarbetande unga och ungas genomsnittliga
disponibla inkomst också högre jämfört med de resterande stadsdelarna
Husie, Oxie, Rosengård och Fosie.
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Unga är den rörligaste gruppen på bostadsmarknaden i
Malmö
Unga i Malmö är överrepresenterade bland de som bor i hyresrätt,
flerbostadshus, mindre hushåll och mindre lägenheter. Unga är också
den rörligaste gruppen på bostadsmarknaden; var tredje ung vuxen har
bott i sin nuvarande bostad kortare tid än ett år, medan samma siffra för
31–64-åringar är en av sju. Under 2018 flyttade över 27 000 unga vuxna
till eller inom Malmö. Oftast flyttade unga i åldern 22–25 år. Runt hälften
av de 22–25-åriga malmöborna flyttade till sin nuvarande bostad under
det senaste året. Utrikes födda unga flyttade oftare inom staden än
inrikes födda. Däremot var det vanligare för inrikes födda unga att flytta
över kommungränsen men inom landet. Centrum och Hyllie är de
stadsdelar med högst positivt flyttnetto av unga relativt sin befolkning.
Rosengård är den enda stadsdelen med ett negativt flyttnetto för unga.

Unga är
överrepresenterade bland de
som bor i
hyresrätter, små
lägenheter och i
små hushåll

Hemlösheten sjunker, men fortsatt många hemlösa unga 1
Enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningen årliga kartläggning av
hemlösheten 2019 fanns det 543 hemlösa 18–30 åringar i Malmö. Detta
är en minskning sedan 2018. Kartläggningen visar att det är något
vanligare att de yngsta ungdomarna är hemlösa jämfört med de som är
nära 30; 61 stycken 18-åringar, men bara 31 stycken 28-åringar,
klassades som hemlösa. Nästan tre av fyra av hemlösa unga var
ensamstående utan barn. 40 procent av de hemlösa unga hade ingen
känd problematik.

Unga ungdomar underrepresenterade i bostadskön
Statistik från Boplats Syd visar att var femte malmöbo, 17 år eller äldre,
är med i Boplats Syd. Det är som vanligast att stå i kö i åldrarna 21–30,
medan det är mycket ovanligare att man står i kön i åldrarna 17–20. Fram
till 25 års ålder är det mycket vanligt att man som sökande bor i någon
annans lägenhet, antingen hos sina föräldrar, som inneboende eller i
andra hand. Inkomsterna bland unga sökande är låga, speciellt fram till
25 års ålder. Till stor del är detta en effekt av att man studerar. Hur
vanligt det är att unga står i bostadskö skiftar mellan stadsdelarna; det
är vanligast i Rosengård och minst vanligast i Husie. I flera stadsdelar är
tjejer och unga kvinnor kraftigt underrepresenterade i bostadskön. Detta
gäller framförallt områden med låg socioekonomisk status. Detta ger
killar och unga män ett försprång in på bostadsmarknaden.
Den genomsnittliga kötiden för att få en bostad via Boplats Syd är
omkring 3 år. Värt att notera är att unga som får hyreskontrakt i snitt har
Denna del av sammanfattningen bygger på data som har uppdaterats sedan
statistiska underlaget skrevs. Datan i det statistiska underlaget bygger på
hemlöshetskartläggningen från 2018.
1
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Det är relativt
ovanligt att unga
i åldern 17–21
står i bostadskön.

kortare kötid än äldre. Unga får i snitt lägenheter som är mindre och har
en dyrare årshyra per kvadratmeter jämfört med äldre.

Förändrad studentdemografi

De finns cirka

24 000
studenter på
Malmö
universitet.
Det finns cirka

2 000
studentbostäder i
Malmö

Vid etableringen av Malmö högskola 1998 betraktades högskolan som
ett centralt element i utvecklingen av stadens kompetensförsörjning. I
samband med att högskolan blev universitet år 2018 ökade dess
attraktivitet nationellt. På uppdrag av polismyndigheten startade Malmö
universitet 2019 en grundutbildning för poliser.
Andelen nationellt rekryterade studenter har ständigt ökat under de
senaste 20 åren och prognoserna är att Malmö universitet som attraktiv
studentdestination fortsatt kommer att öka.
Det finns för närvarande cirka 2 000 studentbostäder på bostadsmarknaden i Malmö. Majoriteten av studentbostäderna är små
lägenheter (ett eller två rum), vilket är en indikation att marknaden utgår
från att studenter är en homogen grupp. Således, för de studenter som
vill bo kollektivt med sina vänner/medstuderande och för studenter med
egen familj, är studentbostadsmarknaden begränsad. På Malmö
universitet studerar för närvarande 24 000 studenter (varav 12 000 är
heltidsstuderande). Inför höstterminen 2019 fanns 342 studentbostäder
tillgängliga genom Boplats Syd (Malmö universitet tog emot ca 5 000 nya
studenter), den genomsnittliga kötiden för dessa bostäder var 509 dagar.
På den ordinarie bostadsmarknaden konkurrerar studenterna med
stadens unga befolkning om smålägenheter och ungdomsbostäder.
Tillgängligheten till studentbostäder är enligt Malmö universitet av
yttersta vikt för lärosätets hållbara utveckling och framtida
internationalisering.
I utredningen som genomfördes inom ramverket för Studentstaden
Malmö framkom det några fall som visade att studenter som bodde i
studentbostäder utanför centrala Malmö valde att flytta till andra
lärosäten där det erbjöds mer attraktiva studentbostäder. Utredningen
påvisar att tillgängligheten av attraktiva, centralt belägna och
överkomliga studentbostäder ökar attraktionskraften som studentstad.

TYPFALL
Med utgångspunkt i analys av det statistiska underlaget presenteras
nedan sex fiktiva unga malmöbor. Deras livssituationer bygger på
resultatet som i sin helhet presenteras i det statistiska underlaget. Dessa
sex fall representerar, så gott som det går, Malmös statistiska verklighet.
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Kristoffer
Kristoffer är 26 år och är nyexaminerad förskolelärare
från Halmstad högskola. Han bor idag på ett
studentboende i Halmstad. Kristoffer letar nu jobb
och bostad i Skåne, helst i Malmö eller Helsingborg.
Han skulle med stor sannolikhet kunna få ett jobb i
Malmö om han ville, men han söker även jobb i närliggande skånska
kommuner. Kristoffer letar efter en hyreslägenhet. I längden vill han
försöka få tag på en bostadsrätt, men har i dagsläget inte kapital nog för
detta.
Kristoffer kommer snart att ha en inkomst hög nog för att få ett
förstahandskontrakt hos de flesta hyresvärdar. Om Kristoffer vill bo nära
där han arbetar är det troligt att han skulle leta efter jobb i samma stad
som han får en bostad i.

Amira
Amira fyller snart 18 år och bor hemma hos sina
föräldrar i en bostadsrätt på Apelgården. Amira har
ett år kvar på gymnasiet och funderar på att studera
vidare efteråt, antagligen i Malmö eller Lund. Hon är
inte säker på vart hon vill bo, men tänker att det löser
sig. Det enda hon är säker på är att hon inte vill bo
kvar hemma hos sina föräldrar och syskon. Amiras inkomst är i dagsläget
nära noll.
Amira har det i nuläget bra men behöver planera för sitt framtida
boende. Även om hon ska studera eller inte behöver hon ha koll på vilka
alternativ som finns och vad hon kan göra redan idag.

Noor, Erik och lilla Liam
Erik och Noor, 27 respektive 26 år gamla, bor
i en tvåa på Fågelbacken med sin son Liam, 9
månader. Erik är föräldraledig från sina
studier på Malmö universitet och Noor
arbetar som kommunikatör. De har en
gemensam disponibel inkomst på 25 000 kronor. De letar nu efter en
större lägenhet som gärna får ligga lite längre från stan, så länge det finns
bra kommunikationer.
Noor, Erik och Liam skulle behöva en hyreslägenhet med två sovrum för
att inte vara trångbodda. De har, speciellt efter föräldraledigheten och
studierna, råd med en relativt hög hyra.
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Mahmoud
Mahmoud, 22 år pluggar statsvetenskap på Malmö
universitet och bor sedan ett år i vardagsrummet hos två
kompisar i en trea på Norra Sofielund. Han har en
månadsinkomst på 11 000 kronor från CSN, men under
somrarna måste han få tag på sommarjobb för att kunna
täcka sin del av boendet. Han sover på soffan och kompisarna börjar
tröttna, trots att han betalar 3 000 kronor i hyra. Mahmoud hade därför
velat ha ett eget boende och letar runt. Vart i stan det ligger är inte så
viktigt och han behöver inte heller ha så mycket utrymme, så länge hyran
är relativt låg.
Mahmoud behöver en liten lägenhet med låg hyra. Det betyder att de
flesta nybyggda lägenheter kommer ligga utanför hans ekonomiska
möjligheter. Ett studentboende, och gärna då ett med 10-månadershyra
hade passat honom perfekt. Mahmoud hade antagligen kunnat bli
berättigad bostadsbidrag.

Hannah
Hannah, 29 år, bor just nu hos i en bostadsrätt på
Davidshall. Bostadsrätten tillhör dock hennes
nyblivna ex och hon är nu på jakt efter ett eget
boende. Hannah arbetar som socionom. Hon har
23 000 kronor i disponibel inkomst för tillfället men
har inte kapital nog till en större lägenhet.
Hannah behöver en hyresrätt och gärna snabbt. Lägenheten måste vara
anpassad för Hannahs funktionshinder.

Jenny och Lisa
Jenny och Lisa är bästa vänner och 21 år
gamla. Jenny studerar och bor på ett
studentboende i staden medan Lisa jobbar
deltid på ett äldreboende och bor hemma.
Nu vill de två vännerna flytta ihop i en
hyreslägenhet. Deras totala disponibla
inkomst är 20 000 kronor.
Jenny och Lisa har möjlighet att få en lägenhet, men antagligen kommer
bara en av dem kunna stå på kontraktet. Med tanke på sina låga
inkomster kommer de antagligen vara berättigade bostadsbidrag.

Vad ska Malmö stad göra?
Enligt lagstiftningen ansvarar kommunerna i Sverige för bostadsförsörjningen. Samtidigt sker bostadsbyggandet idag i stort sett helt och
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hållet på marknadens villkor, vilket betyder att konjunkturer och
efterfrågan i hög grad styr hur mycket som byggs. Produktion av nya
bostäder sker i ett samspel mellan staden och aktörerna på
bostadsmarknaden. Det är av vikt att staden utvecklar dialogen med
bostadsmarknaden angående ungas behov och förutsättningar,
exempelvis för att bidra till lägre produktionskostnader. Staden
möjliggör bostadsbyggande genom att anvisa mark, ta fram detaljplaner
och ge bygglov. Genom ägardirektiv till det kommunalägda bostadsbolaget MKB kan Malmö stad påverka bostadsbyggandet. Även
bostadskön Boplats Syd är ett av stadens redskap inom bostadsförsörjningen. En annan av stadens insatser är att investera i
infrastruktur och samhällsservice kopplat till platser för nya bostäder.
Genom Strategi för ungas boende ska Malmö stad verka för ett större
och varierat utbud av bostäder för Malmös yngre befolkning – i syfte att
ge unga möjlighet till självständighet och utveckling. För att tillgodose
ungas skilda behov och efterfrågan behöver staden arbeta nära
tillsammans med flera olika aktörer i samhället.
I beredningen av strategin har dialoger förts med MKB, Boplats Syd och
Malmö universitet. Dessa har gett värdefull input till hur stadens
nämnder, förvaltningar och bolag kan utveckla arbetet med ungas
boende.
För att skapa en större och mer tillgänglig bostadsmarknad för unga i
Malmö finns behov av att se över hur stadens marktilldelning och
exploatering kan utvecklas utifrån ungas behov. Staden kan därmed
verka för och stödja innovativa koncept för bostäder för unga. Det finns
också behov av att utveckla samarbetet mellan staden, Malmö
universitet och andra lärosäten för högre utbildning kring
studentbostäder för att bidra till att studentbostäder byggs efter behov.
Därtill finns behov av att se över hur tillgängligheten på
bostadsmarknaden kan öka för unga som har tillräckligt god ekonomi för
att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med
besittningsskydd.
Staden har som aktör både möjligheter och begränsningar. Det finns
begränsningar kring vad och hur staden kan agera. Andra aktörer som
den idéburna sektorn, akademin eller näringslivet har andra möjligheter
och relativa styrkor. Malmö stad bör aktivt söka kunskapsallianser och
samarbeten med aktörer från alla sektorer för att tillsammans verka för
en god utveckling.

15

ORGANISATION, UPPFÖLJNING SAMT LEDNING OCH
STYRNING
Flera av Malmö stads nämnder och förvaltningar har ansvar inom ramen
för kommunens bostadsförsörjningsarbete. För närvarande sker en
översyn av tjänstemannaorganisationen för bostadsförsörjningsarbetet.
Malmö stad antar varje mandatperiod bostadspolitiska mål och en
handlingsplan för bostadsförsörjningen (riktlinjer för bostadsförsörjningen). Arbetet med bostadsförsörjning följs upp årligen genom
en lägesrapport.
Strategi för ungas boende är ett komplement till Handlingsplan för
bostadsförsörjning 2018–2022 och föreslås hanteras i kommunens
ordinarie ledning, styrning och uppföljning. Strategin finansieras inom
ordinarie budgetram.
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Bilaga: Handlingsplan
Denna handlingsplan baseras på resultatet av det redovisade statistiska
underlaget samt dialoger med MKB, Boplats Syd och Malmö universitet.
Planen redovisar förslag på aktiviteter under mandatperioden.
Följande två övergripande strategiska områden har identifierats.
•

En större bostadsmarknad för unga

•

En mer tillgänglig bostadsmarknad för unga

Föreslagna aktiviteter har tagits fram med utgångspunkt från dessa
områden. Aktiviteterna föreslås påbörjas under hösten 2020 och
integreras som åtaganden för berörda nämnder och bolag 2021.
Aktiviteterna föreslås genomföras under mandatperioden och följas upp
i Malmö stads ordinarie redovisningsstruktur i enlighet med stadens
budgetprocess.
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EN STÖRRE OCH MER TILLGÄNGLIG
BOSTADSMARKNAD FÖR UNGA
Uppföljning av pågående byggprojekt
Påverkar: Kristoffer, Amira, Mahmoud, Hannah
Malmö stad ska verka för att stödja genomförandet av bostäder som
passar unga.
För att säkerställa att planerade projekt som är relevanta för Strategi för
ungas boende 2 realiseras – särskilt sådana som kan färdigställas under
innevarande mandatperiod – ska Malmö stad aktivt verka för att stödja
genomförandet. Det innebär att kontinuerligt fram till byggstart följa
processerna för att tidigt identifiera eventuella problem som kan uppstå
och vid behov vidta åtgärder – som är möjliga utifrån stadens rådighet –
för att underlätta i processen.
För att fortsättningsvis succesivt ha kontroll på hur många bostäder för
unga som kontinuerligt byggs och hur många bostäder där unga faktiskt
flyttar in ska en uppföljning ske årligen, lämpligen genom årlig
lägesrapportering inom ramen för bostadsförsörjningen.
Ansvarig nämnd/bolag: SBN

Riktade markanvisningar
Påverkar: Samtliga
Malmö stad ska genomföra markanvisningar med unga som huvudsaklig målgrupp
Det starkaste instrumentet Malmö stad har att arbeta med för att skapa
fler bostäder för unga är markanvisningar på stadens mark. Genom
kunskap om vad unga vill och kan efterfråga, både ekonomiskt och
lägesmässigt, ska staden genom markanvisningar skapa förutsättningar
och incitament för att sådana bostäder byggs. Under mandatperioden
ska Malmö stad genomföra minst en sådan markanvisning.
Ansvarig nämnd/bolag: TN

Utredning studentbostäder
Påverkar: Erik, Mahmoud, Jenny, Amira
Malmö stad ska utreda former för samarbete med Malmö universitet
angående produktion och koordinering av studentbostäder.
Det finns behov av strategier för att säkerställa att det produceras
studentbostäder efter behov och efterfrågan. Till skillnad från de flesta
andra universitetsstäder saknar Malmö en särskild studentbostadsaktör.
2

Se tabell 1 och tabell 2, sidan 8.
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Därför ska Malmö stad tillsammans med Malmö universitet och möjliga
andra aktörer utreda samarbetsform och ge förslag på eventuell
organisation, till exempel en studentbostadsstiftelse.
Ansvarig nämnd/bolag: KS

Meet Malmö-process
Påverkar: Samtliga
Malmö stad ska anordna en Meet Malmö-process om framtidens
boende för unga.
Meet Malmö är en beprövad metodik som bygger på tanken om
varaktiga kunskapsallianser mellan staden och andra aktörer i samhället.
Genom att samla kunskap, kompetens och erfarenhet om ungas boende
från olika sfärer såsom exempelvis ungdomar, studenter, forskare,
fastighetsägare, entreprenörer etc. ska utmaningar belysas och nya
lösningar uppstå för ungas boende i Malmö.
Ansvarig nämnd/bolag: KS

Nationellt påverkansarbete
Påverkar: Samtliga
Malmö stad ska bedriva nationell påverkan för en bostadspolitik som
stödjer unga på bostadsmarknaden.
Beslut på nationell nivå kring bostads- och finanspolitik, kreditrestriktioner, lagstiftning och regelverk med mera påverkar i hög grad
ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden, såväl för hyressom bostadsrätter.
Att Malmö stad skrivit på FN-initiativet The Shift innebär att Malmö stad
lyfter att en bostad är en mänsklig rättighet och pekar samtidigt på behov
av nationella insatser för att förbättra bostadssituationen för särskilt
utsatta grupper.
Genom påverkan gentemot politiker, departement, statliga verk och
utredningar ska Malmö stad verka för en bostadspolitik med sociala
förtecken. När/om en statlig bostadspolitisk utredning tillsätts ska
Malmö stad verka för att den har ett fokus på betalningssvaga gruppers
– och därmed ungas – möjligheter till en god bostadssituation.
Ansvarig nämnd/bolag: KS

Utveckla MKB:s förtur till ungdomar
Påverkar: Kristoffer, Hannah, Mahmoud
MKB ska utreda möjligheter att öka antalet lägenheter som unga har
förtur till.
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I dagsläget har unga under 26 års ålder förtur till lägenheter i MKB:s
bestånd som är max 25 kvadratmeter. Lägenheterna är inte låsta till
unga, om ingen ung person är intresserad av lägenheten går den vidare
till äldre sökanden. Möjligheter som bör övervägas är att öka både
kvadratmetergränsen och åldersgränsen med syfte att tillgängliggöra fler
lägenheter för fler unga.
Ansvarig nämnd/bolag: MKB

Översyn av MKB:s ägardirektiv
Påverkar: Samtliga
Malmö stad ska vid översyn av MKB:s ägardirektiv tydliggöra hur
bolaget ska arbeta för att tillgodose behovet av bostäder för unga.
MKB ska enligt ägardirektivet ha en sammanhållen syn på bostadsmarknaden i Malmö, som inkluderar bostäder för särskilda grupper:
ungdomar, studenter, seniorer, stora barnfamiljer, hem- och bostadslösa
och andra grupper med särskilda svårigheter inom ramen för de
principer som lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
anger.
För att möta behoven av ungas bostäder behöver MKB:s ägardirektiv
tydligare definiera hur bolaget ska arbeta med gruppen unga och
studenter.
Ansvarig nämnd/bolag: KS

Kommunal borgen
Påverkar: Mahmoud, Jenny och Lisa
Malmö stad ska utreda vilka möjligheter kommunen har att under en
begränsad tid ställa borgen utifrån lag om kommunala befogenheter
(2009:47) samt från Boverket och göra en konsekvensanalys av detta.
Enligt Boverket innebär kommunal hyresgaranti att kommunen går i
borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett
eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med
besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har
regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning
för att du ska få ett eget hyreskontrakt på en lägenhet.
Boverket lyfter även andra exempel där en kommunal hyresgaranti kan
vara en hjälp till ett eget boende. Ett exempel är om du har en
betalningsanmärkning och därför har svårt att få ett eget
förstahandskontrakt eller om hyresvärden anser att du har för låg
inkomst men att kommunen bedömer din inkomst som tillräcklig.
Ansvarig nämnd/bolag: KS
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