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Årlig uppföljning och analys
av bostadsförsörjningen

SAMMANFATTNING
UTVECKLINGEN I MALMÖ 2018
Pilarna anger utveckling under 2018
jämfört med genomsnittlig utveckling under perioden 2013-2017.
Pilarna indikerar trend, inte önskad
utveckling.
Bostadsbyggande
3 800 byggstartade bostäder
3 000 färdigställda bostäder
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Upplåtelseformer
73% byggstartade hyresrätter
24% byggstartade bostadsrätter
3% byggstartade småhus
214 lägenheter omvandlades
från hyresrätt till bostadsrätt
Befolkningsförändringar
5 700 fler personer i Malmö
5 100 födda
24 000 inflyttare		
21 000 utflyttare 		
Boplats Syd
89 708 registrerade sökande
6 695 förmedlade lägenheter
997 dagar genomsnitt kötid Malmö
34 fastightetsägare deltar
Hemlöshet
1 337 personer i strukturell hemlöshet
622 personer i social hemlöshet
Bostadspriser
Småhus 34 221 kr/kvm
Bostadsrätt 27 935 kr/kvm

Högsta bostadsbyggandet på
decennier
Trots en nationell nedgång i byggandet har det även under 2018 byggts
många nya bostäder i Malmö. För
andra året i rad översteg de färdigställda bostäderna behovet alstrat av
befolkningsökningen och Malmös
bostadsbrist har minskat.

God planberedskap
Planförutsättningar visar på goda
möjligheter att upprätthålla det höga
byggandet även 2019. En bedömning
av antalet byggstartade bostäder
under året är drygt 3 000.

Hemlösheten ökar igen
den strukturella hemlösheten ökat
ytterligare under 2018. Ca fyra procent
av Malmös barn har någon gång
under 2018 saknat bostad, vilket är
mycket allvarligt. Att verka för att
fler betalningssvaga ska kunna få en
bostad är en viktig hållbarhetsfråga för
hela samhället och en stor utmaning
som Malmö stad arbetar med inom
bostadsförsörjningen.

Under 2018 vann detaljplaner med ca
1 100 bostäder laga kraft. Det arbetas
med detaljplaner för 10 200 bostäder,
varav knappt hälften är på kommunal
mark. Under 2018 har nya detaljplaner
startats upp för över 4 800 bostäder.
Utöver det finns drygt 8 500 bostäder i klara detaljplaner som är under
utbyggnad i olika skeden. I jämförelse
med samma tid förra året är det cirka
1 500 bostäder färre. Detta beror på en
hög utbyggnadstakt under året och
färre detaljplaner för bostäder som
vunnit lagakraft under 2018.

Bostadsbyggandet

Hög befolkningstillväxt

De senaste tio åren har det byggstartats i genomsnitt ca 2 300 bostäder
per år. Under 2018 byggstartades
3 800 bostäder, varav hälften på
kommunal mark. Antalet färdigställda
bostäder var drygt 3 000, dvs 400
fler än under 2017. MKB är liksom
föregående år den aktör som haft
flest bostäder i produktion med ca 20
procent av de färdigställda bostäderna. Under 2010-talet har drygt hälften
av alla byggstartade bostäder varit
hyresrätter. Under 2018 har andelen
hyresrätter varit ovanligt stor med
73 procent. Bostadsrätter utgjorde
24 procent och andelen småhus tre
procent. Bostadsbyggandet skedde i
hela staden men med en tyngdpunkt i
Hyllie, Norra Sorgenfri, Västra Hamnen
och Limhamn hamnområde, samt
småhusbyggnation i Bunkeflostrand,
Oxie och Tygelsjö

Malmö ökade med ca 5 700 invånare
under 2018, en ökning ungefär i paritet med den genomsnittliga ökningen
de senaste tio åren. Befolkningsökningen de senaste åren beror främst
på att det föds många barn samt att
många flyttar in från utlandet. Under
de närmaste fem åren väntas befolkningen öka med ca 25 000 personer.
En stor andel av Malmös invånare är
unga vuxna och ekonomiskt svaga
hushåll som inte har möjlighet att
efterfråga den nyproduktion som
byggs idag. Malmö stads kommunala bostadskö växer både till antalet
fastighetsägare som ansluter sig men
också med antalet köande. Idag krävs
en genomsnittlig kötid på drygt tre år
för att få en bostad i Malmö genom
Boplats Syd.

Bostadsförsörjning i Malmö
Bostadsförsörjningen för en ökande
befolkning är en nyckelfråga för
Malmös utveckling. Tillsammans med
arbetstillfällen för den växande befolkningen är ökat bostadsbyggande
en avgörande faktor för att staden ska
kunna fortsätta växa och för att välfärden ska spridas till hela befolkningen.
Bostadsbyggandet styrs snarare av
hushållens efterfrågan än av hushållens behov av en bostad. I Malmö är
den genomsnittliga betalningsförmågan relativt låg. Samtidigt har antalet
individer som har sysselsättning ökat
i absoluta tal de senaste tio åren,
lönesummor bland de som arbetar
ökar och allt fler har högre utbildning.
Förutsättningarna för Malmös befolkning att efterfråga en bostad varierar
därmed kraftigt. Därför är både att
det byggs, och vad som byggs viktiga
frågor att jobba med.
Bostadsbyggande är en långsiktig,
tidskrävande och komplex process
som involverar ett flertal aktörer, både
inom de offentliga och privata sfärerna
och staden arbetar på flera fronter
med frågan. Under 2018 antogs Handlingsplan för bostadsförsörjning av
kommunfullmäktige som utgör Malmö
stads riktlinjer för bostadsförsörjning. I
den analyseras läget på bostadsmarknaden i Malmö, befolkningens behov
av bostäder samt Malmö stads insatser
för att nå de bostadspolitiska målen.
Tre stora utmaningar för Malmö de
kommande åren är:
•
fortsatt högt bostadsbyggande
•
att det ska finnas bostäder för
hushåll inom olika segment, inte
minst för hushåll med låg inkomst
•
att minska hemlösheten

Samspel mellan aktörerna
Det är många faktorer som avgör om
bostadsprojekt kommer igång och
kommunen har begränsade möjligheter att vända utvecklingen på egen
hand. Bostadsbyggandet måste ske 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.

VAD GÖR MALMÖ STAD?
Handlingsplan för bostadsförsörjning fokuserar på tre
frågor:
Fortsatt högt bostadsbyggande
Det höga bostadsbyggandet har fortsatt i Malmö under
2018, vilket innebär att bostadsbristen minskar för andra
året i rad. Staden har en fortsatt god planberedskap och
2018 vann ca 1 100 nya detaljplaner laga kraft. Indikationerna är att det även finns goda förutsättningar för ett
högt byggande under 2019, efter det gör konjunkturläget
prognoserna mer osäkra.
Bostäder för hushåll med låg inkomst
Bostäder för betalningssvaga hushåll är fortsatt en utmaning för staden. Ett allmänt högt bostadsbyggande bidrar
långsiktigt till att minska bostadsbristen och stabilisera
bostadsmarknaden. Ett utvecklingsarbete fokuserat på
framtagande av bostäder som kan efterfrågas av betalningssvaga initierades 2017 och har fortsatt under 2018.
MKB fyller även en viktig funktion i frågan då de har låga
hyreskrav och godtar försörjningsstöd som inkomst.
Att minska hemlösheten
Hemlösheten är fortfarande hög i Malmö. Under 2018 har
hemlösheten åter ökat efter att ha stått stilla under 2017.
Hemlöshetsarbetet samordnas numera av fastighets- och
gatukontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Under 2018 har en bokningscentral och bostadsrådgivning
startats för att korta tiden i tillfälliga boenden. Ett kommunövergripande program för att motverka hemlöshet i
syfte att samordna stadens hemlöshetsinsatser har tagits
fram under 2018 och förväntas antas politiskt under 2019.
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MALMÖ STADS ARBETE MED BOSTADSFÖRSÖRJNING
I lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar regleras att kommunerna har ett ansvar
att planera för bostadsförsörjningen så att alla kan bo bra och att riktlinjer för bostadsförsörjningen
ska tas fram varje mandatperiod och antas av kommunfullmäktige. I Malmö är det stadsbyggnadsnämnden som svarar för upprättandet av Handlingsplan för bostadsförsörjning efter de bostadspolitiska
mål som kommunfullmäktige beslutar. Malmö stad arbetar aktivt med bostadsförsörjningen på flera
olika sätt. Ansvaret och samordningen av bostadsförsörjningen ligger hos stadsbyggnadskontoret. Här
hålls de övergripande frågorna kring bostadsförsörjningsfrågor samman av en projektorganisation
med beställargrupp, styrgrupp och analysgrupp som består av direktörer, chefer och medarbetare från
stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret, stadskontoret, arbetsmarknads och socialförvaltningen och hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen samt . Utöver dessa grupper arbetar arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, fastighets- och gatukontoret samt
MKB och Boplats Syd (adjungerade) med bostadsfrågor direkt kopplade till de boende i Malmö stad.
Från dessa hämtas värdefull kunskap till analyser och rapporter. I Lägesrapport för bostadsförsörjning analyseras bostadsmarknadsläget och de bostadspolitiska mål som antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod följs upp. Rapporter som ges ut:
Lägesrapport - Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjning
Tertialrapport – uppföljning av bostadsplanering och byggande

OM RAPPORTEN
Lägesrapport för bostadsförsörjning redovisar läget på bostadsmarknaden i Malmö samt Malmö stads insatser för att nå de bostadspolitiska målen. Rapportens inledande kapitel redovisar övergripande läget
på bostadsmarknaden och stadens arbete kring de största utmaningarna. Rapporten avslutas med en
redovisning av måluppfyllelse för vart och ett av de fem bostadspolitiska målen. Rapporten är också
ett svar på två uppdrag i Kommission för ett socialt hållbart Malmö: Fortsätt utvecklingsarbetet för att minska bostadsbristen och att bygga fler bostäder till rimliga priser samt Fortsätt att utveckla arbetet med
blandade upplåtelseformer i Malmö.

Lägesrapporten är framtagen av: Philip Tanimura
Övriga skribenter: Hanna Björklund, Marléne Engström,
Annika Reischmann, Hannah Wadman, Lars G Larsson, Karl
McShane, Christian Röder, Jessica Pettersson
Beställargrupp: Christer Larsson, stadsbyggnadskontoret,
Andreas Norbrant, stadskontoret, Anna Bertilson, fastighets- och gatukontoret, Britt-Marie Pettersson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Gisela Green, hälsa- vård- och
omsorgsförvaltningen samt adjungerade: Terje Johansson
och Gunnar Östenson, MKB och Krister Hjelm, Boplats Syd.
Styrgrupp: Johan Emanuelson, Anna Holmqvist, Ingemar
Gråhamn, stadsbyggnadskontoret, Jan Haak och Bertil
Siöström, stadskontoret, Håkan Thulin och Helen Karkkola,
fastighets- och gatukontoret, Ann Söllgård och Rebecca
Bichis, arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
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1. UTVECKLINGEN PÅ
BOSTADSMARKNADEN
I MALMÖ 2018
SAMMANFATTNING
Bostadsbyggandet i Malmö var fortsatt högt under
2018. Ca 3000 bostäder färdigställdes och 3 800
byggstartades. Byggandet i Malmö har fortsatt legat
på höga nivåer relativt andra regioner i Sverige. I
Storstockholm gick byggandet till exempel ner med
35 procent under 2018. Enligt nationella analyser
från Boverket är utvecklingen på bostadsmarknaden just nu splittrad. Skillnader i byggandet beror
troligtvis på matchningen mellan vad som byggts
och befolkningens efterfrågan; till exempel verkar
byggandet ha sjunkit mer i kommuner som byggt
mycket bostadsrätter under de senaste åren.
Antalet beviljade bygglov för bostäder ligger kvar på
samma höga nivåer som förra året. 4 900 bostäder
beviljades bygglov under 2018.
Drygt 2 000 bostäder kommer att byggstarta inom
de närmsta månaderna, vilket talar för ett stort antal
byggstartade bostäder redan under våren 2019.
Utifrån marknadens intresse, marktilldelning på
kommunal mark och förutsättningar i bygglov och
detaljplanering, är det möjligt tt byggstarta över
3 000 bostäder i Malmö under 2019.
Bostadsbyggandet skedde i hela staden men med
en tyngdpunkt i utbyggnadsområdena Hyllie, Norra
Sorgenfri, Västra Hamnen och Limhamn hamnområde, samt småhusbyggnation i Bunkeflostrand, Oxie
och Tygelsjö.

STÖRRE REGIONALA SKILLNADER I
BYGGANDE
Under 2017 nådde byggandet rekordnivåer med 70
000 påbörjade nya bostäder i Sverige. 2018 nåddes inte
riktigt samma höga nivåer: under året påbörjades 54 500
nya bostäder.
Utvecklingen går i mycket olika riktning i landet. I Stormalmö är byggstarterna i stort sett oförändrade jämfört
med 2017 medan de i Stockholm minskade med 35 procent. I Göteborg har byggstarterna istället ökat med 10
procent. I mindre och medelstora kommuner har antalet
byggstarter minskat sju procent. Bostadsbyggandet har
främst minskat på marknader där det redan har byggts
mycket eller där antalet bostadsrätter i nyproduktionen
är stort.
Samtidigt som byggandet vänder ner råder det fortsatt
omfattande bostadsbrist i Sverige. 2018 rapporterade
243 av Sveriges 290 kommuner att de har underskott på
bostäder.
2017 års starka högkonjunktur kulminerade under första
halvåret 2018 och har sedan dess planat ut. Enligt
konjunkturinstitutet kommer högkonjunkturer fortsätta
de närmsta två åren trots att ekonomin nu går in i en
avmattningsfas. En bidragande faktor till avmattningen
är att bostadsinvesteringarna har minskat.
Internationella bedömare har varnat för att de snabbt
stigande bostadspriserna är på väg mot bubbelnivåer.
Under hösten 2017 föll bostadspriserna i fler av Sveriges
tillväxtregioner. De svenska analysföretagen menar att
hushållens nya finansiella villkor och en striktare kreditgivning minskar efterfrågan på nyproduktion av bostäder. Hushållens sänkta förväntningar innebär således att
hotet av en svensk bostadsbubbla minskar.
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BEFOLKNINGSÖKNING
Malmö fortsätter växa snabbt. Vid årsskiftet 2018/2019 bodde det 339 313
personer i Malmö, en ökning med ca 5 700 under 2018. Detta är cirka 900
fler än vad prognosen förutsade. Att det faktiska utfallet är högre än väntat
beror på till stor del på att fler flyttade in till Malmö från resten av Skåne än
väntat. Även om takten i absoluta tal är hög historiskt sett är den ändå lägre
än 2016 då befolkningen ökade med över 5 900 personer.
Naturlig folkökning och flyttströmmar

5 700

PERSONER

FLER I MALMÖ

Under 2018 föddes 5 000 personer i Malmö och 2 600 dog, vilket var ungefär vad som var prognostiserat. Födelsenettot var därmed 2 400. Under
året flyttade 24 000 personer in till Malmö och 21 000 flyttade ut. vilket
betyder att det totala flyttnettot var positivt med nästan 3 000 fler inflyttare
än utflyttare. Ungefär 7 600 av inflyttningarna var från utlandet och 3 800
av utflyttningarna var till utlandet. Flyttnettot mot utlandet var därmed på 3
800 medan flyttnettot mot resten av landet var -500 personer. Mönstret med
ett positivt flyttnetto mot utlandet och ett negativt mot resten av landet är
ett mönster som alla de tre storstäderna har haft de senast åren.
Asylinvandringen till Sverige fortsatte under 2018 att minska. Totalt kom
under året cirka 22 000 nya asylsökande till Sverige, en minskning med 16
procent från 2017. Även antalet inskrivna asylsökande i eget boende i Malmö minskade, från cirka 2 200 under 2017 till 1 900 den 1/1 2019. Eftersom
asylsökande inte är folkbokförda så ingår de inte i ordinarie befolkningsstatistik och befolkningsprognos. Det är först om man som asylsökande får
uppehållstillstånd som man räknas som skriven i kommunen.
Bostadsbehov
För att täcka bostadsbehovet för Malmös ökande befolkning behöver det
byggas 20 000 bostäder under perioden 2018–2028, dvs 1 800 per år. Detta
är alltså den byggtakt som krävs enbart för att hantera ökningen. Under flera
år var dock byggandet i Malmö lägre än det demografiska behovet och man
kan därför räkna med att det finns ett uppdämt bostadsbehov som inte är
inräknat i dessa siffror. Bostadsbehovet är beräknat med hjälp av hushållskvotsmetoden med data från SCB.

Bostadsbyggande och behov
3500

3500

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

Bedömning

Utblick

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

0
2018

0
Behov

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR
MALMÖ PRESENTERAS I JUNI
OCH FINNS DÄREFTER ATT
LÄSA PÅ WWW.MALMO.SE
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BYGGSTARTADE BOSTÄDER
Under åren 2010-2018 har det påbörjats ungefär 21 000 bostäder, varav
ca 12 000 hyresrätter, 7 000 bostadsrätter samt 2 000 småhus.

Byggstartade bostäder i Malmö 2010-2018 - upplåtelseformer
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BEVILJADE BYGGLOV
Drygt 25 000 bostäder har beviljats
bygglov under åren 2010-2018, varav
ca 22 000 i nyproduktion och 3 000 i
ombyggnation.
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Antal bostäder i beviljade bygglov 2010-2018
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ANTAL BOSTÄDER I KLARA
DETALJPLANER
Antalet bostäder i klara (lagakraftvun�na) detaljplaner har varierat under perioden 2010-2018, men i genomsnitt
har har detaljplaner för ungefär 2 300
bostäder vunnit lagakraft per år.
Under 2018 minskade antalet lagakraftvunna detaljplaner från förra
årets höga nivåer. 1083 planer vann
lagakraft under året.
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Ombyggnation

Bostäder i lagakraftvunna detaljplaner 2010-2018
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BYGGSTARTADE BOSTÄDER 2018
Bostadsbyggandet i Malmö håller sig kvar på en hög nivå. Under 2018 byggstartades mer än 3 800 bostäder. Tyngdpunkten ligger på nyproduktion som
utgör 94 procent av de byggstartade bostäderna, medan ombyggnationen
står för sex procent. Den genomsnittliga byggstartstakten för den senaste
femårsperioden är över 3 000 bostäder årligen (siffrorna inkluderar specialbostäder och tillfälliga bostäder). Bostadsbyggandet skedde i hela staden
men med en tyngdpunkt i utbyggnadsområdena Hyllie, Norra Sorgenfri,
Västra Hamnen och Limhamn hamnområde, samt småhusbyggnation i
Bunkeflostrand, Oxie och Tygelsjö. 48 procent av bostäderna byggstartades
på kommunal mark. Under 2018 låg bostadsbyggandet kvar på samma höga
nivå som föregående år i Malmö, medan bostadsbyggandet i Göteborg ökade samtidigt som bostadsbyggandet i Stockholm sjönk.

3 800

BOSTÄDER
BYGGSTARTADES

Beviljade bygglov för bostäder ligger kvar på samma höga nivå som 2017.
4 900 bostäder beviljades bygglov. I bygglovssiffrorna ryms nyproduktion,
ombyggnation, specialbostäder och bostäder med tillfälliga bygglov. Men alla
dessa projekt har ännu inte hunnit påbörjas, drygt 2 000 bostäder kommer
att byggstarta under första halvan av 2019. För helåret 2019 är det utifrån
bl a marknadens intresse, marktilldelning på kommunal mark och förutsättningar i bygglov och detaljplanering, möjligt att byggstarta över 3 000
bostäder i Malmö. Det är framförallt nyproduktion av lägenheter men även
beviljade lov för ombyggnation från kontor, lokaler, vind etc. till cirka 375
bostäder.
I Malmö byggs många hyresrätter
Under 2010-talet har hyresrätterna utgjort 60 procent av de byggstartade
bostäder. 2018 har fördelningen mellan de påbörjade bostäderna varit 73
procent hyresrätter, 24 procent bostadsrätter och tre procent småhus/ägarbostäder. Fördelningen mellan upplåtelseformer förändras generellt väldigt
lite mellan åren. Blandade upplåtelseformer är ett viktig bostadspolitiskt mål
och staden eftersträvar detta i samtliga bostadsområden.

UPPLÅTELSEFORMER I
BYGGSTARTADE BOSTÄDER
2018
3%
24%

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2018
Under 2018 nådde bostadsbyggandet i Malmö nivåer som motsvarade
befolkningsökningen. Över 3 000 bostäder färdigställdes, vilket är drygt 400
fler bostäder än 2017. Detta innebär att bostadsbristen minskar något för
andra året i rad.

73%

Hyresrätter

Bostadsrätter

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2018 EFTER BYGGAKTÖR
Byggherre

MKB
stad AB
Ikano Bostad AB
Sverige AB + Skanska
Skanska
Hyresbostäder
Sverige AB
AB+ Skanska Hyresbostäder AB
a/Storebrand Fastigheter
Magnolia/Storebrand
AB
Fastigheter AB
en Ekonomisk förening
Riksbyggen
+ Bonum
Ekonomisk förening + Bonum
struktion AB + Bonava
NCC construktion AB + Bonava
Övriga
Totalt

er/rum i flerbostadshus inkl.
* Lägenheter/rum
specialbostäder
i flerbostadshus inkl. specialbostäder

Bostäder
antal

Bostäder
procent

Bostäder
antal

Bostäder
procent

619
357
317
280
278
213
985
3049

20%
12%
10%
9%
9%
7%
32%
100%

619
357
317
280
278
213
985
3049

20%
12%
10%
9%
9%
7%
32%
100%

Äganderätt/småhus
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Fördelningen mellan upplåtelseformer var 62 procent hyresrätter, 34 procent
bostadsrätter och fyra procent småhus. Ett högt bostadsbyggande under en
längre tid börjar nu göra skillnad. Generellt är det lång kötid på tvåor och
treor med låg hyra, men det går att få en lägenhet betydligt snabbare bland
nyproducerade lägenheter med högre hyra.
I årsskiftet 2018/2019 var 7 700 bostäder i produktion i Malmö stad. Denna
höga aktivitet borgar för många färdigställda bostäder under kommande år.

OLIKA UPPLÅTELSEFORMER
För att bostadsmarknaden ska fungera för alla stadens invånare måste det
finnas bostäder av alla typer, storlekar och upplåtelseformer. I Malmö stad
finns ca 160 000 bostäder. Ungefär hälften av lägenheterna i flerbostadshus
är bostadsrätter och hälften är hyreslägenheter. Den största hyresvärden
är Malmös kommunala bostadsrättsbolag, MKB, som äger en tredjedel av
hyresrätterna. Hyresrätter är viktiga både för nya hushåll på bostadsmarknaden, som flyttar till Malmö för att arbeta eller studera, och för hushåll som
inte är så kapitalstarka.
Ombildningar av hyreslägenheter
Under hela 2000-talet var intresset av att ombilda hyresrätter till bostadsrätter relativt högt i Malmö. År 2009 bröts trenden och antalet ombildningar
minskade kraftigt. Sannolikt var finanskrisen en av anledningarna till nedgången. Sedan 2009 har ombildandet fortsatt legat på en låg nivå av oklara
anledningar. För att ett köp ska kunna genomföras, och därmed en ombildning, krävs dock att två tredjedelar av hyresgästerna är för en ombildning,
att fastighetsägaren vill sälja och att det finns ekonomiska förutsättningar för
ett köp. Antalet ombildade lägenheter ökade svagt i Malmö efter 2012 men
är fortfarande på en låg och jämn nivå jämfört med åren 2002-2008. Antalet
ombildade lägenheter (214) år 2018 är fortfarande lågt men ändå 100 fler än
året innan.
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De fem fastigheter med 214 lägenheter som såldes till bostadsrättföreningar under 2018 finns i områdena Ribersborg, Möllevången, Gamla Staden,
Rönneholm och Davidshall.
Under åren 2005-2018 ombildades drygt 8 000 lägenheter från hyresrätter
till bostadsrätter. Antalet färdigställda bostäder under samma period var
cirka 19 000 och av dessa var ca 50 procent (9 500 st) hyresrätter. Under de
senaste åren har andelen hyresrätter varit hög i nybyggnation av bostäder.

OMBILDNINGAR AV HYRESRÄTTER 2005-2018
Källa: Brf.se
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LÄGENHETSSTORLEKAR I BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND RESPEKTIVE I FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2018

Befintligt bestånd Färdigställt 2018

NORR
Befintligt bestånd Färdigställt 2018

INNERSTADEN

Befintligt bestånd Färdigställt 2018

ÖSTER

Befintligt bestånd Färdigställt 2018

Befintligt bestånd Färdigställt 2018

VÄSTER
SÖDER

Antal rum i lägenheter
Rum utan kök
1:or och 2:or
3:or och 4:or
5:or och 6:or
© Karta Malmö stadsbyggnadskontor 2019
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EN REGIONAL BOSTADSKÖ

Antalet sökande i bostadskön

Boplats Syd har haft en god utveckling under sitt andra
år som bolag. Både antalet förmedlade lägenheter och
registrerade sökande har ökat. Årets utfall har även
präglats av att den genomsnittliga kötiden i Malmö har
minskat ganska påtagligt, från 1 137 dagar 2017 till 997
dagar under 2018. Detta är framförallt en konsekvens av
ett stort tillskott av nya bostäder (främst i Malmö) under
året; hela 24 procent av årets förmedlade bostäder
utgjordes av nybyggen. Den minskade kötiden beror
huvudsakligen på att alla sökande i bostadskön inte har
ekonomisk möjlighet att söka de nybyggda lägenheterna.

Antalet registrerade sökande i Boplats Syds system har
ökat med ca 9 000 personer under 2018 och uppgick till
89 708 personer vid årets slut. Boplats syd har noterat
en viss minskning av aktiva sökande (personer som
sökt fler än 10 objekt under året), vilket indikerar att
fler ansluter sig till Boplats Sydmed sikte på en framtida
bostad.

Boplats Syds utvecklingsstrategi de närmsta åren handlar om att stärka sin position som en regional bostadsförmedlare. Målet är att öka tillströmningen av nya
bostäder i systemet för att minska kötiden men även att
skapa ökad harmonisering och transparens i Skånes bostadsförmedling genom att verka för att alla hyresvärdar
har samma krav på hyresgästyerna. En nyckelfråga är att
värva fler kommunala bostadsbolag i Malmö-Lund-regionen och viktiga regionala center som Ystad, Helsingborg och Kristianstad till Boplats Syd.

Läs mer om redovisningen av det bostadspolitiska målet för en
bostadskö fri från diskriminering på sid 35.
BOPLATS SYD AB I SIFFROR 2018
Förmedlade
lägenheter

Antal

6 695

Förändring fr 2017 (%)

13%

Registrerade
sökande

Antal

89 708

Förändring fr 2017 (%)

11%

Andel från
privata värdar

49%
Totalt

997

Malmö

1 140

Könsfördelning Kvinnor
Män
bland
registrerade
Okänt

44 445

Genomsnittlig
kötid (dagar)

43 679
1 584

2. PLANLÄGE OCH
BOSTADSBYGGANDE
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SAMMANFATTNING
Malmös befolkning växer kraftigt genom ökat
barnafödande och ökad inflyttning till Malmö.
Inflyttning från utlandet har länge utgjort en stor del
av befolkningsökningen och den väntas öka under
kommande år. Med de prognoser som gjorts tidigare
kommer staden att växa med ca 4 500 personer per
år framöver och utmaningen att bygga i takt med
befolkningsökningen (ca 2 200 bostäder per år) kvarstår. De två huvudsakliga demografiska utmaningarna för Malmö under den kommande tioårsperioden
blir dels att hantera de stora kullarna av barn i skolålder och dels den åldrande efterkrigsgenerationen.
Förutsättningarna för bostadsbyggandet i Malmö är
ännu stabila: behovet av nya bostäder kvarstår. En
viss osäkerhet råder dock på grund av en förväntad nedgång i konjunkturen under kommande år.
De kommunala förutsättningarna är goda med en
planberedskap på omkring 19 000 bostäder (drygt
8 500 bostäder i klara detaljplaner och cirka 10 200
bostäder i pågående detaljplanering). Sammantaget
finns det i översiktsplanen kapacitet för 53 000 bostäder fram till 2040-talet. Det bedöms vara möjligt
att byggstarta ca 3 000 nya bostäder per år under de
närmsta tre åren.

BEFOLKNINGSPROGNOS
Enligt 2018 års prognos förväntas Malmö befolkning
att öka med ungefär 44 000 personer fram tills 2028.
Ungefär 60 procent av den totala ökningen, ungefär
25 000 personer, förväntas ske fram tills 2023. Malmö
växer både för att det föds fler än det dör och för att det
flyttar in fler än vad som flyttar ut. Mycket av osäkerheten i prognosen kommer från invandringens fluktuering.
Ökning i olika åldersgrupper
De närmsta tio åren förväntas barnafödandet vara
fortsatt högt. Dettas beror de stora barnkullarna födda i
början av 1990-talet nu börjar komma upp i åldrarna då
det är vanligt bland malmöiter att skaffa barn.
Gruppen 65+ förväntas öka med totalt upp emot 9 000
personer fram tills 2028 och med 5 000 fram tills 2024.
Det är främst grupperna mellan 65 och 80 år som växer.
Antalet döda förväntas minska under prognosperioden,
delvis som ett resultat av generellt lägre mortalitet och
delvis på grund av att det än så länge främst är den
relativt lilla mellankrigsgenerationen som befinner sig
i åldrar med hög mortalitet. Efterhand som efterkrigsbarnen börjar komma upp i åldrarna över 80 i slutet
av prognosperioden kan vi förvänta oss att dödsfallen
sakta börjar öka igen.
De närmsta fem åren förväntas åldersgrupperna i
grund- och gymnasieskolan växa snabbt, med 17 procent respektive 22 procent. Detta motsvarar en ökning
med 6 200 grundskoleelever och 2 700 gymnasieelever.
Snabbast växer åldersgruppen 75-79 som växer med 27
procent eller 2 500 personer.

BEDÖMNING AV BYGGSTARTER 2019
Bostadsbyggandet i Malmö har under det gångna året legat kvar på samma höga nivå som året innan, och förväntas ligga kvar även under 2019.
Förutsättningarna i Malmö är ännu stabila: det underliggande trycket på nya
bostäder finns fortfarande. Men bostadsbyggandet sker på marknadsmässiga
grunder och fluktuerar med konjunkturläget, vilket betyder att en nedgång i
ekonomin direkt påverkar bostadsbyggandet negativt.

3000

MÖJLIGA
BYGGSTARTER

Under 2018 har nya detaljplaner startats upp för över 4 800 bostäder, samtidigt som klara detaljplaner bebyggs i en historiskt hög takt. Detta bidrar
till att beredskapen i detaljplaner ligger relativt konstant. Under den senaste
femårsperioden har det skapats byggrätter för i snitt 2 500 bostäder per år.
Det medför att det, sammantaget på privat och kommunal mark, finns cirka
8 500 bostäder i klara detaljplaner. Större delen av bostäderna på kommunal
mark är tilldelade och byggrätterna byggs ut successivt. Utbyggnadstakten
har varit hög framförallt under de senaste fyra åren. En stor utmaning framöver är att fortsätta hålla den takten även i en framtida konjunkturnedgång.
4 900 bostäder beviljades bygglov under 2018, och ligger därmed kvar på
samma höga nivå som under 2017. Men alla dessa projekt har ännu inte
hunnit påbörjas, drygt 2 000 bostäder kommer att byggstarta under första
halvan av 2019.
De nämnda förutsättningar för ett högt bostadsbyggande de närmsta åren
tillsammans med marknadens intresse, marktilldelning på kommunal mark
och förutsättningar i bygglov gör det möjligt att över 3 000 bostäder kan
komma att byggstarta i Malmö under 2019. Bostadsbyggandet kommer att
ske i flera delar av Malmö, men med en fortsatt tonvikt i Hyllie, Limhamns
gamla hamnområde, Västra hamnen, och Norra Sorgenfri. Större delen av
ombyggnationen av vindar, lokaler etc. sker i innerstaden, medan tonvikten
av småhusbyggandet sker i Bunkeflostrand, Oxie och Tygelsjö.

DETALJPLANER PÅ GÅNG
Under 2018 har planarbeten för bostäder framförallt pågått i Malmös tre
större utvecklingsområden; Västra Hamnen-Varvsstaden-Nyhamnen; HyllieHolma-Kroksbäck och Norra Sorgenfri-Rosengård (Amiralsstaden), samt i
Limhamns hamnområde.
Utbyggnadskapacitet
En aktualisering av Malmö stads översiktsplan antogs under 2018. Malmö
stads strategiska planering tar sikte på 2040-talet och innehåller en utbyggnadskapacitet på 53 000 nya bostäder. Demografiska förändringar kan
dock innebära att översiktsplanens utbyggnadskapacitet ses över igen under
nästa mandatperiod. Utbyggnadsstrategin är integrerad med bostadsförsörjningsarbetet och utgör tillsammans med Handlingsplan för bostadsförsörjning
2018-2022 Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen. De båda togs
fram i en parallell process och de bostadspolitiska målen finns med på båda
ställena.
Utbyggnadsstrategin tar sin utgångspunkt i översiktsplanen huvudinriktningar att generellt prioriteras tätare byggnation i existerande bostadsområden,
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-Ny-
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hamnen, Hyllie-Holma-Kroksbäck samt Norra Sorgenfri-Rosengård (Amiralsstaden).
Detaljplanens funktion
En detaljplan 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 t ex
buller och förorenad mark. Den tidiga dialogen mellan
stadsbyggnadskontoret och beställaren av en ny plan är
mycket viktig; här ska viktiga prioriteringar och förutsättningar utifrån både stadens behov och beställarens
intention ske i samverkan. 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 planer 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.

Förtätning
Detaljplanering av nya förtätningsprojekt, med olika
karaktär och storlek, pågår ständigt runt om i Malmö.
Under året har 24 nya detaljplaner fått planuppdrag
och startats upp. Ett exempel med nya markbostäder
är detaljplanen för Tygelsjö 76:1. Syftet med planen är
att göra det möjligt att bebygga området med bostäder
samt en förskola för cirka 80 barn. Planen möjliggör
omkring 65 småhus, de flesta friliggande enfamiljshus
men även ca 20 stycken rad- eller kedjehus. Tygelsjöstråket är ett övergripande grönstråk som iordningställs
genom planområdet.
I november 2018 startade detaljplanen för Smörkajen
i Nyhamnen. Syftet med detaljplanen är att omvandla
området till blandad och hållbar stad med bostäder,
kontor och centrumverksamhet, samt möjliggöra för
en ny park, badmöjligheter och säkerställa andra viktiga
kvaliteter inom området. Arbetet ska även beakta och
hitta lösning på de utmaningar som finns inom området
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Klara detaljplaner under 2018
Under 2018 vann detaljplaner med drygt 1 100 bostäder laga kraft i Malmö.

kraftigt mellan åren. Under de senaste åtta åren är det
mellan sex och 51 procent av bostäderna som överklagats årligen. För 2018 har antalet bostäder i överklagade
detaljplaner legat på cirka 400.

så som framtida havsnivåhöjningar, mobilitet och trafikoch industribuller. Målet är att skapa ett urbant och
levande stadsliv som karakteriseras av gröna värden och
ett levande marint ekosystem. Området ingår i arbetet
med fördjupning av översiktsplanen för Nyhamnen som
beräknas antas första kvartalet 2019. Smörkajen ligger
inom utbyggnadsetapp 1, dvs mellan år 2019 - 2035.

Kartan nedan visar detaljplaner och att det just nu byggs
runt om i staden. Kartan är en ögonblicksbild och projekten är i ständig förändring. I många av de planer som
fortfarande är helt outbyggda på kartan är bygglov och
nya byggstarter på gång under 2019.

Planberedskap
Sammantaget finns det i Översiktsplanen kapacitet för
53 000 bostäder fram till 2040-talet. På mellanlång-lång
sikt finns (januari 2019) 10 200 bostäder i pågående
detaljplaner, och i ett kort-mellanlångt perspektiv finns
det 8 500 bostäder i klara detaljplaner. Detta möjliggör
byggstart av minst 3 000 bostäder per år under kommande treårsperiod. Siffrorna är inte konstanta utan
varierar efterhand planer påbörjas och färdigställs.

Ett marknadsmässigt bostadsbyggande är konjunkturkänsligt vilket kan ge snabba skiftningar i utbyggnadstakten. Goda förutsättningar för bostäder i detaljplaneringen är dock en förutsättning för att dels snabbt öka
bostadsbyggandet igen efter en konjunkturnedgång och
dels kunna hålla en hög takt i utbygganden av bostäder.
Detta har tydligt märkts av i Malmö. Med över 10 000
bostäder pågående i detaljplaneringen bidrar det till en
stabil balans i planberedskapen kommande år.

Byggstarter i klara detaljplaner
I januari 2019 fanns cirka 8 500 bostäder kvar att byggstarta i klara detaljplaner. I jämförelse med samma tid
förra året är det cirka 1 500 bostäder färre. Detta beror
på en hög utbyggnadstakt under året och färre detaljplaner för bostäder som hunnit vinna lagakraft under 2018.
Antalet bostäder i överklagande av detaljplaner varierar
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NORR

Hallenborgs gata väster om
Bilen 17
kvarter 1-4

Varvsparken öster om
Hamnen 21:149
Trollhättan 4, 7 och 6

Aktern 3

Östra
Sjukhuset
2 m.fl

Sjösättningen
Gäddan

Bilen 22

Danzig 20
Gyllenstjärna 32

Mölledalsskolan1 m fl
(

Spårvägen
Katrinelund 26

Magnus Stenbock 1

Ranberga 1

Örnen

del av kvarteret Haga

Cementen 4 o 5

Nummertolvsvägen

Kraften 1

INNERSTADEN

Gjuteriet 18

Rönnbacken 3

Gyllins trädgård
(etapp 3)
Altofta 11

Böljan 5

Taxeringsintendenten 5 m.fl.

Gjutformen 1 m.fl.

Kajmanen 1

(

Gasellen 9

Spiran

Duvkullan 1

Bonden 15

Eldaren 1

Bellevuestadion
öster om

Slaghacken 22
Elinegård

(

Snickaren 7

Limhamn 155:499
norr om kalkbrottet

Sågaren 7

Gravören 15

(

Sågrockan 2

Område
söder om
Kasernallén

Rosengård 130:250

(

Vildhästen 9

Sallerup180:49 m.fl.
(Wowragården)

ÖSTER

Skrattmåsen 4
Sjöstjärnan 5

Borgvik 4

Stjärntofta 2

Hålsjön 2 m.fl.

Vildkatten 12
Härfågeln 8

(

Stenbiten 6

Soltofta

Nytorp 2

Vildkatten 20

Sjöstjärnan 15

Gyllins trädgård etapp 2

Draken
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(
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(

(

V Klagstorp 7:25

Bostäder kvar av byggrätten
Bostäder i produktion/färdigställda

0

±
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Planberedskap bostäder
I kartan visas lagakraftvunna detaljplaner för bostäder med kvarvarande byggrätter. Cirkelns storlek visar om detaljplanen
medger ett stort eller litet antal bostäder, varje cirkel är en detaljplan. Orange visar andelen bostäder som är kvar att byggstarta, och blått visar andelen byggstartade bostäder, dvs bostäder i produktion och/eller färdigställda, i respektive plan.
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3. AKTUELLT I MALMÖ

SAMMANFATTNING
Det fortsatt höga bostadsbyggandet under 2018
har inneburit att bostadsunderskottet har minskat
ytterligare, vilket t.ex. indikeras av en minskad kötid
hos Boplats Syd. Samtidigt syns att en ökande del av
befolkningen har svårt att efterfråga en bostad i att
den strukturella hemlösheten återigen ökar. I denna
dubbla utveckling ligger fortsatt den stora utmaningen för Malmö stads bostadsförsörjning under
kommande år.
En ny handlingsplan för bostadsförsörjning antogs
under året och en rad följduppdrag från den har
genomförts eller påbörjats, exempelvis Strategi för
äldres boende, samt ett Progam för att motverka
hemlöshet.
Arbetet hos Malmö stads bolots har under 2018 fokuserat mycket på utvecklingen av några strategiska
projekt. Ett av dessa fokuserar på att belysa processuella och juridiska målkonflikter inom planeringsprocessen, det andra på att skapa modeller för att få till
stånd bostäder som kan efterfrågas av betalningssvaga hushåll.
155 nyanlända personer anvisades till Malmö under
2018, en betydande minskning jämfört med de ca
400 året före. Trots försenade modulbostäder har
Malmö stad kunnat lösa boende för samtliga anvisade och situationen under kommande år ser stabil ut.

MALMÖS UTMANINGAR OCH INSATSER
För bostadsförsörjningen i Malmö stad var förutsättningarna under 2018 ungefär de samma som under de
två föregående åren. Trots ett minskat bostadsbyggande
nationellt har byggandet i Malmö varit högt och överstiger för tredje året i rad det teoretiska bostadsbehov som
genereras av befolkningsökningen. Detta innebär att
stadens bostadsbrist minskar.
Samtidigt kvarstår för Malmö, liksom för övriga Sverige,
utmaningen med glappet mellan behov och efterfrågan på bostadsmarknaden. Samtidigt som byggandet
är mycket högt har hemlösheten i staden återigen ökat
under året. Särskilt antalet barn i hemlöshet har ökat
markant under året och enligt stadens siffror har cirka
fyra procent av Malmös barn har någon gång under
2018 varit utan egen bostad. Detta är en mycket allvarlig
utveckling och en av bostadsförsörjningens stora utmaningar under de närmsta åren. För att kunna planera fler
bostäder för betalningssvaga hushåll krävs samverkan
mellan kommun, stat och bostadsaktörer. Samtidigt blir
det allt mer tydligt för många kommuner att de behöver
vara mer drivande i att skapa initiativ för att det ska
byggas bostäder som fler kan efterfråga under rådande
lagstiftning och förutsättningar.
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Ny handlingsplan för bostadsförsörjning antagen
LÄS HANDLINGSPLANEN
Handlingsplan för bostadsförsörjning
hittas på www.malmo.se

I april 2018 antogs Malmö stads nya Handlingsplan för bostadsförsörjning.
Handlingsplanen är kommunens främsta styr- och inriktningsdokument för
bostadsplaneringen och gäller fram till 2022.
Handlingsplanens inriktning utgår från tre huvudsakliga utmaningar för
Malmö stads bostadsförsörjning: Högt bostadsbyggande, Ökad tillgång till
bostäder för hushåll med låga inkomster och Minskad hemlöshet.
Fem stycken nya bostadspolitiska mål har tagits fram i samband med handlingsplanen. Uppföljningen av de bostadspolitiska målen sker i lägesrapporten (se sidan 28).
Handlingsplanern presenterar även en rad insatser för att nå de bostadspolitiska målen som ska utföras av Malmö stads förvaltningar, MKB, Boplats
syd samt byggaktörer i staden. En rad av dessa insatser har utförts eller
påbörjats under 2018, exempelvis Strategi för äldres boende och ett program för
minskad hemlöshet och presenteras kort i denna lägesrapport.

HÄNDELSER INOM NATIONELL BOSTADSPOLITIK
Nedan presenteras några händelser inom nationell bostadspolitik som kan
ha påverkan på Malmös bostadsförsörjning och bostadsmarknad.
Skärpta amorteringskrav
Under 2016 infördes amorteringskrav för nya bolån som innebär att minst
en procent av lånebeloppet måste amorteras årligen. Efter mycket debatt
trädde ytterligare ett amorteringskrav i kraft 1 mars 2018. Amorteringskravet
medför att hushåll som tar ett nytt bolån på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten, får extra amortering om en procent av bolånet årligen. Med amorteringskravet vill Finansinspektionen minska hushållens skuldsättning som
anses utgöra den största risken i svensk ekonomi. Många bostadsproducenter reagerade kraftig på införandet av amorteringskravet och menade att det
skulle bli dödsstöten för nyproduktion av bostäder.
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En ny regional planering

Den nya lagförslaget om en ny regional planering kan läsas i sin helhet på
Regeringskasliets hemsida.
www.regeringen.se

Under året beslutades det att en ny bestämmelse om regional fysisk planering ska införas i plan- och bygglagen. Den regionala fysiska planeringen ska
omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera
kommuner i ett län. Enligt förslaget ska sådan planering ske i Stockholms
län och i Skåne län. Regional fysisk planering bör enligt utredningen, som
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när
behov av och förutsättningar för sådan planering finns Landstinget föreslås bli regionplaneorgan med ansvar för den regionala fysiska planeringen
inom sitt län. Regionplaneorganets uppgifter innefattar bl.a. antagandet av
en regionplan. En sådan plan ska ange de grunddrag för användningen av
mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse
och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för
beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det är
i nuläget oklart exakt hur den nya regionala planeringen kommer påverka
kommunal planering och bostadsförsörjning.

Hyressättningssystemet
I december 2017 satte Hyresgästföreningen samman en oberoende ”Hyreskommission” med uppdrag att ta fram förslag på utveckling av den svenska
hyresmarknadsmodellen. Kommissionen leddes av f.d. bostadsminister
Stefan Attefall och bestod av kommissionärer från fastighetsbransch, politik
och akademi. I slutet av sommaren släppte kommissionen sin rapport med
13 förslag för att utveckla hyresrätten som boendeform och åtta förslag för
en nystart av hyresförhandlingssystemet.
Riskkapitalbolag på den svenska bostadsmarknaden
Under de senaste år har flera internationella riskkapitalbolag tagit sig in på
den svenska bostadsmarknaden. Bolagen riktar in sig på bostäder där renoveringsbehoven är stora, ofta i så kallade miljonprogramsområden. Genom
att höja standarden i beståndet höjer bolagen även värdet på bostadsbeståndet. Omfattande renoveringar med kraftig höjd hyra resulterar ofta i att
befintliga hyresgäster inte har råd att bo kvar. Fenomenet har blivit känt som
”renovräkningar”. 2015 etablerade sig ett av världens största riskkapitalbolag
Black Stone på den svenska bostadsmarknaden när de köpte ett fastighetsbestånd av norska Obligo (det tidigare skandalomsusade Acta). Året efter
köpte samma företag det svenska finansbolaget D. Carnegie & Co som äger
ett stort antal hyresbostäder i miljonprogramsområden. D. Carnegies & Co:s
uppköp av fastigheter i miljonprogramsområden har under 2018 fortsatt i
Alby, Järna, Södertälje och Nynäshamn. Under 2018 syntes för första gången
ett riskkapitalbolag i Malmö när Starwood Capital Groups lade ett uppköpsbud på Victoria park i Malmö.
Fastigheter är en av världens största marknader och omsätter årligen biljoner
svenska kronor. FN har tagit fram flera rapporter som visar på att såväl
segregationen som hemlöshet ökar när bostaden blir ett investeringsobjekt.
I maj besökte FN:s rapportör för rätten till bostad Leilani Farha, Sverige.
Hon uttalade sig då starkt kritisk till riskkapitalbolagens inflytande över
den svenska bostadsmarknaden och uppmanade den svenska staten att leva
upp till konventionen om mänskliga rättigheter och återta kontrollen över
bostadsmarknaden.
Segregation och social bostadspolitik
Frågor om segregation och social bostadspolitik har debatterats flitigt under
året. Flera av bostadsmarknadens aktörer har larmat om ökad segregering och trångboddhet samt ett allt svårare läge för dem som står utanför
bostadsmarknaden. Såväl intresseorganisationer som fastighetsbolag har
efterlyst en social bostadspolitik. Malmö kommunstyrelse tog under våren
ställning i debatten om EBO och krävde att regeringen förtydligar vad
bosättningslagen för nyanlända innebär. I ett brev till arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson begärde Katrin Stjernfeldt Jammeh att
lagen ses över, och att regeringen förtydligar alla kommuners ansvar. Regeringen presenterade under våren en strategi med det övergripande målet:
”minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livchanser för alla”. Strategin har tagits fram av ”Delegationen mot segregation”
(DELMOS) som inrättades den 1 januari 2018. Myndighetens uppdrag har
varit att bidra till att minska och motverka segregation i samhället samt att
förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Vid budgetomröstningen i december 2018 fattade riksdagen beslut om att avveckla myndigheten under 2019.
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ÖKAT BOSTADSBYGGANDE
Bolots
Malmö stads bolots inrättades år 2014 som ett svar på en vikande konjunktur och ett verktyg för kommunen att öka bostadsbyggandet. Bolotsen arbetar för att överbrygga mellanrum mellan stadens förvaltningar, avdelningar
och aktörer på bostadsmarknaden. Målet är också att stärka stadens dialog
med bostadsmarknadens aktörer samt att arbeta aktivt med idéer som kan
generera innovationer kring att bibehålla ett högt bostadsbyggande och mot
prioriterade målgrupper på bostadsmarknaden. Bolotsens roll är också att
vid behov verka för lösa knutar och målkonflikter som kan uppstå i samarbetet mellan aktörer och staden och som kan försena processer i bostadsbyggandet. Bolotsen är en ingång för aktörerna att lyfta olika frågeställningar
och arbetet sker sedan i samarbete med berörda avdelningar inom staden.
Strategisk byggherredialog 2018
Malmö stad har skapat en arena för en strategisk dialog med bostadsmarknadens aktörer verksamma i Malmö. Under hösten 2018 hölls det femte
mötet sedan starten. Temat var fokus på dialog med politiker och direktörer
som företräder bostadsfrågor både på de mjuka och hårda förvaltningarna.
Arenan har uppskattats för att kunna samla aktörer, politiker, direktörer
och berörda tjänstemän för att genom möten och dialog lyfta och diskutera
viktiga frågeställningar på ett enkelt sätt.
Stadsutvecklingszoner
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I slutet på 2017 startade ett Vinnovafinansierat projekt, ”Stadsutvecklingszoner”. Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad, Älvstranden Utveckling AB, Göteborg stad, Boverket och Länsstyrelserna i Skåne och Västra
Götaland. Under 2018 genomfördes ett flertal gemensamma seminarier
för kunskapsutbyte och i Malmö arbetades igenom flera olika teman inom
stadsutvecklingsprocessen med fokus på att synliggöra och överbrygga målkonflikter, både processuella och juridiska. Projektet fortlöper under 2019.
Malmö Innovationsarena
Stadsbyggnadskontoret har sedan 2016 deltagit i Malmö innovationsarena
(MIA), en innovationsplattform som verkar för att öka framkomligheten för
hållbara arbetssätt i Malmös stadsutveckling. MIA finansieras av Malmö stad,
Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden Målet är att bidra till
att möjliggöra, utveckla, testa och sprida innovationer, koncept och metoder
som snabbt, hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder och skapa mer hållbara bostadsområden för de som efterfrågar dem. MIA kommer
att avslutas under 2019.
I MIA har arbete pågått i tre stycken genografiska områden: Amiralsstaden,
Elstorp, Järnvägsverkstäderna och Sege Park. Fokus i områdena har bl.a.
varit ökat medskapande i planeringsprocessen och utveckling av hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll.
En del av arbetet har fokuserat på möjligheten att planera bostäder fler
hushåll kan efterfråga. Arbetet har utmynnat i två rapporter - en om malmöbornas betalningsförmåga och en om produktions- och boendekostnader på
Malmös bostadsmarknad. Rapporterna är efterfrågade av flera delar i staden
där arbete pågår kopplat till bostadsförsörjning och framtida utbyggnad och
där en ökad kunskap om betalningsförmåga krävs.

FLER BOSTÄDER FÖR HUSHÅLL MED LÅG INKOMST
Den allt mer segmenterade bostadsmarknaden har under 2018 illustrerats
av att det i en del svenska kommuner har byggts bostäder som inte gått att
sälja samtidigt som det finns en bostadsbrist. Så många som 20 000 hushåll
i Malmö bedöms kunna ha svårt att efterfråga en nybyggd bostadsrätt, och
tre fjärdedelar av dessa en bostad i det befintliga beståndet. Det bedöms att
det i skrivande stund finns ett teoretiskt underskott på ca 7 000 bostäder i
Malmö. Underskottet märks t.ex. genom en utbredd trångboddhet i delar av
staden. De hushåll som inte hittar en egen bostad bor kanske som inneboende eller hyresgäster i andras bostäder. Det är särskilt bland denna grupp med
svag förankring på bostadsmarknaden som hemlösheten ökat de senaste
åren.
På lång sikt är högt allmänt bostadsbyggande en förutsättning för att skapa
bostäder även för mer betalningssvaga hushåll. 3 000 färdigställda bostäder innebär att Malmös bostadsbyggande överskred behovet genererat av
befolkningsökningen under 2018 med ca 200 bostäder. Även om alla hushåll
i dagsläget inte har möjlighet att få tillgång till nyproducerade bostäder så är
en långsiktig strävan mot en balans mellan utbud och behov på marknaden
viktig; den motverkar stigande bostadskostnader och hyresnivåer och minskar möjligheter för hyresvärdar att ställa höga krav på hyresgästerna som kan
verka exkluderande.
Bostadsbehovet för de som inte kan efterfråga nybyggt kan inte kortsiktigt
adresseras genom att bygga bostäder i vanliga projekt. Lösningar behöver
hittas genom att frigöra bostäder i det befintliga beståndet eller medvetna,
riktade insatser för att subventionera billigare projekt, exempelvis genom
statliga medel eller kommunala markavtal. Under 2018 skapades en modell
för att följa flyttkedjor i Malmö. Både modellen och analysen kring materialet behöver bearbetas ytterligare men kan under kommande år öka stadens
kunskap om vilka flyttkedjor som skapas av olika bostadstyper i olika lägen
i staden - en viktig förutsättning för att planera rätt sorts bostäder för att nå
mer betalningssvaga hushåll.
Att öka antalet hyresvärdar som accepterar försörjningsstöd är en viktig
strategi för att tillgängliggöra bostadsbeståndet för mer betalningssvaga
hushåll i staden. I nuläget är det fyra hyresvärdar i Malmö som accepterar
försörjningsstöd som hyra.
MKB arbetar med en rad olika initiativ för att med olika medel kunna
minska kostnaden - och därmed hyran - i projekt. I en del nybyggnadsprjekt
har t.ex. lägenhetsstorlekar anpassats för att få investeringsstöd, som i sin
tur påverkar hyresnivån så att den blir lägre. Möjligheter att förtäta på egen
mark (och därmed slippa markköp) är ytterligare något som MKB ser över.
Mallbo
Under 2017 initierades arbetet med Mallbo, ett följduppdrag från 2017 års
strategiska byggaktörsdialog. Under 2018 pågick ett utredningsarbete mellan
stadens berörda förvaltningar och branschorganisationer inom bostadssektorn för att hitta modeller för hur nyproducerade lägenheter till lägsta hyra
kan kopplas samman med möjligheten till ökad egen försörjning med målet
att minska antalet hushåll beroende av försörjningsstöd. Det arbetas vidare
med ett förslag till en sådan modell under 2019.
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HEMLÖSHETEN ÖKAR IGEN UNDER 2018
STRUKTURELL OCH SOCIAL
HEMLÖSHET
Social hemlöshet är sådan som är
kopplad till sociala problem i form
av missbruk och/eller psykisk ohälsa.
Hemlösheten som främst orsakas av
bostadsbrist brukar benämnas som
strukturell hemlöshet.

HEMLÖSA MÄN, KVINNOR
OCH BARN 2018
Malmö stad genomför årligen en
kartläggning som ger en ögonblicksbild av hemlöshetssituationen den 1:e
oktober. Den beskriver således inte
hur många som varit hemlösa någon
period under året som gått. Den mest
alarmerande utvecklingen under 2018
är den kraftiga ökningen av hemlösa barn. Sedan förra räkningen är
nästan 300 fler barn i Malmö hemlösa.
Könsfördelning bland de strukturellt
hemlösa är relativt jämn medan män
är tydligt överrepresenterade bland de
socialt hemlösa.
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Strukturell Social
Vuxna
Barn
Kvinnor
Män
Födda i Sverige
(andel, samtliga)

Antal

1337

622

Andel

68%

32%

Antal

1307

40

Andel

97%

3%

Antal

655

166

Andel

80%

20%

Antal

682

455

Andel

60%

40%

Den strukturellt betingade hemlösheten har ökat kraftigt de senaste fem
åren. Detta är bland annat en konsekvens av ett stort inflöde av hushåll
med låg betalningsförmåga, svag förankring på bostadsmarknaden och en
bostadsmarknad där möjligheterna att tillgodose bostadsbehovet för betalningssvaga hushåll är låg.
Vid den senaste hemlöshetskartläggningen i oktober 2018 uppgick de
strukturellt hemlösa till sammanlagt 1 337 personer, eller 68 procent av alla
hemlösa; 2013 var de sammanlagt 566 personer. Antalet socialt hemlösa har
trots befolkningsökningen varit relativt stabilt under de senaste tio åren med
ca 400-600 personer.
En majoritet av de hemlösa har inte behov av några specialboenden med
stöd utan endast en egen bostad och enligt socialsekreterarnas bedömning
handlar det om knappt 80 procent i kartläggningen år 2018. De flesta av
Malmös hemlösa saknar dock egen inkomst: 76 procent har sin huvudsakliga
genom försörjningsstöd, etableringsersättningen och andra ersättningar från
Försäkringskassan. Ensamstående utan barn är i likhet med de senaste åren
den största gruppen hemlösa. Antalet vuxna med barn ökar dock mycket
och uppgår vid senaste kartläggningen till 792 personer (509 hushåll) med
sammanlagt 1 347 barn. Som en jämförelse kan nämnas att det år 2013
fanns 147 hemlösa barnfamiljer med sammanlagt 329 barn. Vid tidpunkt
för hemlöshetskartläggning befann sig 1,9 procent av alla barn i Malmö i
hemlöshet. Under år 2018 har nästan fyra procent av alla barn i Malmö bott
kortare eller längre tid på ett akut eller tillfälligt boende efter biståndsbeslut
enligt socialtjänstlagen.
Ökningen av hemlösa barnfamiljer har i huvudsak ägt rum i gruppen
utlandsfödda med kortare vistelsetid än tre år i Sverige. År 2018 fanns 288
hemlösa barnfamiljer i denna grupp, år 2013 var de endast 56. Hemlösheten
i Malmö är således till stor del också en spegel av migration och svårigheterna för utlandsfödda som inte är etablerade på bostadsmarknaden att skaffa
en bostad.

13%

Källa. Malmö stad, arbetsmarknads och socialförvaltningen

Förebyggande verksamhet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har sedan dess bildande
lagt mycket fokus på hemlöshetsfrågorna. I budget för år 2018 satsade ASF
30 miljoner kronor för att minska hemlösheten genom en bokningscentral,
bostadsrådgivning och på att förkorta tiden i tillfälliga och akuta boenden.

SOCIALT OCH STRUKTURELLT
HEMLÖSA 2018
Under 2018 har den sociala hemlösheten har ökat nästan i samma utsträckning som den strukturella - en skillnad
från föregående år.
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Genom satsningen har fler socialsekreterare kunnat arbeta med att förebygga avhysningar samt med att följa upp och ge stöd till hemlösa hushåll.
Mer fokus på boenden för strukturellt hemlösa
Personer som harhamnat i hemlöshet på grund av en social problematik har
genom bostadsbristen fått allt svårare att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Under de senaste åren har kommunen tvingats bygga upp
särskilda resurser även för personer som med en bostadsmarknad i balans
inte skulle ha kommit i fråga för insatser från socialtjänsten för sitt boende.
Malmö stad arbetar med en rad olika insatser i området:
ASF har utvecklat ett samarbete med hyresvärdar och kronofogdemyndigheten för att arbeta preventivt för att förhindra uppsägning och avhysning.
Ett ”Bostad först-program” som bygger på att en egen bostad är grundläggande för att kunna åstadkomma andra förändringar i tillvaron. Resultaten
av programmet är mycket lovande och under 2019 sker en utökning av
programmet från drygt 40 lägenheter till totalt 60 lägenheter. En bostadsrådgivning kommer att starta upp sin verksamhet i början av år 2019. Den
riktar sig till alla Malmöbor och kommer att kunna ge råd och information
om hur man söker en bostad.
Malmö stads boendeformer för hemlösa
ASF driver flera egna boenden för hemlösa men i en ökad utsträckning har
förvaltningen tvingats boka in hemlösa hushåll på olika typer av enklare
hotell, vandrarhem och andra former av akuta och tillfälliga boenden. Under
år 2018 har sammanlagt 2 645 hushåll haft bistånd i form av ett tillfälligt
eller akut boende under kortare eller längre tid. Av de hushåll som haft
bistånd under året är cirka 40 procent familjer med barn, cirka 60 procent är
hushåll utan barn, nästan enbart ensamstående bodde. Under år 2018 bodde
i genomsnitt varje dygn över 1 200 hushåll, varav 482 barnfamiljer, i ett akut
eller tillfälligt boende. För att öka kvaliteten på boenden för hemlösa hushåll,
framför allt barnfamiljer, och minska kostnaderna för externa boenden har
ASF har gjort beställningar hos fastighets- och gatukontoret av lägenheter i
blockförhyrda fastigheter, bland annat i modulform.
Vid årsskiftet 2018/2019 hade kommunen 1 400 lägenheter för andrahandsuthyrning till hemlösa. Cirka 40 procent av dem var genomgångs-/referenslägenheter som ska underlätta en ingång på den ordinarie bostadsmarknaden medan övriga ska övergå till förstahandskontrakt under förutsättning
att hyresgästen uppfyller hyreslagens bestämmelser och hyresvärdens krav.
Ett nytt avtal med MKB innebär att bolaget under en treårsperiod kommer
att lämna 600 hyreslägenheter till kommunens fastighets- och gatukontor
för uthyrning till hemlösa hushåll. Tillsammans med det som lämnats av
andra fastighetsägare tilldelades kommunen 357 nya övergångslägenheter till
hemlösa under år 2018.
Program för att motverka hemlöshet under framtagande
Ett av de följduppdrag som identifierades i Handlingsplan för bostadsförsörjning
var att ta fram en plan för att motverka hemlöshet. Under 2018 påbörjades ett arbete med att ta fram denna plan under ledning av fastighets- och
gatukontoret i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret. Planen fokuserar på att förtydliga den strategiska
inriktningen och samordningen i stadens hemlöshetsverksamhet. Planen
förväntas antas politiskt under hösten 2019.
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BOENDEN FÖR NYANLÄNDA
BOENDEFORMER FÖR NYANLÄNDA
EBO står för lagen om eget boende.
EBO innebär att Migrationsverket lämnar bistånd även om den asylsökande
inte önskar utnyttja en erbjuden plats
på en förläggning, utan ombesörjer
eget boende. Detta gäller främst dagersättning. Staten finansierar därmed
enbart boende i form av anläggningsboende (ABO) på flyktingförläggning
eller annan anvisad bostad, medan
personer som ordnar eget boende
bekostar detta själva

För Malmö stad har situationen kring flyktingmottagande generellt stabiliserats sedan flyktingkrisen under hösten 2015. I mars 2016 antogs lagen
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även kallad
Bosättningslagen. Denna ålägger Sveriges kommuner att ta emot nyanlända
för bosättning i kommunen. Det första året efter att lagen trätt i kraft präglades av en uppbyggnadsfas kring organisation och uppdrag. Det fanns en
osäkerhet kring vilka mängder och storlekar på boenden som skulle behövas
för de kommande årens mottagande av nyanlända. Vidare behövdes rutiner
för kommunikation och samarbete mellan myndighet och kommun tas fram.
Uppdraget gällande mottagande och initialt stöd till de nyanlända behövde
formas efter de nyanländas behov och tillgängliga resurser.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (AsF), ansvarar för beställning
av bostäder för målgruppen och har gradvis byggt upp hållbara rutiner och
strukturer för att bevaka och hantera kommunens anvisningar. Även den nationella samordningen och kommunikationen mellan migrationsverket och
Malmö stad är strukturerad och välfungerande. Malmö stad har kommunikation med Bosättningsenheten och kan i viss utsträckning påverka typ av
anvisning efter stadens tillgång på bostäder för ensamhushåll eller familj.
Under 2018 anvisades 155 personer till Malmö. En tredjedel av dessa är så
kallade kvotflyktingar som kommer direkt från utlandet till Malmö. Malmö
stad har sedan lagen infördes tagit emot ca 1 000 personer varav ca 800 bor
kvar fördelade på runt 600 bostäder. Kommuntal för 2019 är fastställt till 43
personer., dessa kommer främst att tas emot under årets sista sex månader.
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Alla anvisade har fått bostad trots försenade modulhus
Under 2018 har det blivit en del uppmärksamhet kring de modulbostäder
som MKB skulle bygga vid kvarteret Kuratorn. Dessa skulle ha stått färdiga
i juni 2017 men har på grund av konstruktionsfel på obestämd tid blivit
försenade. MKB har därför lämnat ifrån sig 200 lägenheter på kortkontrakt
från sitt befintliga bestånd. Dessa 200 lägenheter täcker kommunens behov
av anvisningsbostäder i väntan på modulboendena och AsF bedömer att
situationen kring boende för de anvisade nu är långsiktigt stabil. Under 2019
tillkommer även nya modulboenden på Kirsebergs IP. Arbete pågår och
enligt Stadsfastigehter kommer båda huskropparna med två våningar att vara
färdigställda i slutet av maj 2019.

STRATEGI FÖR ÄLDRES BOENDE
En av de demografiska grupper som förväntas öka mest i Malmö under
kommande år är de äldre. Det finnas ett behov att utreda hur Malmös äldre
befolkning ska ha tillgång till bostäder som ger dem möjlighet till självständighet och trygghet. På grund av detta var ett av följduppdragen från
Handlingsplan för bostadsförsörjning att ta fram en strategi för äldres (över 65 år)
boende. Denna strategi arbetades fram under 2017-2018 och antogs politiskt
under våren 2018. Strategin utgör dels ett underlag som beskriver äldres
situation i dagens Malmö och dels en redovisning av berörda nämnders
gemensamma planering.

LÄS STRATEGIN
Strategi för äldres boende hittas på
www.malmo.se

Ökad rölighet och valmöjlighet för Malmös äldre invånare
Strategin konstaterar att de äldre malmöbornas nuvarande boende- och flyttmönster behöver förändras och utvecklas i framtiden. Bostadsalternativen
för Malmös äldre är idag begränsad. Många äldre bor ensamma på stora ytor
och är obenägna att flytta. Att från en större bostad flytta direkt från till ett
särskilt boende är vanligt. För att uppmuntra fler äldre att flytta för att frigöra fler bostäder till större hushåll behövs fler alternativ för boende och ökad
rörlighet på bostadsmarknaden för de äldre. Möjligheten att efter preferens
och livssituation kunna välja boende blir centralt. Att planera fler bostäder
som erbjuder ett steg mellan ett vanligt boende och särskilt boende - exempelvis trygghetsboenden eller seniorboenden - kan vara en strategi.
UPPFÖLJNING AV AKTIVITETER FRÅN STRATEGI FÖR ÄLDRES
BOENDE
I Strategi för äldres boende finns ett antal aktiviteter som Malmö stads
nämnder ska utföra mellan 2018 och 2022. Aktiviteterna ska påbörjas under
2018 och integreras i nämndernas budget för 2019. Nedan redovisas kort
nämndernas arbete med aktiviteterna under 2018.
Starta en bostadsrådgivning: Arbetsmarknads och socialnämnden startade Malmö stads bostadsrådgivning hösten 2018. Fyra handläggare och en
sektionschef arbetar nu på heltid med bostadsrådgivning till malmöborna.
Verksamheten fokuserar bl.a. på att hjälpa äldre byta bostad.
Utreda möjligheter med och konsekvenser av införande av biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö stad: Regeringen har föreslagit att det
i lag införs en ny möjlighet för kommunerna att erbjuda en form av särskilt
boende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap
men som
inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet. Denna nya form, så
kallade ”biståndsbedömt trygghetsboende”, kan beviljas genom bistånd
när det nuvarande boendet inte längre upplevs som tryggt. Malmö stad har
under 2018 utrett möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende
och i nuläget beslutat att avvakta med införande av boendeformen.
Föra dialog med byggaktörer: Den löpande dialogen med byggaktörer i
Malmö har fortsatt under 2018. Under höstens möte så bjöds direktören för
hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen särskilt in för att påbörja diskussion om
boendeformer för Malmös äldre.
Genomföra en flyttstudie: Under 2018 genomfördes i samverkan mellan
kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden en studie över äldre malmöboers flyttmönster i staden. Studien kommer att vara ett värdefullt underlag
för att mer ändamålsenligt kunna planera bostäder riktade mot äldre.
Ta fram ett informationsmaterial om mer anpassat boende: Hälsa, vård& omsorgsförvaltningen har under året påbörjat en samverkan med Boplats
Syd för att ta fram ett infomaterial om äldres boende. Infomaterialet kommer
vara färdigt under 2019.
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4. UPPFÖLJNING AV
DE BOSTADSPOLITISKA
MÅLEN
28

OM BOSTADSFÖRSÖRJNING I MALMÖ

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Malmö

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Malmö stad antar varje mandatperiod nya bostadspolitiska mål och våren 2018 antog kommunfullmäktige
Handlingsplan för bostadsförsörjning med nya bostadspolitiska mål för Malmö stad. De fem bostadspolitiska målen
för Malmö utgår från de verktyg och ansvar staden har
för att arbeta med bostadsförsörjningen. Ett arbete
pågår med att integrera de bostadspolitiska målen i
Malmö stads målkedja. Lägesrapporten kommer fortfarande vara forumet för att övergripande rapportera och
sammanfatta Malmö stads måluppfyllelse av de bostadspolitiska målen.

Den 1 januari 2014 trädde en ny bostadsförsörjningslag
i kraft 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 och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Men den nya lagen tydliggör mer specifikt vad som ska
ingå i riktlinjer för bostadsförsörjning eftersom många
kommuner tidigare underlåtit detta. 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. Det finns även ett tillägg att om förutsättningarna ändras för de antagna riktlinjerna ska nya
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Handlingsplan för bostadsförsörjning
Handlingsplanen som fokuserar på tre av Malmös stora
utmaningar för bostadsförsörjningen; ett generellt högt
bostadsbyggande, bostäder för hushåll med låga inkomster samt att minska hemlösheten. I handlingsplanen
redovisas konkreta insatser som enskilt och i samverkan
mellan olika nämnder ska genomföras mellan 2018 och
2022 för att nå de bostadspolitiska målen. Tillsammans
med Utbyggnadsstrategi för Malmö (antogs i september
2016) utgör handlingsplanen Malmö stads riktlinjer för
bostadsförsörjning.

HUR STÅR DET TILL MED BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN?

På följande sidor redovisas måluppfyllelse för de bostadspolitiska målen som antogs av kommunfullmäktige
2018.
Bostadspolitisk måluppfyllelse
Det finns flera skäl till att de bostadspolitiska målen
inte låter sig uppfyllas snabbare. Dels sker förändringar
på bostadsmarknaden långsamt då det rör sig om stora
samhälleliga förändringar och fasta strukturer. Dessutom ska många hushåll göra förändringar i sina bostadsmönster för att det ska synas i statistiken. Dels sker
bostadsbyggandet på marknadsmässiga principer vilket
gör att kommunen inte har full rådighet över vad som
byggs och när det byggs, konjunkturen avgör i allt större
utsträckning.
Bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen avgörs av
flera aktörer, varav kommunen är en. Staten sätter spelreglerna och de finansiella möjligheterna tillsammans
med kreditinstitut och långivare medan byggherrarna
står för själva bostadsbyggandet. Vidare påverkar omvärldsfaktorer som konjunktur, demografisk utveckling
med mera.
Kommunen har dock viktiga verktyg till sitt förfogande
som ska nyttjas på bästa sätt. Malmö stad arbetar aktivt
med att skapa goda möjligheter och förutsättningar för

bostadsbyggande i staden genom sina redskap planmonopolet, mark- och exploatering, bostadskö och
det allmännyttiga bostadsbolaget. Ytterligare ett viktigt
redskap för att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande är en bra dialog med byggherrar och stadens
befolkning.
Redovisningen av måluppfyllelsen för de bostadspolitiska målen behöver reflektera komplexiteten av frågorna
samt. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår således
både från en eller flera indikatorer som ska försöka
beskriva ett faktiskt utfall, eller en trend för målet,
kompletterat med en beskrivning av Malmö stads arbete
under året inom målområdet.
Bedömningsskala
Den bedömda måluppfyllelsen redovisas med tre färger
som ska tolkas på följande sätt:
GRÖN: Malmö stad bedöms tillfredställande ha
uppfyllt sina åtagande i målet.

GUL: Malmö stad bedöms delvis ha uppfyllt målet.
Kompletterande insatser behövs för att nå grönt.

RÖD: Malmö stad bedöms inte ha uppfyllt sina
åtaganden i målet.
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MÅL 1
Genom god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens aktörer ska Malmö stad säkerställa ökat bostadsbyggande samt attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer.

INDIKATOR:
1. För att möjliggöra 3 000 byggstarter ska det vid
varje givet tillfälle finnas färdiga detaljplaner för ca 9
000 bostäder (+/-10%) i Malmö stad.
Bedömning: I januari 2019 fanns det byggrätter för ca 8 500
bostäder i färdiga detaljplaner. Grön

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Antalet bostäder i lagakraftvunna detaljplaner minskade
under 2018 relativt det föregående årets mycket höga
nivåer. Totalt vann planer med 1 083 bostäder lagakraft.
Antalet bostäder tenderar dock att fluktuera relativt
mycket mellan olika år. Sedan 2010 har genomsnittet
legat på ca 2 400 bostäder per år.
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Kombinationen av en hög utbyggnadstakt under året
och färre detaljplaner för bostäder som vunnit lagakraft
innebär att planberedsapen minskat en del under 2018.
I jämförelse med samma tid förra året finns det cirka 1
500 färre bostäder i antagna detaljplaner. Antalet bostäder i överklagande av detaljplaner varierar kraftigt mellan åren. Under de senaste åtta åren är det mellan sex
och 51 procent av bostäderna som överklagats årligen.
För 2018 har antalet bostäder i överklagade detaljplaner
legat på cirka 400.
Bolots och strategisk bygghererdialog
Genom Malmö stads Bolots förs löpande dialog med
bostadsmarknadens aktörer. Målet är att gemensamt
arbeta aktivt med idéer som kan generera innovationer
kring att bibehålla ett högt bostadsbyggande och mot
prioriterade målgrupper på bostadsmarknaden. Under
2018 har bl.a. proejktet Mallbo, riktat mot att utveckla
fler bostäder för betalningssvaga hushåll, utvecklats i
samverkan mellan Malmö stad och byggaktörer. Läs mer
om Bolotsens arbete och Mallbo på sidorna 22-23.
Attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer
I maj 2018 antogs efter många års arbete Arkitekturstaden Malmö av kommunstyrelsen. Arkitekurstaden är
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som ska fungera
som stadens riktlinjer för god och hållbar arkitektur.
Planen utgår från nio teser om arkitektur baserad på vad

Malmö stad önskar att arkitekturen ska göra för staden
och malmöborna. Arkitekturstaden är ett viktigt styrdokument för att skapa en större tydlighet kring stadens
kriterier för god arkitektur och kommer förhoppningsvis att hjälpa staden planera miljöer och bostäder med
hög och jämn kvalitet.
Nedan följer ett urval av projekt som planerats och byggts under
2018 och som bidrar till att attraktiva, hälsosamma och hållbara
miljöer skapas:
Utmed Drottninggatan, granne med Rörsjöparken,
färdigställdes under året kvarteret Sofia 1. Fastigheten består av ett kringbyggt kvarter innehållande 177
lägenheter från ettor till femmor som förmedlats genom
Boplats Syd. Fastigheten består även av LSS-boende,
förskola, café och en större lokal mot Drottninggatan.
Förskolans gård samutnyttjas, vilket innebär att när förskolan är stängd kan de boende nyttja utemiljön.
I november 2018 påbörjades detaljplanearbetet för
Smörkajen i Nyhamnen. Här planeras det för blandad
och hållbar stad med bostäder, kontor, park, samhällsservice etc. Området har kvaliteter som närhet
till centralstationen och havet samt närvaron av gamla
hamnoch industrimiljöer. Nyhamnen kan också bli en
länk mellan Malmös östra och västra delar. Planen syftar
även till att beakta och hitta lösning på de utmaningar
som finns inom området så som framtida havsnivåhöjningar, mobilitet och trafik- och industribuller. Målet är
att skapa ett urbant och levande stadsliv som karakteriseras av gröna värden och ett levande marint ekosystem.
ett och samma kvarter.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

GRÖN
Det bedöms att Malmö stad genom detaljplanering och
bygglov skapar goda förutsättningar för ett högt bostadsbyggande under kommande år. Genom en etablerad
dialog med byggaktörer och Arkitekturstaden skapas
förutsättningar för att planera stads- och bostadsmiljöer av
hög kvalitet.

MÅL 2
Malmö stad ska genom aktiv markpolitik stimulera bredd
i bostadsbyggandet och ett strategiskt långsiktigt ägande och utvecklande av stadens markinnehav.

INDIKATOR:
1. Malmö stad ska genom markanvisningar möjliggöra
byggstarter av 1 500 bostäder på kommunal mark
varje år. 50 procent av dessa ska vara hyresrätter.
Bedömning: Under 2018 har 1 840 bostäder påbörjats på
kommunal mark. 80 procent av dessa bostäder var hyresrätter.
Grön

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Under 2018 skulle minst 1 500 bostäder ha påbörjats i
exploateringsprojekten på kommunal mark varav minst
50 procent av dessa bostäderna skulle vara hyresrätter.
Totalt har 1 840 nya permanenta bostäder påbörjats på
kommunal mark varav 80 procent är hyresrätter. MKB
har under året påbörjat ca 470 nya bostäder på mark
som kommunen tillhandahållit.
Utbyggnaden sker i olika delar av staden såsom Hyllie,
Västra Hamnen, Sorgenfri, Lindängen och Oxie.
I Rosengård har planarbete för Rosengårds Centrum
påbörjats (cirka 100 bostäder i första etappen). För
Amiralsstaden / Culture Casbah pågår utredningsarbete
(cirka 200-500 bostäder). I Holma pågår planarbete och
förberedelser för genomförande vilket innebär cirka
1 000 bostäder. I Sege Park pågår en byggherredialog
med 12 byggherrar där hållbarhet är fokusområde (totalt
cirka 700 bostäder). Intresset för att bygga bostäder
bedöms fortsatt vara stort i Malmö i kombination med
den goda konjunkturen och låg räntenivå. Tillsammans med god beredskap av byggklar mark har detta
lett till att målsättningen kunnat uppnås. En stor del
av de påbörjade bostäderna ligger i stationsnäralägen
vilket underlättar resande och på sikt skapar en hållbar
stadsstruktur. Ca 1 270 av de 1 840 byggstarterna på
kommunal mark har skett i stationsnära lägen såsom
Hyllie, Västra Hamnen och Oxie Centrum.
Intresset för att bygga bostäder i Malmö är stort.
Befolkningsökning, god konjunktur och den historiskt
låga räntenivån har spelat stor roll ur ett investeringsperspektiv. Tillsammans med god beredskap av byggklar
mark i har detta lett till att målsättningen för året kunnat
uppnås.

Tillgången på planlagd och byggklar kommunal mark
har än så länge varit tillfredsställande men den framtida
tillförseln måste säkras genom att planarbete och förberedande exploateringsarbeten påbörjas för nya områden.
Planarbete har påbörjats inom flera exploateringsområden under året, bland annat inom utbyggnadsområdena
Elinelund och Nyhamnen.
Med markanvisning avses enligt Lag (2014:899) om
riktlinjer för kommunala markanvisningar en överenskommelse mellan en kommun och en byggaktör som
ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid
och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt
markområde för bebyggande. Markanvisningspolicyn
utgör ett viktigt underlag för tekniska nämndens och
fastighets- och gatukontorets arbete Policyn syftar till att
klargöra de fördelningsgrunder och rutiner som ska styra valet av byggaktörer. En markanvisning är ett medel
för att uppfylla de mål som kommunen ställer upp för
utveckling av kommunens mark.
Arbetet med att ta fram en ny Markanvisningspolicy har
pågått under året och förväntas bli färdigställd under
2019.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

GRÖN
Det bedöms att Malmö stad genom markanvisningar under
2018 skapat goda förutsättningar för ett varierat bostadsbyggande i Malmö. Utvecklandet av den nya markpolicyn
under året är ett viktigt arbete för att förtydliga stadens
strategiska inriktning i markpolitiken.

31

MÅL 3
Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers
bostadsbehov och preferenser och därtill särskilt verka
för att utsatta gruppers behov tillgodoses.

INDIKATORER:

DETTA GÖR MALMÖ STAD

1. Äldre: Procent av sökande som fått särskilt boende

I bostadsförsörjningen behöver Malmö stad verka för
att det planeras bostäder som passar för många olika
boendesituationer, preferenser och förutsättningar. Detta innebär att planera för en god variation av bostadstyper, upplåtelseformer, boendestorlekar och prisklasser
i olika delar av staden. I den allt mer segmenterade
bostadsmarknaden gäller det även att se att planering av
bostäder som kan efterfrågas grupper som har en svagare ställning på bostadsmarknaden kräver en medveten
och aktiv insats i samverkan mellan kommun, stat och
bostadsaktörer.

Bedömning: Under 2018 fick 91 procent av de som ansökte om
särskilt boende bifall. Grön
2. Nyanlända: Malmö stad har ordnat boende till alla
nyanlända som anvisats till kommunen.
Bedömning: Samtliga av de 155 individer som anvisats till Malmö under 2018 har fått ett boende under året. Grön
3. Hemlösa: Antalet hemlösa hushåll
Bedömning: I oktober 2018 fanns det 1 656 hemlösa hushåll i
Malmö, en ökning på 11 procent sedan 2017. Röd
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4. Betalningssvaga: Förändring av bostadsunderskottet
Bedömning:Under 2018 ökade antalet malmöbor med 5 700,
vilket genererar ett bostadsbehov på ca 2 850 bostäder. Det
färdigställdes 3 049 bostäder, ca 200 fler än behovet. Grön
Se även bedömning av bostadsbehovet på sid 9 och beskrivning av
boende för särksilda grupper på sidor 23-27.

De grupper vars bostadsbehov har bedömts särskilt
angelägna att beakta i Handlingsplan för bostadsförsörjning
är: äldre, studenter, nyanlända, hemlösa, betalningssvaga
och unga. För vissa grupper - äldre, hemlösa, nyanlända - finns det särskilda boendeformer som kommunen
ansvarar för att tillhandahålla. Nedan redovisas Malmö
stads arbete med bostadsförsörjning för de olika grupperna.
Planeringen av bostäder för äldre har tydligt stärkts under året genom framtagandet av Strategi för äldres boende.
Genom en analys av äldres boende har kommunens
kunskap om hur målgruppen bor och flyttar idag ökat.
Strategin skapar en tydlig inriktning för Malmö stads
arbete med äldres bostäder under de kommande åren.
Ett antal av de insatser från kommunens nämnder som
strategin har påbörjats under 2018 (se sidan 27).
Den 1:a januari 2018 uppgraderades Malmö Högskola
till Malmö Universitet. Detta ger den högre utbildningen i Malmö en ökad dignitet som på sikt kan öka
stadens attraktivitet som studentstad. Många av stadens
studenter väljer att hyra eller köpa en bostad i det
ordinarie bostadsbeståndet men det är även viktigt att et
finns studentbostäder - inte minst för de mer betalningssvaga studenterna samt studenter från utlandet
med svag förankring på den lokala bostadsmarknaden. Om ett rimligt mål för studentboendet är att en
blivande student kan få erbjudande om bostad om
vid terminsstart om de ansökt om boende samtidigt
som de sökt sin utbildning, så visar den nuvarande

genomsnittliga kötiden att det finns en tydlig brist på
studentbostäder. Samtidigt kan kötiden vara något
missvisande då en del studenter tackar nej till boenden
de erbjudits. Under 2019 kommer en strategi för ungas
boende tas fram och frågan om boende som passar
studerande bör lämpligen vara en av de frågor som
behandlas av den.
Som beskrivits tidigare i rapporten har kommunens organisation och arbete kring bostäder för de nyanlända
som anvisats till Malmö sedan de stora flyktingströmmarna under 2015 blivit mer strukturerad. Samtliga av
de 155 personer som under 2018 anvisats till kommunen har tidsenligt fått ett boende och förutsättningarna
för att även under kommande uppfylla åtagandet ser
goda ut.
Den ökande hemlösheten i Malmö är en stor och
komplex utmaning för stadens nämnder. Den kraftiga
ökningen av hushåll som främst är hemlösa på grund
av bostadsbristen innebär att socialtjänsten nu får
hantera en stor målgrupp som inte är en del av deras
traditionella verksamhet. Samtidigt saknas det inom den
ordinarie bostadsförsörjningen konkreta verktyg för att
kunna planera bostäder som är tillgängliga för de mest
betalningssvaga hushållen. Formellt sett har kommunen ett bostadsförsörjningsansvar för alla i kommunen
och har ur denna aspekt inte lyckats med sitt uppdrag.
I praktiken är det dock svårt för kommunen att planera
bostäder för alla sina invånare i en bostadsmarknad
som helt är baserad på marknadsprinciper. Malmös
ökande hemlöshet reflekterar således en nationell trend
av ökande klyftor mellan efterfrågan och behov på bostadsmarknaden. Dessa problem delas av en stor del av
landets kommuner. Eftersom en stor andel av Malmös
befolkning har låg betalningsförmåga blir bostadsbristens konsekvenser särskilt tydliga här.
Under 2018 har ett arbete med att ta fram ett program
för att motverka hemlöshet tagits fram. Arbetet har letts
av tekniska nämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden i samverkan med stadsbyggnadsnämnden.
Programmet, som förväntas antas politiskt under hösten
2019, ska tydliggöra Malmö stads strategiska inriktning
i hemlöshetsarbetet och identifiera insatser för att både
effektivisera hanteringen av kommunens hemlösa och
verka för att färre hushåll i staden hamnar i hemlöshet.
Trots svårigheten för kommunen att kunna planera bostäder som särskilt är riktade mot betalningssvaga så är
en insats som långsiktigt kan skapa förutsättningar för
fler bostäder som är tillgängliga för betalningssvaga att
verka för att det byggs mycket bostäder för att minska
det befintliga bostadsunderskottet. I detta avseenden
har Malmö haft ett positivt utfall under 2018, då det för
tredje året i rad har planerats fler bostäder än det behov

som genererats av befolkningstillväxten. Ett bostadsunderskott driver i sig själv upp nivåerna på hyror och
bostadspriser och möjliggör för hyresvärdar att ha
högre krav på hyresgästerna. Samtidigt kan ofta inte de
nyproducerade bostäderna i första led efterfrågas av
betalningssvaga hushåll, så det är en långsiktig strategi.
Ytterligare några viktiga insatser för betalningssvaga
som bör nämnas är att främja bostadsbyggande bland
hyresvärdar som har lägre krav på inkomst och accepterar försörjningsstöd som inkomst. Under året har antalet Hyresvärdar som accpeterar försörjningsstöd ökat
till fyra stycken. MKB är i detta avseende en av stadens
viktigaste aktörer och deras avtal att bygga ca 2 200 nya
bostäder mellan 2017-2019 skapar förutsättningar för
nytillskott av hyresbostäder som är tillgängliga för fler
malmöbor.
Under 2018 har det pågått ett utredningsarbete mellan
stadens berörda förvaltningar och branschorganisationer inom bostadssektorn för att hitta modeller för hur
nyproducerade lägenheter till lägsta hyra kan kopplas
samman med möjligheten till ökad egen försörjning.
Målet är att minska antalet hushåll beroende av försörjningsstöd. Det arbetas vidare med ett förslag till en
sådan modell under 2019.
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

GUL
Det bedöms inte att Malmö stad i nuläget helt kan tillgodose bostadsbehovet för alla kommunens invånare. Samtidigt
är de kommunala verktygen begränsade. Malmö stad arbetar aktivt med frågan och många nya uppdrag och projekt
för att adressera olika befolkningsgruppers bostadsbehov
har pågått under 2018.

MÅL 4
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.

INDIKATORER:
1. MKB ska ha färdigställt 2250 bostäder mellan 20172019
Bedömning: Under 2018 färdigställde MKB 619 bostäder.
Sedan 2017 har totalt 1 238 bostäder färdigställts av MKB. För
att uppnå målet behöver ca 1000 nya bostäder färdigställas
under 2019. Grön

Färdigställda MKB-bostäder 2017-2018 efter antal
rum
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1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

6+ rok

Antal

344

440

295

118

24

1

Procent

28%

36%

24%

10%

2%

0%

hade det varit fördelaktigt att få till stånd några fler
projekt i de östra och södra delarna av Malmö.
Vad gäller att planera bostäder som alla kan efterfråga
bör det påpekas att MKB genom sitt låga inkomstkrav
(1,5 gånger hyran) samt acceptans av försörjningsstöd
som inkomst, med sitt stora bostadsbestånd i Malmö
bidrar till att tillgängliggöra bostadsmarknaden för malmöbor som annars inte hade haft möjlighet att efterfråga en bostad.

Antal och andel färdigställda MKB-bostäder 20172018 efter stadsområde
Innserstaden

Norr

Söder

Väster

Öster

Antal

11

563

8

610
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Procent

1%

46%

1%

50%

3%

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, har i sina direktiv uppdrag sig att under 2017-2019 färdigställa 2 250
nya bostäder i Malmö. Under 2018 färdigställde MKB
619 nya bostäder, exakt samma antal som året före. I
nuläget har alltså 1 238 av de 2 250 bostäderna färdigställts. För att nå sitt mål behöver MKB färdigställa lite
drygt 1000 nya bostäder under 2019.
Storleksmässigt är det bland de färdigställda bostäderna
en stor tonvikt på mindre bostäder. Bostäder med 2 rok
utgör ca en tredjedel av lägenheterna medan bostäder
med 1 och 3 rok vardera utgör ca en fjärdedel. Det är en
markant brist på lite större lägenheter, som det finns ett
behov av i beståndet.
96 procent av de färdigställda bostäderna ligger i
stadsområde norr och väster. Den ojämna geografiska
fördelningen är i mångt och mycket en konsekvens av
vilka områden i staden som exploaterats. Relativt stora
projekt i Västra Hamnen, Limhamns hamnområde och
Kalkbrottet får ett tydligt genomslag i statistiken. För att
helt svara mot målet att planera bostäder i hela Malmö

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

GRÖN
Uppfyllelsen av detta mål kan inte helt redovisas förrän
efter 2019. Men det bedöms att Malmö stad genom sina
direktiv har utnyttjat MKB som drivkraft för att öka bostadsbyggande och planera bostäder som är tillgängliga för fler.
MKB har goda förutsättningar att lyckas uppnå sitt mål att
färdigställa 2 250 bostäder på tre år, men måste öka takten
något under 2019.

MÅL 5
Malmö stad ska tillsammans med andra aktörer tillhandahålla en bostadskö fri från diskriminering som säkrar en
transparent möjlighet att söka bostad i Malmö

INDIKATORER:
1. Boplats Syds regler för bostadssökande diskriminerar inte någon utifrån de sju diskriminieringsgrunderna.
Bedömning: Boplats Syds kösystem baseras endast på kötid
och ger således samma möjlighet för alla att söka bostad.
Grön
2. Utveckling av antalet bostäder som förmedlas av
Boplats Syd.
Bedömning: Under 2018 förmedlade Boplats Syd 6 695 bostäder, en ökning med 13 procent från föregående år . Grön
Se även sida 13 för mer information om Boplats Syds verksamhet.

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Sveriges diskrimineringslagstiftning utgår från sju stycken diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Det är utifrån dessa grunder som
en myndighet eller organisation juridiskt kan fällas för
diskriminering.
Malmö stads huvudsakliga möjlighet att skapa en
icke-diskriminerande bostadskö är genom direktiven
till Boplats Syd. En viktig utgångspunkt för Boplats
Syds verksamhet har alltid varit att tillgång till en bostad
baseras på kötid. Utifrån denna grundpremiss kan det
sägas att alla individer har samma förutsättningar och
möjligheter att söka en bostad från Boplats Syd, och
att kösystemet således är fritt från diskriminering enligt
formella grunder. Eftersom Boplats Syds kösystem är
transparent och endast utgår från kötid så är även en
viktig insats för att förbättra måluppfyllandet att antalet
bostäder som förmedlas ökar, samt att fler hyresvärdar i
malmöregionen ansluter sig till Boplats Syd.
Direkt och indirekt diskriminering
I praktiken kan det vara så att krav, lagar, policies eller
dylikt påverkar olika grupper i olika utsträckning (detta
är i stort sett oundvikligt i ett samhälle där alla inte
har exakt samma förutsättningar). Det kan då vara så

att krav som inte i sig är diskriminerande enligt de sju
diskrimineringsgrunderna kan få utfall som utestänger
dessa grupper från deltagande – s.k. indirekt diskriminering. Ett exempel kan vara att ett krav på minst tio års
arbetslivserfarenhet generellt utesluter de flesta individer
under 30 år.
En princip eller regel räknas inte som indirekt diskriminering om:
• Syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga
befogat och objektivt godtagbart.
• De medel som används är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå syftet. Det innebär att det inte finns andra alternativ
eller medel för att uppnå syftet.
Om ett yrke absolut anses kräva tio års erfarenhet för
den kunskapsnivå och rutin som krävs så är alltså inte
kravet obefogat och räknas inte som åldersdiskriminering. Bedömningen av vad som är berättigat och nödvändigt är sällan självklar och kan prövas juridiskt.
De hyresvärdar som förmedlar bostäder via Boplats Syd
har alla egna krav vad gäller t.ex. inkomst i relation till
hyra, acceptans av försörjningsstöd som inkomst med
mera. Boplats Syd har ingen formell möjlighet att tvinga
hyresvärdar att ha samma kravprofil, men verkar genom
dialog för en ökad harmonisering bland kraven samt
att krav som kan anses onödiga ska tas bort. Bland de
viktigaste frågorna är att få fler hyresvärdar att acceptera
försörjningsstöd som inkomst samt att ta bort kravet
på ett svenskt personnummer. Ett viktigt steg mot ökad
harmonisering som har tagits under det senaste året är
att det beslutats att alla hyresvärdar som förmedlar hos
Boplats Syd ska efterfråga samma bedömningsunderlag
och dokument.
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

GRÖN
Malmö stad bedöms genom direktiven till Boplats Syd
aktivt verka för att skapa en bostadskö som är transparent
och fri från diskriminering.
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