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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-26 kl. 09:00-14:00
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Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Darko Simic (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Sara Andersson (V) ersätter Mikael Andersson (V)
Peter Ahlström (M) ersätter Per Göran Wiberg (M)
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Jonas Michanek (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Westberg (stadsjurist)

Utses att justera

Martin Molin (C) §§ 70-87, 89-117
Darko Simic (M) § 88
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Lägesrapport bostadsförsörjning 2020 - årlig uppföljning och
analys av bostadsförsörjningen i Malmö

SBN-2020-202
Sammanfattning

Lägesrapport för bostadsförsörjningen har tagits fram årligen under ett flertal år. I rapporten
redovisas bostadsbyggandet i Malmö under föregående år, situationen på bostadsmarknaden,
pågående planering och byggande samt aktuella projekt och processer. Årets rapport
presenteras i en kort sammanfattande skrift. Kompletterande information återfinns på
www.malmo.se/bostad. Uppföljning av bostadsplanering och statistik över bostadsbyggandet
kommer att uppdateras på hemsidan varje tertial.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Lägesrapport bostadsförsörjning Malmö
2020.
2. Stadsbyggnadsnämnden översänder skrivelsen till kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Sara Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga § 74a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Lägesrapport bostadsförsörjning 2020
Lägesrapport bostadsförsörjning 5 mars 2020

Bilaga § 74a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Ärende 6 – Lägesrapport bostadsförsörjning 2020 – årlig uppföljning och analys av
bosatdsförsörjningen i Malmö
I detta ärende behandlas det senaste årets bostadsbyggande i Malmö, situationen på
bostadsmarknanen, pågående planering och byggande samt aktuella processer och projekt.
I lägesrapporten kan vi läsa att bostadsbyggandet i Malmö år 2019 låg på en fortsatt hög
nivå. Samtidigt har antalet hemlösa hushåll minskat med 31 procent. Detta är positivt, men vi
vet också att Malmös bostadsmarkan är långt ifrån jämlik och rättvis.
Det råder fortfarande en stor brist på bostäder för olika grupper, där särskilt hushåll med
begränsad betalningsförmåga, unga vuxna och nyanlända. Hyresnivåerna i nyproduktionen
är är fortsatt hög och hyrorna ligger på summor som i genomsnitt motsvarar cirka 70 procent
av den genomsnittliga disponibla inkomsten i Malmö. Samtidigt ökar priserna även på
bostadsrätter och hus. Ingen kan därför längre blunda för att Malmös bostadsmarknad är för
de rika, medan utsatta grupper står långt ifrån att få sin mänskliga rättighet – ett boende –
tillgodosett.
Situationen på Malmös bostadsmarkand visar med tydlighet att marknaden inte kan lösa
bristen på bostäder. Vänsterpartiet vill därför understryka att en jämlik och rättvis
bostadspolitik inte kan åstadkommas genom samarbeten med näringslivet och marknaden.
Den marknad som har gjort att många europeiska stadskärnor tömts på låg- och
medelinkomsttagare, en marknad som nu i bostadsbristens tidevarv också vill tjäna pengar
på miljonprogramsområden genom höjda hyror. Snart kommer inte heller här finnas plats för
lågavlönade.
En fusion mellan näringslivets vinstjakt och en social bostadspolitik är inte möjlig. Det
kommer bara fortsätta leda till att det byggs primärt för dem med pengar. Det som istället
behövs är en aktiv bostadspolitik där politiker vågar ta ansvar och stå för människors i
Sveriges rättigheter att ha ett boende till skälig standard och kostnad.

För vänsterpartiet,
Sara Andersson

