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Årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen i Malmö.
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BOSTADSBYGGANDET
Bostadsbyggandet i Malmö låg 2019
på en fortsatt hög nivå. Under året
färdigställdes 3 390 nya bostäder. Sam
tidigt minskade såväl byggstarter som
antalet bostäder i nya planuppdrag och
bygglovsärenden påtagligt.
Vid årsskiftet 2019/20 var drygt 6 000
bostäder under produktion. Det betyder
att det även 2020 kommer att färdigstäl
las många bostäder.
Eftersom antalet byggstarter och
bostäder i bygglovsansökningar har
minskat kommer bostadsbyggandet att
sjunka därefter. Det är i nuläget svårt
att bedöma om det innebär en återgång
till en mer normal situation efter de
senaste årens mycket höga produktions
takt eller om det är början på en djupare
konjunktursvacka.
Medan bostadsbyggandet i andra de
lar av landet minskade under 2018 och
2019 har det fortsatt att öka i Malmö.
Att byggandet nu ser ut att gå ner i Mal
mö innebär således att staden med en
viss eftersläpning följer trenden i resten
av landet.
UPPLÅTELSEFORMER OCH AKTÖRER

Av de färdigställda bostäderna under
2019 var omkring 2 000 hyresrätter.
Under hela 2010-talet har drygt hälften

av alla nybyggda bostäder i Malmö varit
hyresrätter. Under 2019 ökade andelen
bostadsrätter jämfört med föregående år.
MKB var liksom tidigare år den aktör
som hade högst produktion med drygt
20 procent av alla färdigställda bostäder.
Bland övriga aktörer uppfördes flest nya
bostäder av JM, PEAB och Riksbyggen.
Under 2019 färdigställdes omkring
40 småhus, vilket är ca 80 färre än
genomsnittet för de tre senaste åren. Vid
årsskiftet 2019/20 var dock drygt 200
småhus byggstartade men ej färdigställda.
BOSTADSSTORLEKAR

Av de nybyggda hyresbostäderna var nära
50 procent två rum och kök medan en
dast ungefär 10 procent var fyra rum och
kök eller större. Andelen större lägenhe
ter var högre bland bostadsrätterna.
GEOGRAFISK FÖRDELNING

Omkring 80 procent av de nyproducera
de bostäderna uppfördes i stadens västra
och centrala delar. Flest byggdes i Hyllie,
Limhamns hamnområde och Västra
Hamnen. Det är i stort sett samma för
delning över kommunen som under de
senare årens byggande. Ungefär 43 pro
cent av de nya bostäderna uppfördes
inom 1 km från en järnvägsstation.

Befolkningsförändring:
ca 4 800 fler invånare
(2018: 5 700)

Färdigställda bostäder:
3 390 (2018: 3 049)
Byggstarter:
2 370 (2018: 3 829)
Bostäder i beviljade bygglov:
1 750 (2018: 4 900)
Bostäder i nya planuppdrag:
2 675 (2018: 4 886)
Upplåtelseformer:
ca 60 % hyresrätter (73 %)
ca 40 % bostadsrätter (24 %)
Boplats SYD:
5 590 bostäder förmedlade
i Malmö (2018: 4 860)
1 199 dagar i genomsnittlig
kötid i Malmö (2018: 997)
Hemlöshet:
727 vuxna i strukturell
hemlöshet (2018: 1 337)
628 vuxna i social
hemlöshet (2018: 622)
Bostadspriser:
29 435 kr/kvm genomsnitt
bostadsrätt (2018: 27 935)
1 871 kr/kvm/år hyra i
genomsnitt nyproduktion*
(2018: 1 955)

* Avser nyproducerade bostäder
förmedlade av Boplats Syd.

Färdigställda bostäder 2010–2019

Läs mer och se fler kartor
och diagram:
www.malmo.se/bostad

BEFOLKNING OCH BOSTADSMARKNAD
Malmös befolkning växte under år 2019
med omkring 4 800 personer. Det inne
bär en fortsatt hög tillväxttakt som ligger
på samma nivåer som de senaste tio åren.
Befolkningsökningen berodde främst på
ett stort födelseöverskott och invandring.
UTBUD, BEHOV OCH EFTERFRÅGAN

Även om det finns god tillgång på ny
byggda bostäder så tillgodoser utbudet
inte de behov som finns hos alla kom
munens invånare. Det råder brist på bo
städer för olika grupper, särskilt hushåll
med begränsad betalningsförmåga, unga
vuxna och nyanlända.
Hyresnivåerna i nyproduktionen
ligger på ungefär 1 900 kr/kvm och år.
Det innebär att lägenheter på 70 kvm i
genomsnitt kostar omkring 11 000 kr i
månadshyra. Det motsvarar ca 70 pro
cent av den genomsnittliga disponibla
inkomsten per månad i Malmö.
För en stor del av befolkningen är en
bostadsrätt ouppnåelig på grund av pris
nivåer i såväl befintliga som nyproduce
rade bostadsrätter – i kombination med
bankernas krav på inkomst och kapital
för att ta lån. Samtidigt höjs hyrorna
successivt i det befintliga hyresbeståndet
vid vakanser och genom renoveringar.
Sammantaget blir bostadsutbudet
mycket begränsat för en stor andel
av malmöborna. Konkurrensen om
bostäder med överkomliga hyresnivåer
innebär att det är mycket svårt för de
med lägst inkomst, försörjningsstöd eller
betalningsanmärkningaratt komma in
på den ordinarie bostadsmarknaden.
BOSTADSFÖRMEDLING

Boplats Syd förmedlar kommunala och
privatägda hyreslägenheter i flera skån
ska kommuner. 38 olika fastighetsägare
ingår i Boplats syd.
Under 2019 förmedlade Boplats Syd
5 590 bostäder i Malmö vilket är en ök
ning med 15 procent jämfört med tidiga
re år. Boplats Syd förmedlade ungefär
hälften av alla nyproducerade hyresrätter
i Malmö. Fördelningen mellan privata
och kommunala fastighetsägare var
ungefär 50/50.
Den genomsnittliga kötiden för en
bostad i Malmö var 1 199 dagar vilket
är omkring samma som tidigare år.
Sammanlagt står nästan 100 000 perso

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Strukturellt hemlösa* vuxna 2010–2019. Notera att detta diagram, trots likheter,
inte har något samband med de två diagrammen på nästa sida.

ner i kön vilket är en ökning med nästan
10 procent jämfört med 2018. Av dessa
är ca 20 procent aktivt sökande.
HEMLÖSHET

Malmö stad genomför sedan 1996 en
årlig kartläggning av hemlösa i staden.
Enligtkartläggningen i oktober 2019
fanns 1 181 hemlösa hushåll vilket bety
der en minskning med drygt 600 vuxna
personer sedan föregående års mätning
– en nedgång med 31 procent. Därtill var
655 färre barn i hemlöshet – en minsk
ning till hälften jämfört med föregående
år. Nedgången berör främst strukturellt*
hemlösa medan gruppen socialt* hemlö
sa har varit relativt konstant.
Orsakerna till att hemlösheten sjunker
är flera. Att antalet nyanlända migranter
har minskat är en bidragande orsak. Se
dan 2018 har arbetsmarknads- och social
nämnden därtill gjort satsningar för att
motverka hemlöshet. De innebär bland
annat att fler socialsekreterare arbetar
med utredning, uppföljning och stöd till
hemlösa personer. Malmö stad har även
startat en bostadsrådgivning för att ge
malmöbor stöd för bostadssökande.
Även om hemlösheten har sjunkit
ligger den på nivåer som är oacceptabla.
Den genererar stora negativa konse
kvenser för hemlösa hushåll och orsakar
dessutom höga kostnader för kommu
nen såväl direkt på kort sikt som indirekt
på längre sikt.
SOCIALA KONTRAKT

Malmö stad förvaltade vid årsskiftet
1 530 lägenheter för andrahands
uthyrning till hemlösa hushåll som

* Socialt hemlösa har social problematik i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa och har
rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Strukturellt hemlösa har enbart på grund av ekonomiska villkor inte möjlighet att få tillgång till en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

inte haft möjlighet att ta sig in på den
ordinarie bostadsmarknaden. I dessa
bostäder bor ca 1 500 vuxna och 1
400 barn. Under 2019 överfördes 300
lägenheter till förstahandskontrakt för
de boende.
Under 2019 införde arbetsmarknadsoch socialförvaltningen i Malmö en
vägledning som innebär en anpassning
till rådande rättspraxis. Därmed kan
enbart hushåll med speciella svårigheter
enligt socialtjänstlagen få bistånd till
långsiktiga boendelösningar i form av
kommunala andrahandskontrakt.
Detta medför ett ökat ansvar för
strukturellt hemlösa att själva finna en
bostad. Genom det nya arbetssättet
träffar socialtjänsten nu hemlösa hus
håll med nödbistånd en gång per vecka.
Hur hemlösheten påverkas på sikt är
osäkert.
RISKKAPITALBOLAG

Att internationella riskkapitalbolag
förvärvar stora fastighetsbestånd i
Sverige och andra länder har varit en
aktuell fråga under senare år. Bostä
derna kan i sådana fall riskera att bli
rena investeringsobjekt där ägarens
enda incitament är vinstmaximering.
Det kan i sin tur leda till höjda hyror
och utträngning av hushåll med låg
betalningsförmåga.
I nuläget har inga sådana aktörer
något avgörande inflytande på Mal
mösbostadsmarknad. Kommunen har
begränsad möjlighet att motverka en
sådan utveckling men bör samtidigt
upprätthålla en beredskap för det fall
att situationen ändras i framtiden.

PLANERING OCH BYGGANDE
PLANBEREDSKAP

I gällande Översiktsplan för Malmö
(antagen 2018) finns en kvarvarande
kapacitet på omkring 50 000 bostäder. I
december 2019 blev en fördjupning av
översiktsplanen för Nyhamnen antagen
av kommunfullmäktige. En stor del av
översiktsplanens kapacitet är lokaliserad
till Nyhamnen.
Under 2019 blev detaljplaner antagna
som möjliggör byggande av drygt 1 600
bostäder. Motsvarande antal för år 2018
var 1 100.
Sammantaget fanns det vid årsskif
tet 2019/20 omkring 7 900 bostäder
kvar att byggstarta i laga kraftvunna
detaljplaner. Av dessa var omkring
700 småhus. Samtidigt pågår detalj
planeprocesser som omfattar omkring
12 300 bostäder. Det innebär att det
finns en hög kommunal planberedskap
som möjliggör ett fortsatt högt bostads
byggande.
En bedömning är att omkring 2 500
bostäder kan komma att byggstartas un
der 2020. Utvecklingen av konjunkturen
och marknadens bedömningar spelar en
avgörande roll för det faktiska utfallet.
KOMMUNAL MARK

Av de bostäder som byggstartade under
2019 var omkring 1 280 på mark som
anvisats av kommunen. Under 2019
möjliggjordes för drygt 600 nya bostäder
på kommunal mark genom markförsälj
ning eller upplåtelse med tomträtt. Dessa
har ännu ej byggstartats.
MKB FASTIGHETS AB

MKB spelar en viktig roll för att bidra
till en väl fungerande bostadsmarknad.
Bolaget ska i enlighet med ägardirek
tiven under varje treårsperiod färdigställa
minst 2 250 lägenheter och påbörja pro
jektering av minst 3 000 nya lägenheter.

Pågående detaljplaner 20–200 bostäder

Pågående detaljplaner januari 2020.

BEHOV AV B OSTÄDER

Malmö stads befolkningsprognoser
visar på fortsatt hög befolkningstillväxt
med en ökning under kommande år på
i snitt ca 4 500 per år. För att bostads
byggandet ska gå i takt med befolknings
ökningen är kommunens bedömning att
det finns behov av omkring 2 100 bo
städer per år i Malmö under 2020-talet.
Eftersom bostadsbyggandet tidigare
under 2000-talet varit lågt behövs därut
över ett tillskott av fler bostäder för att
täcka upp ett ackumulerat underskott.
Den stora utmaningen är att matcha
behov och utbud. Det är inte osannolikt
att marknaden för den dyra nyproduk
tionen är på väg att bli mättad. Konjunk
turens utveckling, och huruvida mark
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naden har förmåga anpassa sitt utbud
så att fler kan efterfråga en bostad,
bestämmer hur mycket som kommer att
byggas.
Samtidigt ökar behoven i de grupper
som befinner sig långt från den ordinarie
bostadsmarknaden, när nyanlända och
strukturellt hemlösa måste anskaffa sin
bostad av egen kraft. Det kommer att
sätta ytterligare press på en redan an
strängd bostadssituation i kommunen.
Då det på samma gång inte är möjligt
att uppnå kostnadsnivåer i normal
nyproduktion som gör den åtkomlig för
dessa grupper blir behovet allt tydligare
av insatser från det allmänna för att göra
bostäder tillgängliga för fler.
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AK TUELLA PROJEK T OCH PROCESSER
NATIONELL PÅVERKAN

Mobilia

Behov av en nationell bostadspolitik
med helhetssyn har lyfts fram i många
sammanhang under senare tid.
I enlighet med Malmö stads budget 2020
kommer en rådgivande expertgrupp
att tillsättas under 2020 för att under
stödja kommunen i bostadsförsörjnings
arbetet. Syftet är att bistå med kunskap
och perspektiv till Malmö stads arbete
för en bättre bostadsmarknad, bland
annat genom inspel till den nationella
politiska nivån. Expertrådet ska bestå av
kompetens med lokal anknytning från
bostadsmarknaden, näringsliv, akademi
samt ideell sektor.
I april 2019 skrev Malmö stad på
FN-initiativet The Shift. Det innebär en
markering att en bostad ska ses som en
social och mänsklig rättighet snarare än
som handelsvara.
PROGRAM FÖR ATT
MOTVERKA HEMLÖSHET
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Universitetsholmen

Förslag till Program för att motverka hemlöshet har under 2019 tagits fram utifrån ett
uppdrag i Handlingsplan för bostadsförsörjningen Programmet föreslår tre över
gripande områden och en handlingsplan
med förslag till insatser. De tre strate
giska områdena är
• minska antalet hushåll som ham
nar i hemlöshet
• en hållbar och kostnadseffektiv
sekundär bostadsmarknad
• hjälp till eget boende
Arbetet med programmet kommer att
slutföras under 2020 och läggas fram
för politiskt antagande.
MALLBO

I projektet Mallbo, som har bedrivits av
Malmö stad under 2019, provas en mo
dell för att med olika verktyg nå målet om
en mer hållbar bostadsmarknad. Målet är

att ge fler malmöbor möjligheten att kun
na få en bostad med eget hyreskontrakt.
Målgruppen är dels malmöbor som har
svårt att klara en nyproduktionshyra,
dels barnfamiljer som idag står utan eget
bostadskontrakt och som helt eller delvis
uppbär försörjningsstöd. Projektet är ett
utvecklingsprojekt i partnerskap med ett
flertal olika aktörer på bostadsmarknaden.
Mallbo pekar på vikten av att prova
nytt med innovativa angreppssätt, samt
på betydelsen av samverkan mellan flera
aktörer med hänsyn tagen till marknadens
drivkrafter och lagstiftning.
Under 2020 kommer en första mark
anvisning att läggas ut på marknaden.
STRATEGI FÖR UNGAS BOENDE

I Malmö stads budget 2019 gav kommun
fullmäktige i uppdrag till kommunstyrel
sen att tillsammans med berörda nämnder
och aktörer på bostadsmarknaden utarbe
ta en strategi för att öka antalet bostä
der för unga och se till att minst 1 000
bostäder byggs under mandatperioden.
Strategin kommer under 2020 att tas upp
till politiskt antagande.
STORSTADSPAKETET

Inom ramen för Sverigeförhandlingen
– vars syfte var att ta fram principer för
finansieringav höghastighetsjärnvägar
och samtidigt öka bostadsbyggande
och förbättra kollektivtrafiken – slöt
Malmö stad och staten hösten 2017 ett
avtal (Storstadspaketet). Det innebär för
storstadsregionen Malmö bland annat ett
bostadsåtagande på 28 550 bostäder fram
till år 2035, fyra nya MalmöExpresslinjer
och sammanlagt tre mil nya cykelbanor.
Satsningarna på kollektivtrafik ska
par bättre förutsättningar för bostads
byggande i flera delar av staden. För varje
trafikprojekt pekas påverkansområden ut
där bostäderna ska byggas.

Universitetsholmen

KOMMUNENS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR

Elinelund

I lag (2000:1383) om kommunernas bo
stadsförsörjningsansvar stadgas att kommu
nerna har ansvar att planera så att förutsätt
ningar finns för alla invånare att kunna leva i
goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörj
ningen ska tas fram varje mandatperiod och
antas av kommunfullmäktige.
I Malmö har stadsbyggnadsnämnden
ansvar för att upprätta riktlinjerna vilka
redovisas i Handlingsplan för bostadsförsörjning. Gällande handlingsplan antogs
av kommunfullmäktige 2018. Handlings

planens inriktning utgår från tre utmaning
ar för Malmö stads bostadsförsörjning:
•

bibehålla ett högt bostadsbyggande

•

öka tillgång till bostäder för hushåll med
låga inkomster

•

minskad hemlöshet

Fem bostadspolitiska mål togs fram i
samband med handlingsplanen. Hand
lingsplanen redovisar insatser för att nå de
bostadspolitiska målen.
Läs mer: www.malmo.se/bostad

