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BOSTADSBYGGANDET
Bostadsbyggandet i Malmö höll under
2020 en fortsatt hög nivå. 3 580 nya
bostäder färdigställdes. Antalet byggstarter och beviljade bygglov för bostäder
ökade jämfört med 2019. Samtidigt
minskade antalet bostäder i nya planuppdrag för andra året i följd.
Vid årsskiftet 2020/21 var omkring
5 900 bostäder under produktion. Det
betyder att det även 2021 kommer att
färdigställas många bostäder i Malmö.
Det går inte i nuläget att se påtagliga
effekter av den pågående Covid19-
pandemin för bostadsbyggandet i Malmö. Vissa mättnadstendenser kan dock
märkas i en del segment på marknaden
vilket kan tyda på att byggandet kommer att minska under första halvan av
2020-talet.
Situationen på bostadsmarknaden och
byggandet i Malmö speglar i stort sett
hur det ser ut i övriga storstadsområden.

BOSTADSTYPER OCH AKTÖRER

Av de färdigställda bostäderna under
2020 var drygt 2 200 eller ca 63% hyresrätter. Andelen bostadsrätter minskade
något jämfört med föregående år men
samtidigt byggstartades fler bostads
rätter än hyresrätter under året.
MKB och Skanska var de aktörer som
hade högst produktion med omkring
20 procent vardera av alla färdigställda
bostäder. Andra aktörer med stor nyproduktion var JM, Riksbyggen, Ikano
och Trianon.
Under 2020 färdigställdes knappt
200 småhus, vilket är en stor ökning i
jämförelse med tidigare år.
I likhet med de senaste åren har
omkring hälften av de nyproducerade
bostäderna omfattat ett eller två rum
och kök medan knappt en fjärdedel var
fyra rum och kök eller större.

Befolkningsförändring:
ca 3 800 fler invånare
(2019: 4 800)

Färdigställda bostäder:
3 580 (2019: 3 390)
Byggstarter:
3 120 (2019: 2 370)
Bostäder i beviljade bygglov:
4 270 (2019: 1 750)
Bostäder i nya planuppdrag:
1 497 (2019: 2 675)
Upplåtelseformer:
ca 63 % hyresrätter (60 %)
ca 31 % bostadsrätter (40 %)
ca 6 % småhus
Boplats SYD:
6 763 bostäder förmedlade
i Malmö (2019: 5 590)
1 124 i genomsnittlig
kötid i Malmö (2019: 1199)
Hemlöshet:
571 vuxna i strukturell
hemlöshet (2019: 727)
541 vuxna i social
hemlöshet (2019: 628)

Limhamn

Norra Sorgenfri

Bostadspriser:
31 007 kr/kvm genomsnitt
bostadsrätt (2019: 29 435)
1 906 kr/kvm/år hyra i
genomsnitt nyproduktion*
(2019: 1 871)

* Avser nyproducerade bostäder
förmedlade av Boplats Syd.

Västra Hamnen

Hyllie

Flest bostäder har under 2020 färdigställts i Limhamns hamnområde där nästan 1 000 nya lägenheter tillkomit. I Västra Hamnen och Hyllie har drygt 500 bostäder blivit inflyttningsklara i vardera
området. Även i Norra Sorgenfri har många nya bostäder kommit till under året.

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

BOSTADSMARKNAD, BEFOLKNING OCH BEHOV
Malmös befolkning växte under år 2020
med omkring 3 800 personer vilket var
den lägsta ökningen sedan 2005. Den
minskade tillväxttakten beror på effekter
av covid-19-pandemin, främst genom
minskad invandring.
UTBUD OCH EFTERFRÅGAN

Det finns god tillgång på bostäder i
Malmö, såväl i det befintliga beståndet
som inom nyproduktionen. Samtidigt
råder det brist på bostäder för olika
grupper, särskilt hushåll med begränsad
betalningsförmåga, unga vuxna och
nyanlända.
Hyresnivåerna i nybyggda bostäder
innebär att lägenheter på 70 kvm i
genomsnitt kostar omkring 11 000 kr i
månadshyra. Det motsvarar ca 70 procent av den genomsnittliga disponibla
inkomsten per månad i Malmö.
Höga prisnivåer för såväl befintliga
som nyproducerade bostadsrätter, i
kombination med bankernas krav på inkomst och kapital för att ta lån, innebär
att en stor del av Malmös befolkning
inte har möjlighet att kunna köpa en
bostadsrätt. Samtidigt höjs hyrorna successivt i det befintliga hyresbeståndet vid
vakanser och genom renoveringar.
Sammantaget blir bostadsutbudet
begränsat för en stor andel av malmöborna. Konkurrensen om bostäder med överkomliga hyresnivåer
innebär att det är svårt för de med
lägst inkomst, försörjningsstöd eller
betalningsanmärkningar att kunna
efterfråga en bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden.
BEHOV AV B OSTÄDER

Utbudet ligger på så höga nivåer prismässigt – särskilt i nyproduktionen – att
bostadsbehoven hos en stor del av kommunens invånare är svåra att tillgodose.
Malmö stad har under 2020 genomfört
en bostadsbehovsberäkning som visar att
omkring en tiondel av hushållen i Malmö
bor trångt eller för dyrt i förhållande till
sin ekonomiska situation*. Dessa hushåll
kan inte av egen ekonomisk kraft uppnå
en godtagbar bostadssituation. En stor
andel har försörjningsstöd. Beräkningen
visar att nyproduktion av bostäder inte
kommer att förbättra situationen för
flertalet av dem. Att fler hushåll uppnår
* Beräkning av bostadsförsörjningsbehov Malmö (Tyréns, november
2020). Beräkningen utgår från trångboddhetsnorm 2 och Swedbanks
KALP (KvarAttLevaPå-kalkyl).

Antal färdigställda bostäder 2010–2020

Färdigställda
bostäder 2020

egen försörjning är väsentligt. En stor
utmaning är därtill att matcha behoven i denna grupp med de prismässigt
överkomliga bostäder som finns i det
befintliga bostadsbeståndet.
Samtidigt finns behov av att tillföra
nya bostäder i olika prislägen för att
svara upp mot kommande befolkningstillväxt och efterfrågan i andra grupper.
HEMLÖSHET

En kartläggning av hemlöshet genomför årligen sedan 25 år tillbaka i Malmö.
Kartläggningen i oktober 2020 visade att
det då fanns 1 016 hemlösa hushåll vilket
är en minskning med 165 hushåll jämfört
med föregående års mätning. Därtill
befann sig 275 färre barn i hemlöshet.
Minskningen var huvudsakligen bland
strukturellt hemlösa medan antalet socialt hemlösa var relativt konstant**.

Det finns flera orsaker till att hemlösheten sjunker. Sedan 2018 har arbetsmarknads- och socialnämnden förstärkt
insatserna för att motverka hemlöshet.
De betyder bland annat att fler social
sekreterare arbetar med utredning,
uppföljning och stöd till hemlösa hushåll.
Därtill har Malmö stad en bostads
rådgivning för att ge malmöbor stöd för
bostadssökande. Att antalet nyanlända
migranter har minskat är dessutom en
bidragande orsak.

Antal hemlösa hushåll 2013–2020
** 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.

PLANERING OCH BYGGANDE
Även om hemlösheten har sjunkit
ligger den på nivåer som är oacceptabla.
Den genererar stora negativa konsekvenser för hemlösa hushåll och orsakar
dessutom höga kostnader för kommunen såväl direkt på kort sikt som indirekt
på längre sikt.
SOCIALA KONTRAKT

Omkring 1 200 vuxna och 800 barn
– tidigare hemlösa – bor i bostäder som
Malmö stad förvaltar för andrahands
uthyrning. Under 2020 överfördes
285 sådana lägenheter till förstahands
kontrakt för de boende. Flertalet av
dessa fanns i MKBs bestånd. MKB är
den aktör som lämnar flest lägenheter till
kommunen för andrahandsuthyrning.
Totalt har Malmö stad drygt 1 700
lägenheter som används för olika typer
av bostadssocial verksamhet – i vilken
det även ingår att tillgodose behov enligt bosättningslagen (Lag om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning).
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö införde 2019 en väg
ledning som innebär att endast hushåll
med speciella svårigheter enligt social
tjänstlagen får bistånd till långsiktiga
boendelösningar i form av kommunala
andrahandskontrakt. Detta arbetssätt
medför ökat ansvar för strukturellt hemlösa att själva finna en bostad. Samtidigt
möter socialtjänsten hemlösa hushåll
med nödbistånd oftare än tidigare. Hur
hemlösheten påverkas på sikt är osäkert.

PLANBEREDSKAP

I gällande Översiktsplan för Malmö (antagen 2018) finns en kvarvarande kapacitet på omkring 50 000 bostäder. Under
2020 möjliggjordes byggande av drygt
2 000 bostäder genom detaljplaner som
vann laga kraft. Av dessa var omkring
160 småhus.
Det finns omkring 7 900 bostäder
kvar att byggstarta i laga kraftvunna detaljplaner (årsskiftet 2020/21).
Därutöver pågår detaljplaneprocesser
som omfattar omkring 14 000 bostäder.
Det innebär sammantaget att det finns
en hög kommunal planberedskap som
ger förutsättningar för ett fortsatt högt
bostadsbyggande.
Utifrån pågående planering är bedömningen att mellan 2 500 och 3 000
bostäder kan komma att byggstartas under 2021. Det faktiska utfallet kommer
i hög grad att bero på utvecklingen av
konjunkturen och marknadens bedömningar.
KOMMUNAL MARK

Malmö stads markinnehav och anvisning av kommunalägd mark för
bostadsbyggande är ett av kommunens
viktigaste redskap inom bostadsförsörjningen.

Av de bostäder som byggstartade
under 2020 var omkring 600 på mark
som anvisats av kommunen. Därtill
möjliggjordes för drygt 500 nya bostäder
på kommunal mark genom markförsäljning eller upplåtelse med tomträtt. Dessa
bostäder har ännu ej byggstartats.
MKB FASTIGHETS AB
MKB är Malmös enda allmännyttiga
bostadsföretag. Allmännyttan spelar en
viktig roll för att bidra till en väl fungerande bostadsmarknad. MKB förvaltar
drygt 24 000 lägenheter vilket innebär en
tredjedel av alla hyresbostäder i Malmö.
Bolaget ska i enlighet med ägardirek
tiven under varje treårsperiod färdigställa
minst 2 250 lägenheter och påbörja projektering av minst 3 000 nya lägenheter.
STATLIGT INVESTERINGSSTÖD
Det statliga investeringsstöd som först
infördes 2016 och därefter återinfördes
2019 har beviljats för totalt omkring
1 800 lägenheter i Malmö. Av dessa
byggdes drygt 500 under 2020, varav
flertalet med MKB som byggherre.
Stödet medför lägre hyresnivåer än
i normal nyproduktion, med en s k
normhyra för en lägenhet på 3 r o k på
1 450 kr/kvm/år.
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Boplats Syd genomförde under 2020
förmedlingsuppdrag åt 55 kommunala
och privata hyresvärdar i 20 skånska
kommuner. Flest lägenheter (6 763)
förmedlades i Malmö. Det innebär en
ökning med 21 procent jämfört med
föregående år.
Boplats Syd förmedlade ungefär hälften av alla nyproducerade hyresrätter i
Malmö. Fördelningen mellan privata och
kommunala fastighetsägare var 50/50.
Den genomsnittliga kötiden för en
bostad i Malmö var 1 124 dagar vilket
innebär en viss minskning i relation till
tidigare år. Antalet personer som totalt
sett står i bostadskö hos Boplats Syd har
under 2020 ökat med 13 procent, från
98 464 till 111 763 personer).
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AK TUELLT I MALMÖ
Under 2020 påbörjades arbetet med ett
nytt bostadsförsörjningsprogram för
Malmö. Det ska ersätta gällande Handlingsplan för bostadsförsörjning (antagen
2018). Syftet med programmet är att ge
en samlad bild av Malmö stads inriktningar för att skapa förutsättningar för
alla stadens invånare ska ha tillgång till
godtagbara bostäder. Programmet utgår
från tre utmaningar bostadsförsörj
ningen i Malmö:
• att upprätthålla ett bostadsbyggande som motsvarar befolkningstillväxten.
• att öka möjligheten för hushåll
med låga inkomster att få tillgång
till en godtagbar bostad.
• att minska hemlösheten.
Programmet är nära sammankopplat
med andra kommunala styrdokument,
främst Översiktsplan för Malmö.
NY ÖVERSIK TSPLAN

En översyn av Malmös översiktsplan har
pågått under 2020 och ett förslag till ny
översiktsplan har varit på samråd under
året. Översiktsplanen har tre prioriterade
inriktningar för utvecklingen av Malmö
som en hållbar stad:
• Regional motor för grön tillväxt
och sysselsättning
• Staden som kulturell och demokratisk livsmiljö
• Nära, tät, grön och funktionsblandad stad.
NY MARKANVISNINGSPOLICY

En ny markanvisningspolicy för Malmö
har tagits fram under 2020. I den nya
policyn ingår bland annat att
• minst 60 procent av nyproducerade hyreslägenheter ska förmedlas
genom Boplats Syd.
• byggherrar ska låta kommunen
hyra ut andel av nyproducerade
hyreslägenheter i andra hand för
bostadssociala ändamål.
• kommunen ska prioritera projekt
med höga ambitioner inom miljöoch klimatområdet samt byggherrar som arbetar med sociala
åtaganden.
Den nya policyn ska leda till att mark
fördelas till såväl större som mindre byggherrar för att öka möjligheter till blandade
och mer levande bostadsmiljöer.
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NATIONELL
BOSTADSPOLITIK
För närvarande pågår olika statliga utredningar med direktiv att utreda insatser för en socialt hållbar bostadspolitik.
Situationen på Malmös bostadsmarknad
visar behovet av en nationell bostadspolitik som utjämnar skillnaderna
mellan villkoren på bostadsmarknaden
för olika grupper i samhället. En bostadspolitik som med helhetssyn svarar
upp mot olika målgruppers behov med
träffsäkra åtgärder skulle därför kunna
underlätta för en stor del av Malmös
invånare. En sådan politik bör stärka
de verktyg som kommuner har för att
hjälpa de hushåll som står längst ifrån
bostadsmarknaden.

COVID19-PANDEMIN
På olika sätt kommer den pågående
Covid19-pandemin – även när den har
klingat av – att påverka samhället, såväl
på kort som lång sikt. Sannolikt kommer den också att ge vissa effekter på
bostadsbyggandet.
Det spekuleras i nuläget kring hur mentaliteter, flyttmönster och boendepreferenser kommer att förändras i framtiden
som reaktioner på pandemin. Att pandemin ger avtryck i ekonomi och konjunkturer får anses säkert. Det är dock ännu
för tidigt att dra säkra slutsatser kring hur
och i vilken omfattning bostadsförsörjningen kommer att påverkas.

Bunkeflostrand

KOMMUNENS
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR
I lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar stadgas att
kommunerna har ansvar att planera så att
förutsättningar finns för alla invånare att
kunna leva i goda bostäder. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen 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.

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