Bostadsmarknad och bostadsförsörjning i Malmö
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BOSTADSBYGGANDE
SAMMANFAT TNING

FÖRDELNING Ö VER STADEN

2020-talet har i Malmö inletts med en
fortsatt stor nyproduktion av bostäder.
Samtidigt har Covid19-pandemin påverkat staden på olika sätt, bland annat
genom en lägre befolkningsökning än
tidigare år. Det innebär att marknaden
i flera segment kan vara på väg mot
balans mellan utbud och efterfrågan.
Samtidigt kvarstår ett underskott av
bostäder som grupper med begränsad
ekonomi har råd att efterfråga.
Ökande priser på såväl bostadsrätter
som hyresrätter ger större konkurrens
om billiga bostäder vilket leder till en
svår situation för många hushåll.

Omkring en tredjedel av alla nya bostäder 2021 tillkom i Hyllie. Därtill blev
många lägenheter inflyttningsklara i
Västra Hamnen, Norra Sorgenfri och
Limhamns hamnområde.
Av pågående byggprojekt finns fler
än 2 000 lägenheter i Västra Hamnen
och omkring 1 000 i Limhamns hamn
område. Även i Hyllie och Elinelund
pågår byggnation av många bostäder.

NYPR ODUK TION

Antalet färdigställda bostäder 2021 var
2 840, vilket är färre än 2020. Även
antalet beviljade bygglov för bostäder
minskade jämfört med året innan. Samtidigt ökade antalet byggstartade bostäder
och bostäder i nya planuppdrag.
Vid årsskiftet 2021/22 var drygt 6 700
bostäder i produktion vilket innebär att
det under 2022 kommer att färdigställas
omkring 3 000 nya bostäder i Malmö.

BOSTADST YPER OCH STORLEK AR

En övervägande del av de nyproducerade bostäderna omfattade ett eller två
rum och kök. Mindre än en femtedel
var fyra rum och kök eller större.
Mer än hälften av de bostäder som
blev inflyttningsklara i Malmö under
2021 var hyresrätter. Jämfört med
föregående år minskade andelen något
till förmån för bostadsrätter. Andelen
bostadsrätter i pågående produktion låg
i början av 2022 nära 50%.
Under 2021 färdigställdes drygt 80
småhus vilket motsvarar genomsnittet
de senaste åren. En stor del av dessa
uppfördes i Tygelsjö.
AK TÖRE R

MKB och Magnolia var de aktörer som
hade högst produktion med omkring
15% vardera av alla färdigställda bostäder. Andra aktörer med stor nyproduktion var Skanska, Ikano, Vita Örn och
HSB.
MKB färdigställde 442 nya bostäder
under 2021 och förvaltar totalt drygt
24 000 lägenheter vilket innebär en
tredjedel av alla hyresbostäder i Malmö.
Heimstaden blev genom förvärv den
näst största aktören på hyresmarknaden
med mer än 8 000 lägenheter i Malmö.

Under 2021 färdigställdes drygt 900 bostäder
i Hyllie. Därtill pågår byggande av ytterligare
omkring 700 bostäder.

SNABBFAKTA 2021
Befolkningsförändring:
ca 3 800 fler invånare
(2020: 3 800)

Färdigställda bostäder:
2 840 (2020: 3 580)
Byggstarter:
3 760 (2020: 3 120)
Bostäder i beviljade bygglov:
2 940 (2020: 4 270)
Bostäder i nya planuppdrag:
2 850 (2020: 1 497)
Upplåtelseformer:
ca 57 % hyresrätter (63 %)
ca 40 % bostadsrätter (31 %)
ca 3 % småhus (6 %)
BoplatsSyd:
7 550 bostäder förmedlade
i Malmö (2020: 6 763)
1 060 dagar i genomsnittlig
kötid i Malmö (2020: 1 124)
Hemlöshet:
536 vuxna i strukturell
hemlöshet (2020: 571)
579 vuxna i social
hemlöshet (2020: 541)
Bostadspriser:
34 965 kr/kvm genomsnitt
bostadsrätt (2020: 31 007)
2 146 kr/kvm/år hyra i
genomsnitt nyproduktion*
(2020: 1 906)

* Avser nyproducerade bostäder
förmedlade av Boplats Syd.

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

BEFOLKNING, BOSTADSMARKNAD OCH BEHOV

Det finns god tillgång på bostäder i
Malmö, såväl i det befintliga beståndet
som inom nyproduktionen. Samtidigt
finns det stor efterfrågan på bostäder i
de flesta segment och det råder brist på
bostäder med låga hyresnivåer.

skillnaderna i hushållens förutsättningar på bostadsmarknaden ytterligare
ökat. När konkurrensen om bostäder
med överkomliga hyresnivåer ökar blir
bostadsutbudet mer och mer begränsat
för en stor andel av malmöborna. De
med lägst inkomst, försörjningsstöd
eller betalningsanmärkningarfår svårare
att kunna efterfråga en bostad på den
ordinarie bostadsmarknaden.
Brist på bostäder råder främst för hushåll med begränsad betalningsförmåga,
unga vuxna och nyanlända.
Med nuvarande förutsättningar för
nyproduktion av bostäder är det inte
möjligt att bygga för de behov som finns
i de mest ekonomiskt svaga grupperna.
För att förbättra bostadssituationen
för dessa behövs politiska insatser, till
exempel målgruppsinriktade utbudseller efterfrågestöd.

ÖK AD E KOSTNADER

BOSTADSFÖRMEDLING

BEFOLKNINGSUT VE CKLING

Under år 2021 ökade Malmös befolkning
med omkring 3 800 personer – i det närmaste exakt lika mycket som föregående
år. Det är en låg tillväxttakt i förhållande
till situationen under slutet av 2 010-talet.
Orsaken är effekter av covid-19-pandemin, främst minskad invandring.
Befolkningsprognosen från 2021 anger
ett demografiskt bostadsbyggnadsbehov
till ca 1 900 bostäder per år i början av
2020-talet.
UTBUD OCH EFTERFRÅGAN

Under 2021 ökade bostadspriserna
överlag mer än inflationen och genomsnittliga löneökningar. Såväl bostadsrätter som nyproducerade hyresrätter
steg med i genomsnitt mer än 10 %
jämfört med 2020. För lägenheter som
förmedlades av BoplatsSyd i det befintliga beståndet steg den genomsnittliga
hyran med omkring 6 % jämfört med
föregående år.
Även om det finns god tillgång på
bostäder innebär prisökningarna att

BoplatsSyd förmedlade 7 550 bostäder i
Malmö under 2021. Det innebär en ökning med 12 % jämfört med 2020. 57 %
av alla nyproducerade hyresrätter förmedlades av BoplatsSyd, varav knappt
en tredjedel var byggda av MKB.
Den genomsnittliga kötiden i Malmö
var 1121 dagar för en lägenhet i det
befintliga beståndet och 615 dagar för
nyproduktion. Knappt 14 % av alla
förmedlingar i Malmö hade en kötid på
mindre än 6 månader.
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HEMLÖSHE T

En kartläggning av hemlöshet genomför årligen sedan 25 år tillbaka i Malmö.
Kartläggningen i oktober 2021 visade att
det då fanns drygt 1 000 hemlösa hushåll
som socialtjänsten känner till och har
kontakt med. Det innebär en obetydlig
förändring jämfört med föregående års
mätning.

Antal hemlösa hushåll 2012–2021

2017

2018

2019

2020

2021

Antal dagar kötid i genomsnitt för
nyproducerade lägenheter förmedlade av
BoplatsSyd 2017–2021.
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STATLIGT INVESTERINGSSTÖD

Bostäder
Befolkning
Årlig befolkningsökning och färdigställda bostäder 2012–2021

Bostäder i beviljade bygglov 2012–2021

Byggstartade bostäder 2012–2021

I slutet av 2021 beslutade riksdagen att
avveckla statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan stödet infördes för fem år
sedan har det beviljats för totalt drygt
2 100 bostäder i Malmö. Därtill pågår
handläggning av ärenden för ytterligare
mer än 500 bostäder.
Stödet har getts under förutsättning
att projekten säkerställer relativt lägre
boendekostnader. Andra villkor för
stödet var att byggnaden ska vara mer
energieffektiv än övrig nyproduktion, att
bostäderna ska förmedlas genom öppna
och transparenta principer samt att en
andel lägenheter ska erbjudas kommunen för sociala kontrakt.

Elinelund

Limhamns hamnområde

Universitetsholmen

Davidshall

Sege park

Teatern

Johanneslust

Norra Sorgenfri

BYGGANDE OCH PLANERING
PLANBEREDSK AP

Genom detaljplaner som vann laga kraft
under 2021 möjliggjordes byggande av
drygt 2 700 bostäder – varav omkring
340 småhus. Därmed fanns vid års
skiftet 2021/22 totalt omkring 8 600
bostäder att byggstarta i laga kraftvunna
detaljplaner. Därutöver pågår detalj
planeprocesser som omfattar drygt
13 000 bostäder.
Sammantaget finns en hög kommunal
planberedskap som ger förutsättningar
för ett bostadsbyggande som motsvarar befolkningsökning och efterfrågan
kommande år. Det faktiska utfallet beror
i stor utsträckning på konjunkturer och
marknadsaktörernas bedömningar.
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BOSTÄDER PÅ KOMMUNAL MARK

Ett av Malmö stads viktigaste verktyg
inom bostadsförsörjningen är anvisning
av kommunalägd mark för bostads
byggande.
Av de bostäder som färdigställdes
under 2021 var ungefär 1 600 på mark
som anvisats av kommunen. Knappt
700 bostäder fanns på kommunal mark
i detaljplaner som blev klara 2021 och
i pågående detaljplaneprocesser finns
närmare 6 000 inom kommunens markinnehav.
Genom markförsäljning under 2021
möjliggjordes för omkring 1550 nya
bostäder på kommunal mark och genom
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upplåtelse med tomträtt 127. Mer än 900
av dessa bostäder kommer att uppföras
i Sege Park.
De aktörer som förvärvade kommunal mark för flest bostäder totalt var
Trianon, ByggVesta, Midroc samt MKB.

Kartan visar pågående bostads
byggande i Malmö vid årsskiftet
2021/22.

BYGGPROJEKT MED STUDENTBOSTÄDER
Till vänster: 585 studentbostäder byggstartades
under 2021 i Västra Hamnen. Byggherre: Veidekke
och BaseCamp. Illustration: Lars Gitz Architects.
Nedan: MKB uppförde under 2021 94 student
bostäder i kvarteret Rönnen på Värnhem.
Byggnadskonstruktionen är ett modulsystem
från Space M2 och för utformningen ansvarade
Bornstein Lyckefors Arkitekter AB.

MALLBO

BOSTÄDER FÖR UNGA

Under 2021 lanserade Malmö stad en
anvisning av kommunal mark i Hyllie
där Mallbo-konceptet utgör en del.
Markanvisningen innehåller totalt ca
260 bostäder, varav hälften är i form av
hyresrätter (Mallbo), hälften bostads
rätter och därtill ett en del kontor. Målet
är att anvisa marken till byggaktörer med
ambitionen att bidra till en mer hållbar
bostads-, och kontorsmarknad inom alla
hållbarhetsområden.
Genom Mallbo ska nya metoder testas
för nyproduktion av flerbostadshus
till en lägre hyresnivå. Normhyran för
en Mallbo-lägenhet på 3 rum och kök
(77 kvm) ska ligga på 8 983 kr/månad
(1 400 kr/kvm/år). De jämförelsevis låga
hyrorna ska kombineras med satsningar
på sociala mervärden och fokus på del
aktighet. Hyreslägenheterna kommer att
förmedlas genom Boplats syd. Marken
för Mallbo ska upplåtas med tomträtt,
med en första avgäldsperiod om 15 år.
Markanvisningen mottogs med stort
intresse från av marknaden. Exploatörer kommer att utses under 2022 efter
bedömning av intresseanmälningar.

I Malmö Stads budget för 2019 fick
kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och i
dialog med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en
strategi för att öka antalet bostäder för
unga och se till att minst 1 000 bostäder
byggs för målgruppen under mandat
perioden 2018–2022.
Strategin som antogs av kommunfullmäktige 2020 utgår från att Malmö
stad ska verka för ett större och varierat
utbud av bostäder för Malmös yngre
befolkning – i syfte att ge unga möjlighet
till självständighet och utveckling. För
att tillgodose ungas skilda behov och
efterfrågan behöver kommunen arbeta
nära tillsammans med flera olika aktörer
i samhället.
Under de senaste åren har målet om
1 000 nya bostäder för unga uppnåtts
genom flera byggprojekt av olika slag.
Bland annat har MKB uppfört studentbostäder i Västra Hamnen och vid Värnhem. Under 2021 byggstartades därtill
ett stort projekt i Västra Hamnen som
omfattar närmare 600 studentbostäder.

KOMMUNENS
BOSTADSFÖRSÖRJNIN GS
ANSVAR
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.

NY T T
BOSTADSFÖRSÖRJNIN GS
PR OGRAM
Under 2021 togs en samrådshandling
fram till nytt bostadsförsörjningsprogram
för Malmö. Det ska ersätta gällande
handlingsplan och ge en samlad bild av
Malmö stads inriktningar för att skapa
förutsättningar för alla stadens invånare
ska ha tillgång till godtagbara bostäder.
Programmet ska antas av kommunfullmäktige under 2022

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