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Ökat byggande, delad marknad

De senaste årens höga byggande har 
kunnat upprätthållas och överträffas 
under 2017. Kommunens arbete i 
kombination med en god konjunk-
tur innebar att antalet byggstartade 
bostäder översteg behovet alstrat av 
befolkningsökningen. Både nationellt 
och i Malmö är det dock tydligt att 
det som byggs inte kan efterfrågas av 
de hushåll som har störst behov. Den 
strukturellt betingade hemlösheten 
är fortfarande på en hög nivå. Malmö 
stads organisation för de sociala 
bostadsfrågorna har dock tagit flera 
kliv framåt under 2017 och den nya 
organisationen ger möjlighet för ett 
mer kraftfullt strategiskt arbete med 
hemlöshet och boende för nyanlända.  
Förutsättningarna för mer hållbar och 
effektiv hantering av de hushåll som 
hamnat i hemlöshet ser god ut, men 
de grundläggande förutsättningar på 
bostadsmarknaden som driver hem-
lösheten är en fortsatt utmaning.  

Bostadsbyggandet

De senaste tio åren har det i genom-
snitt påbörjats 1 500 bostäder per 
år. Under 2017 byggstartades hela 
4 300 bostäder, varav 32 procent på 
kommunal mark. Antalet färdigställda 
bostäder var drygt 2 600, 900 fler än 
under 2016. MKB är liksom föregåen-
de år den aktör som haft flest bostä-
der i produktion med ca 20 procent 
av de färdigställda bostäderna. Under 
2010-talet har drygt hälften av alla 
byggstartade bostäder varit hyresrät-
ter och under 2017 var andelen hy-
resrätter 55 procent, bostadsrätter 42 
procent och andelen småhus något 
mindre än föregående år, tre procent. 
Bostadsbyggandet skedde runt om i 
hela staden men med en klar tyngd-
punkt på Hyllie, Västra Hamnen och 
Limhamns hamnområde. 

God planberedskap 

Särskilt tre utvecklingsområden 
kommer att ha fortsatt starkt fokus och 
prioriteras i planeringen under kom-
mande år; Västra Hamnen-Varvssta-
den-Nyhamnen, Hyllie-Holma-Kroks-
bäck samt Norra Sorgenfri-Rosengård. 
Under 2017 vann detaljplaner med 
hela 4 400 bostäder laga kraft. Det 
pågår detaljplaner för 8 000 bostäder, 
varav cirka 40 procent är på kommunal 
mark. Utöver det finns drygt 10 000 
bostäder i klara detaljplaner som är 
under utbyggnad i olika skeden.  

Planförutsättningar visar på goda 
möjligheter att upprätthålla det höga 
byggandet även 2018. En bedömning 
av antalet byggstartade bostäder 
under året är 3 000.  

Hög befolkningstillväxt

Malmö ökade med ca 5 100 invånare 
under 2017, en ökning ungefär i pari-
tet med den genomsnittliga ökningen 
de senaste tio åren. Befolkningsök-
ningen de senaste åren beror främst 
på att det föds många barn samt att 
många flyttar in från utlandet. Under 
de närmaste fem åren väntas befolk-
ningen 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 fastig-
hetsägare som ansluter sig men också 
med antalet köande. Idag krävs en 
genomsnittlig kötid på drygt tre år för 
att få en bostad genom Boplats Syd. 

SAMMANFATTNING

UTVECKLINGEN I MALMÖ 2017

Pilarna anger utveckling under  2017 
jämfört med  genomsnittlig utveckling 
under perioden  2012-2016

Bostadsbyggande  

4 300 byggstartade bostäder
2 600 färdigställda bostäder 

Upplåtelseformer 

55% byggstartade hyresrätter
42% byggstartade bostadsrätter 
  3% byggstartade småhus                  
112 lägenheter omvandlades 
        från hyresrätt till bostadsrätt 

Befolkningsförändringar   

5 100 fler personer i Malmö 
5 100 födda 
24 000 inflyttare  
21 000 utflyttare   
 
Boplats Syd

80 864  registrerade sökande 
5 939 förmedlade lägenheter 
1 290 dagar genomsnitt kötid Malmö
35 fastightetsägare deltar 
 
Hemlöshet  

1 210 personer i strukturell hemlöshet 
542 personer i social hemlöshet

Bostadspriser

Småhus 33 708 kr/kvm 
Bostadsrätt 28 334 kr/kvm
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Bostadsförsörjning i Malmö

Bostadsförsörjningen för en ökande 
befolkning är en nyckelfråga för 
Malmös utveckling. Tillsammans med 
arbetstillfällen för den växande be-
folkningen är ökat bostadsbyggande 
en avgörande faktor för att staden ska 
kunna fortsätta växa och för att välfär-
den ska spridas till hela befolkningen.  
Bostadsbyggandet styrs snarare av 
hushållens efterfrågan än av hushål-
lens behov av en bostad.  I Malmö är 
den genomsnittliga betalningsförmå-
gan 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 befolk-
ning 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 2014 antogs 
Handlingsplan för bostadsförsörjning 
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 att:  
• 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 möjlig-
heter att vända utvecklingen på egen 
hand. Bostadsbyggandet måste ske i 
samspel mellan aktörerna på bostads-
marknaden. Staden verkar för att i möj-
ligaste 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 under 2016 har fortsatt under 
2017 och ligger på de högsta nivåerna på tio år. Staden har 
en fortsatt god planberedskap och 2017 vann 4 400 nya 
detaljplaner laga kraft. Indikationerna är att det även finns 
goda förutsättningar för ett högt byggande under 2018, 
efter det gör konjunkturläget prognoserna mer osäkra.  

Bostäder för hushåll med låg inkomst

Bostäder för betalningssvaga hushåll är fortsatt en utma-
ning för staden. Genom Bolotsens arbeten sker dialog med 
byggaktörer angående strategiska utvecklingsfrågor för att 
skapa incitament och dela risker som möjliggör byggande 
av bostäder med åtkomliga kostnader. Ett projekt med den-
na inriktning, Mallbo, påbörjades 2017. MKB fyller även en 
viktig funktion i frågan då de har låga hyreskrav och godtar 
försörjningsstöd som inkomst. Malmö stad har en särskild 
arbetsgrupp för att stödja MKBs verksamhet,

Att minska hemlösheten 

Hemlösheten är fortfarande hög i Malmö, men under 2017 
har de senaste årens kraftiga ökning avstrannat. Hemlös-
hetsarbetet samordnas numera av fastighetskontoret, dock 
med många funktioner på denna nya arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen. Den nya organsiationen ger bättre 
förutsättningar för kraftsamling i frågan och under 2017 be-
slutades bl.a. att avsätta 30 miljoner för att minska hemlös-
heten genom en bokningscentral och bostadsrådgivning 
för att korta tiden i tillfälliga boenden. En kommunövergri-
pande strategi för hemlöshet är under framtagande.  
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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 stadsbyggnads-
nämnden 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, fastighetskontoret och stadskontoret. Utöver dessa grupper arbetar arbets-
marknads- och socialförvaltningen, Boplats Syd och fastighetskontoret  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 samt 

OM RAPPORTEN 
Lägesrapport för bostadsförsörjning redovisar läget på bostadsmarknaden i Malmö samt Malmö stads in-
satser 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 tio bostadspolitiska målen. Rapporten är också 
ett svar på två uppdrag i Kommission för ett socialt hållbart Malmö, nämligen: Fortsätt utvecklingsarbetet för 
att minska bostadsbristen och bygga fler bostäder till rimliga priser samt Fortsätt och utveckla arbetet med blandade 
upplåtelseformer i Malmö.
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1. UTVECKLINGEN PÅ 
BOSTADSMARKNADEN 
I MALMÖ 2017 

HÖGT BYGGANDE, OSÄKER MARKNAD
Bostadsbyggandet i Sverige sköt i höjden under förra 
året och landade på 48 816 färdigställda bostäder. Över 
2 600 av dessa bostäder byggdes i Malmö – den högsta 
siffran på 10 år. Samtidigt finns det indikationer om att 
de relativt dyra bostäder som byggts inte helt matchar 
befolkningens efterfrågan, och att det byggts för mycket 
i fel prissegment. 

Under 2017 har bostadspriserna i Sverige börjat sjunka, 
mest påtagligt i Stockholm, där priser på bostadsrätter i 
de centrala delarna sjunkit med 8 procent. I Göteborg 
var siffran -1 procent. I Malmö har dock priserna ökat 
med 1 procent. De sjunkande bostadspriserna trots det 
stora bostadsbehovet indikerar det ökande glappet mel-
lan behov och efterfrågan på Sveriges bostadsmarknad.

Det har länge talats om att Sveriges bostadsmarknad är 
överhettad. Hushållens skuldsättning har sedan 1990-ta-
lets mitt ökat kraftigt. Trots de senaste årens högkon-
junktur har räntorna hållts väldigt låga. Dessa faktorer 
har, i kombination med ett relativt lågt bostadsbyggan-
de, inneburit kraftiga ökningar i bostadspriserna under 
2000-talet; bara de senaste tre åren har prisnivåerna 
ökat med 40 procent i Sverige. Trots vissa åtgärder för 
åtstramning, t.ex. krav på högre låneinsats vid bostads-
köp, så kommer troligtvis ytterligare åtgärder för att 
reglera hushållens skuldsättning krävas i framtiden. Hur 
omfattande konsekvensen för bostadsmarknaden blir är 
oklar.

Den lokala effekt en åtstramning av penningpolitiken 
skulle ha på Malmös bostadsmarknad är svår att förut-
spå. Trots de senaste årens ökningar i bostadspriser har 
inte prisutvecklingen i Malmö varit lika extrem som i 
t.ex. Stockholm. Samtidigt är befolkningens betalnings-
förmåga, relativt andra svenska kommuner, låg vilket 
kan göra den sårbar på efterfråganssidan. 

SAMMANFATTNING 
Under 2017 färdigställdes 2 600 bostäder och över 
4 300 påbörjades – fler bostäder än vad som byggts 
sedan 1970-talets mitt. Malmö stads kontinuerliga 
arbete med att ha en god planberedskap och ett 
stort årligt inflöde av nya detaljplaner och bygglov 
har varit en viktig förutsättning för att fullt ut kunna 
utnyttja potentialen i de senaste årens goda konjunk-
turläge.

Det höga byggandet når dock inte hela stadens be-
folkning. Nationellt har en del kommuner noterat en 
svårighet att få nyproducerade bostäder sålda, trots 
en bostadsbrist; Malmö har dock ännu inte haft den-
na utveckling. Detta indikerar ett matchningsproblem 
mellan behov och efterfrågan. Bristen på verktyg 
och incitament för att få till stånd bostäder för alla 
invånare är en fortsatt viktig och stor utmaning för 
bostadsförsörjningen i Malmö stad, liksom övriga 
Sverige.

De stora flyktingströmmarna 2015 tvingade Malmö 
stad att snabbt hitta tillfälliga lösningar som korri-
dorboende och uppköp av bostadsrätter. Malmö stad 
beställde ett antal modulboenden för målgruppen 
som skulle ha färdigställts under juni 2017. Flera av 
dessa boenden har dessvärre blivit kraftigt försenade  
och nya boenden behöver ordnas för de nyanlända 
för att Malmö stad ska kunna klara sin anvisnings-
kvot av nyanlända under 2018.    

Det byggs i alla stadens delar men med tyngdpunkt i 
utbyggnadsområdena Hyllie, Västra hamnen, Norra 
Sorgenfri och Limhamns hamnmoråde. Hyresrätter 
utgör fortfarande den största andelen av de nybygg-
da bostäderna men under 2017 har andelen bostads-
rätter varit något högre. 
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KLARA DETALJPLANER FÖR 
BOSTÄDER

Antalet bostäder i klara detaljplaner 
har varierat under perioden 2010-2015, 
men i genomsnitt har har detaljplaner 
för ungefär 2 200 bostäder vunnit 
lagakraft per år. 
Planberedskapen i byggklara de-
taljplaner är förnärvarande cirka 8 000 
bostäder. 

BYGGSTARTADE BOSTÄDER

Under åren 2010-2015 har det påbör-
jats ungefär 9 900 bostäder, varav 
5 500 hyresrätter, 3 450 bostadsrätter 
samt 950 småhus. 
Den genomsnittliga byggstartstakten 
under periden har legat på drygt 1 650 
bostäder per år. 

BEVILJADE BYGGLOV

Drygt 11 700 bostäder har beviljats 
bygglov under åren 2010-2015, varav 
10 580 i nyproduktion och 1 120 i 
ombyggnation. Under 2015 ökade 
ombyggnationerna, det var framförallt 
ändrad användninga av lokaler, kontor 
samt vindar. 
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IN- OCH UTFLYTTADE I MALMÖ 

Källa: SCB och KIR.

In- och utflyttning sker framförallt 
bland yngre barn och i åldern 20-35 
år då flyttbenägenheten är som störst.  
Varje år flyttar drygt 20 000 personer 
till, och något färre från, Malmö. 

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 
OCH BEFOLKNINGSFÖRÄND-
RINGAR 

Källa:  SCB och KIR. 

Malmö ökade med drygt 5 000 per-
soner under 2017. Ökningen beror på 
hög inflyttning från utlandet och högt 
födelsenetto. Det inhemska flyttnet-
tot och flyttnettot till Danmark var 
negativt .

FOLKMÄNGD 1960-2017 SAMT  
PROGNOS FÖR 2018-2027

Källa: SCB och stadskontoret Malmö. 

Fram till 2027 förväntas befolkningen 
i Malmö öka till att omfatta 378 000 
personer. Folkökningen förväntas 
vara drygt 24 000 personer under den 
närmaste femårsperioden. 
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BEFOLKNINGSÖKNING
Malmö fortsätter växa snabbt. Vid årsskiftet 2017/2018 bodde det 333 633 
personer i Malmö, en ökning med ca 5 100 under 2017. Detta är ca 750 
färre än vad prognosen förutsade. Att det faktiska utfallet är lägre än väntat 
beror på till stor del på ett lägre kommunmottagande av anvisade nyanlända 
personer än väntat. Även om takten i absoluta tal är hög historiskt sett är 
den ändå lägre än ökningen 2016 då Malmös befolkning ökade med över 5 
900 personer.
 
Naturlig folkökning och flyttströmmar

Under 2017 föddes 5 100 personer i Malmö och 2 700 dog, vilket var un-
gefär 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 7 800 av inflyttningarna var från utlandet och 3 800 
av utflyttningarna var till utlandet. Flyttnettot mot utlandet var därmed på 
4 000 medans flyttnettot mot resten av landet var 1 200 personer. Mönstret 
med ett positivt flyttnetto mot utlandet och ett negativt mot resten av landet 
är ett mönster som Malmö har haft de senast åren och trenden har ökat 
under 2017. 

Asylinvandringen till Sverige fortsatte att minska under 2017. Totalt inkom 
under året ca 27 000 asylansökningar till Migrationsverket nationellt under 
året, en minskning med 9 procent från föregående år. Även antalet inskrivna 
asylsökande i eget boende i Malmö minskade, från ca 2 800 under 2016 till 
2 200 den 1/1 2018. 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 behövs det 
byggas 21 200 bostäder under perioden 2017-2027, eller 1 900 per år. Detta 
är alltså den byggtakt som krävs enbart för att hantera ökningen. Under flera 
år har dock byggandet varit lägre än det demografiska behovet och man kan 
därför räkna med att det finns ett uppdämt bostadsbehov som inte är in-
räknat i dessa siffror. Under 2017 byggdes det fler bostäder än behovet som 
genererades av befolkningsökningen. Bostadsbehovet är beräknat med hjälp 
av hushållskvotsmetoden med data från SCB.  

5 100 
PERSONER 
FLER I MALMÖ

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR 
MALMÖ PRESENTERAS I JUNI 
OCH FINNS DÄREFTER ATT 
LÄSA PÅ WWW.MALMO.SE
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ANTAL BOSTÄDER I KLARA 
DETALJPLANER

Antalet bostäder i klara (lagakraftvunn-
na) detaljplaner har varierat under pe-
rioden 2010-2017, men i genomsnitt 
har har detaljplaner för ungefär 2 300 
bostäder vunnit lagakraft per år. 

Under 2017 vann detaljplaner för hela 
4 100 bostäder lagakraft.

BYGGSTARTADE BOSTÄDER

Under åren 2010-2017 har det påbör-
jats ungefär 17 000 bostäder, varav 
ca 10 000 hyresrätter, 6 000 bostadsrät-
ter samt 1 200 småhus. 

BEVILJADE BYGGLOV

Drygt 20 200 bostäder har beviljats 
bygglov under åren 2010-2017, varav 
18 000 i nyproduktion och 2 200 i 
ombyggnation. 
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BYGGSTARTADE BOSTÄDER 2017 
Bostadsbyggandet i Malmö har ökat fyra år i rad, och ligger nu på en histo-
riskt hög nivå. Under 2017 byggstartades nästan 4 300 bostäder. Det var en 
klar tyngdpunkt på nyproduktion med 92 procent; 8 procent utgjordes av 
ombyggnad. Den genomsnittliga byggstartstakten för den senaste femårspe-
rioden är cirka 2 600 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. 32 procent av bostäderna byggstartades på 
kommunal mark. 

Rekordmånga bygglov för bostäder 

4 900 bostäder beviljades bygglov under 2017 – en ökning med cirka 900 
bostäder från föregående år. I bygglovssiffrorna ryms nyproduktion, om-
byggnation, specialbostäder och bostäder med tillfälliga bygglov. Alla dessa 
projekt har ännu inte hunnit påbörjas. Drygt 2 000 bostäder är på gång att 
byggstartas inom de närmsta månaderna, vilket borgar för ett stort antal 
byggstartade bostäder redan under våren 2018. Det är framförallt nyproduk-
tion av lägenheter men även beviljade lov för ombyggnation från kontor, 
lokaler, vind etc. till cirka 330 bostäder. 15 601 bostäder har beviljats bygglov 
under den senaste femårsperioden, vilket i snitt innebär över 3 100 bostäder 
per år.

Hyresrätten utgör fortfarande drygt hälften av alla byggstarter 

Under 2010-talet har drygt hälften av alla byggstartade bostäder varit 
hyresrätter. I genomsnitt har de påbörjade bostäderna under denna period 
utgjorts av 57 procent hyresrätter, 36 procent bostadsrätter och sju procent 
småhus/ägarbostäder. För 2017 var fördelningen 55 procent hyresrätter, 42 
procent bostadsrätter och tre procent småhus; fördelningen mellan upplåtel-
seformer förändras generellt väldigt lite mellan åren. Blandade upplåtelsefor-
mer är ett viktig bostadspolitiskt mål och staden eftersträvar detta i samtliga 
bostadsområden. 

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2017 
Ett stort antal påbörjade projekt under föregående år medför nu även ett 
högt antal färdigställda bostäder. Under 2017 färdigställdes knappt 2 600 bo-
städer, vilket är nästan 1 000 fler bostäder än 2016. Det är tio år senast som 
det sist färdigställdes över 2 000 bostäder på ett år i Malmö. Fördelningen 
mellan upplåtelseformer var 58 procent, hyresrätter, 36 procent bostadsrät-

4 300 
BOSTÄDER 
BYGGSTARTADES

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2017 EFTER BYGGAKTÖR OCH 

BOSTADSTYP
Färdigställda bostäder efter byggherre 2017 (nyproduktion och ombyggnad)

Byggherre Bostäder Bostäder
antal procent

MKB 520 20%
Ikano Bostad AB 298 11%
JM AB 174 7%
Hökerum Bygg AB 165 6%
Stadsfastigheter 149 6%
Victoria Park Bygg & Projekt AB 132 5%
Övriga 1162 45%
Totalt 2600 100%

* Lägenheter/rum i flerbostadshus inkl. specialbostäder

UPPLÅTELSEFORMER I       
BYGGSTARTADE BOSTÄDER 
2017

55%

42%

3%

Hyresrätter Bostadsrätter Äganderätt/småhus
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ter och sex procent småhus. MKB är den byggaktör som under året färdig-
ställt flest bostäder, cirka 20 procent. Med drygt 500 färdigställda bostäder 
når därmed MKB produktionsmålet i ägardirektiven för tredje året i rad. 

I årsskiftet 2017/2018 var 6 400 bostäder i produktion i Malmö stad. Denna 
höga aktivitet borgar för många färdigställda bostäder under kommande år. 
Det stora antalet färdigställda bostäder under 2017 innebär att bostadsbris-
ten inte ökat och att det ackumulerade underskottet minskat med ca 700 
bostäder enligt Malmö stads behovsberäkning. Denna utveckling bedöms 
fortsätta fram till ca 2020.  Utvecklingen därefter beror på hur många bo-
stadsprojekt som startas 2018 och 2019.

OLIKA UPPLÅTELSEFORMER 
För att bostadsmarknaden ska fungera för alla stadens invånare behöver det 
finnas bostäder av alla typer, storlekar och upplåtelseformer. Malmö stad har 
i dagsläget ca 155 000 bostäder. Ungefär hälften av lägenheterna i flerbo-
stadshus är bostadsrätter och hälften är hyreslägenheter. Den största hyres-
värden är Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, som äger en tredjedel av 
hyresrätterna.  

De senaste åren har hyreslägenheter utgjort en stor del av de färdigställda 
bostäderna. Andelen hyreslägenheter 2017 var något lägre än 2016, vilket 
kan förklaras av den goda konjunkturen som ökar bostadsrättens relativa 
attraktivitet bland byggaktörer.

Ombildningar av hyreslägenheter 

Under 2000-talets början ökade antalaet ombildade hyresrätter kraftigt. 
Trenden bröts 2009, sannolikt på grund av finanskrisen. Sedan dess har om-
bildandet fortsatt legat på en låg nivå. Att ombildandet avstannat trots det 
goda konjunkturläget kan bero på att ombildning redan skett i många av de 
fastigheter som varit mest attraktiva för ombildning. För att få till stånd en 
ombildning krävs att två tredjedelar av hyresgästerna är för en ombildning, 
att fastighetsägaren vill sälja och att det finns ekonomiska förutsättningar 
för ett köp. De fem fastigheter med drygt 112 lägenheter som omvandlats 
till bostadsrättföreningar under 2017 finns i Centrum, Västra hamnen och 
Västra Innerstaden.
 
Under åren 1999-2017 ombildades drygt 9 700 lägenheter från hyresrätter 
till bostadsrätter. Antalet färdigställda bostäder under samma period var 20 
500 och av dessa var 43 procent hyresrätter.  De senaste årens relativt höga 
nivåer av nybygda hyresrätter har i kombination med det minskade antalet 
ombildningar inneburiot en nettotillväxt av hyresrätter. Antalet hyresrätter 
i Malmö är nu åter på samma nivåer som före 2000-talets kraftiga våg av 
ombildningar.  

89 114

481
555

1058

1198

878

1257 1283

828
875

287

95

194 163 178
131 112

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OMBILDNINGAR AV HYRESRÄT-
TER 2000-2017

Källa: Malmö stad



13

EN REGIONAL BOSTADSKÖ 
Det har varit ett intensivt år för Boplats Syd. Den 1:a 
januari 2017 blev Boplats Syd omvandlat från att vara 
en del av stadsbyggnadskontoret till ett kommunalt ak-
tiebolag, Boplats Syd AB. Bolagiseringen innebär ingen 
egentlig förändring i Boplats Syds verksamhet eller in-
riktning. Enligt bolaget har dock frikopplingen troligtvis 
varit en viktig förutsättning för att Vellingebostäder och 
Helsingborgshem valt att ansluta sig till Boplats Syds 
bostadsförmedling. För dessa kommunala bostadsbolag 
blir aktiebolagsformen en mer neutral part jämfört med 
en organisation som är en del av Malmö stad.

Antalet förmedlade lägenheter under 2017 var 5 939, ett 
tillskott av 601 lägenheter (11 procent). Tillskottet var 
främst från befintliga hyresvärdar som ökat sina bestånd, 
men även några nya hyresvärdar. Vellingebostäder anslöt 
under 2017 med ett fåtal lägenheter. Från och med års-
skiftet 2017/2018 kommer samtliga av deras lägenheter 
förmedlas via Boplats Syd.  

Antalet sökande i bostadskön

Antalet registrerade sökande i Boplats Syds system har 
ökat med ca 10 000 personer mellan 2016 och 2017 och  
uppgick till 80 864 personer vid årets slut.  

 

Kösystemet manipulerat av medarbetare  

Under sommaren 2017 upptäckte Boplats Syd att en 
medarbetare manpulerat kösystemet för att minska köti-
den för egna kontakter. Det var totalt 28 lägenheter som 
förmedlades under felaktiga premisser. Medarbetaren 
avskedades omedelbart av Boplats Syd, som också sett 
över alla rutiner och system samt rutinerna vid nyan-
ställning så att det inträffade inte ska kunna hända igen. 
Boplats Syd har kompenserat de 28 kunder som gick 
miste om sin plats i kön. Ärendet är lämnat till polisen 
för brottsutredning.

LÄGENHETSSTORLEKAR  I BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND RESPEKTIVE I FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2017

BOPLATS SYD AB I SIFFROR 2017

SÖDER

ÖSTER

NORR

INNERSTADEN

VÄSTER

Be�ntligt bestånd Färdigställt 2017

Be�ntligt bestånd Färdigställt 2017

Be�ntligt bestånd Färdigställt 2017

Be�ntligt bestånd Färdigställt 2017
Be�ntligt bestånd Färdigställt 2017

© Karta Malmö stadsbyggnadskontor 2018

Rum utan kök

1:or & 2:or

3:or & 4:or

5:or & 6:or

Antal 5 939

Förändring fr 2016 (%) 11%

Antal 80 864

Förändring fr 2016 (%) 15%

Andel från 
privata värdar

41%

Totalt 1 137

Malmö 1 290

Kvinnor 40 063

Män 39 387

Okänt 1 414

Förmedlade 
lägenheter

Registrerade 
sökande

Genomsnittlig 
kötid (dagar)

Könsfördelning 
bland 
registrerade  
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2. PLANLÄGE OCH 
BOSTADSBYGGANDE   

BEFOLKNINGSPROGNOS  
Enligt 2017 års prognos förväntas Malmö befolkning 
att öka med ungefär 50 000 personer fram tills 2027. 
Ungefär 60 procent av den totala ökningen, 30 000 
personer, förväntas ske fram tills 2022. Malmö växer 
framförallt på grund av ökat barnafödande och utrikes 
invandring. Mycket av osäkerheten i prognosen kommer 
från invandringens stora roll. 

Ökning i olika åldersgrupper

Malmö har en förhållandevis ung befolkning med 
många människor i barnafödande åldrar. De närmsta 
10 åren förväntas barnafödandet öka. Dettas sker inte 
minst eftersom som de stora barnkullarna födda i bör-
jan av 1990-talet nu börjar komma upp i åldrarna då det 
är vanligt att skaffa barn. Fram tills 2022 förväntas det 
födas nästan 800 barn fler än det gjorde 2016 i staden. 
Gruppen 65+ förväntas öka med totalt 4 500 personer 
fram tills 2022, främst i åldrarna under 80 år. 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 
ta sig upp i åldrarna över 80 i slutet av prognosperioden 
kan vi förvänta oss fler dödsfall igen. 

De närmsta fem åren så förväntas åldersgrupperna i 
grund- och gymnasieskolan växa snabbast, med 21% 
respektive 19%. Detta motsvarar en ökning med 7 200 
grundskoleelever och 2 300 gymnasieelever. 

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 5 000 personer per 
år framöver och utmaningen att bygga i takt med 
befolkningsökningen (ca 2 500 bostäder per år) kvar-
står. De två huvudsakliga demografiska utmaningar-
na för Malmö under den kommande tioårsperioden 
blir dels att hantera de stora kullarna av barn i skolål-
der och dels den åldrande efterkrigsgenerationen. 
  
Utvecklingen på bostadsmarknaden är just nu svår-
bedömd på grund av osäkerheten i konjunkturen. 
Det bedöms dock i Malmö fortsatt finnas goda för-
utsättningar för ett högt byggande under de närmsta 
åren. De kommunala förutsättningarna är goda med 
en planberedskap på omkring 18 000 bostäder (drygt 
10 000 bostäder i klara detaljplaner och cirka 8 000 
bostäder i pågående detaljplanering). Översiktspla-
nen har totalty en kapacitet på ca 53 000 bostäder. 
En aktualiseringen av översiktsplanen förväntas 
antas under 2018 vilket ytterligare ökar kapaciteten. 
Sammantaget bedöms det kunna vara möjligt att 
byggstarta ca 3 000 nya bostäder under 2018. 
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BEDÖMNING AV BYGGSTARTER 2018 
Utvecklingen på bostadsmarknaden är just nu svårbedömd. Bostadsbyggan-
det sker på marknadsmässiga grunder vilket medför att byggandet fluktuerar 
med konjunkturläget. Malmö har haft ett högt bostadsbyggande under fram-
förallt de tre senaste åren; frågan framöver är när och hur mycket markna-
den går ner och om det blir en dipp eller utplaning? Förutsättningarna i Mal-
mö är ännu stabila: det underliggande trycket på nya bostäder är fortfarande 
stort. Det finns en hög planberedskap, en hög aktivitet och många beviljade 
bygglov för bostäder. I ett kortare perspektiv ser byggandet i Malmö således 
ut att hålla i sig. 2018 blir kanske inte ett nytt rekordår för byggstartade bo-
städer, men byggandet kommer ändå ligga högt för Malmös del. 

Detaljplanearbetet i Malmö har under året fortsatt i en hög takt och planer 
för 4 400 bostäder vann laga kraft. Malmö har nu har nästa 10 000 bostäder 
i byggklara detaljplaner som är under utbyggnad i olika skeden. Planbered-
skapen i Malmö stad har under lång tid varit hög och under den senaste 
tioårsperioden legat mellan 8 000 och 10 000 bostäder. Inströmningen av 
nya planförfrågningar är fortsatt hög och nya planuppdrag beslutas kontinu-
erligt samtidigt som klara detaljplaner bebyggs i en historiskt hög takt. Detta 
bidrar till att beredskapen i detaljplaner ligger relativt konstant. En hög andel 
hyresrätter i de projekt som beviljats bygglov, men ännu inte påbörjats, ger 
förutsättningar för byggstarter även om konjunkturen sviktar. För 2018, och 
kanske 2019, ser bostadsbyggandet därmed ut att hålla i sig i Malmö. 

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 2018. Bostadsbyggandet kommer att 
ske i flera delar av Malmö, men med en fortsatt tonvikt i Hyllie, Limhamns 
gamla hamnområde, Västra hamnen, Elinegård och Norra Sorgenfri. 

DETALJPLANER PÅ GÅNG
Under 2017 har planarbeten för bostäder framförallt pågått i Malmös tre 
större utvecklingsområden; Västra Hamnen-Varvsstaden-Nyhamnen; Hyllie- 
Holma-Kroksbäck och Norra sorgenfri-Rosengård (Amiralsstaden), samt i 
Limhamns hamnområde och gamla cementfabrik.

Utbyggnadskapacitet

Malmö stads översiktsplan kompletterades 2015 med en utbyggnadsstrategi 
som visar Malmö stads prioriteringsordning för olika utbyggnadsområden 
och säkerställer planberedskapen för bostadsförsörjning. Under 2017 har en 
aktualisering av Översiktsplan och utbyggnadsstrategi genomförts. Dessa 
antogs i januari 2018 för fortsatt politisk behandling under våren 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 utgör tillsammans med Handlings-
plan för bostadsförsörjning 2018-2022 Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen. Ett antal pågående arbeten kommer att få genomslag i den fortsatta 
översiktsplaneprocessen, exempelvis de olika fördjupade översiktsplanerna, 
Plan för Malmös gröna och blå miljöer och den reviderade Naturvårdspla-
nen. 
Utbyggnadsstrategin tar sin utgångspunkt i översiktsplanen huvudinriktning-
ar att generellt prioriteras tätare byggnation i existerande bostadsområden, 

MÖJLIGA  
BYGGSTARTER 

3000
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Klara detaljplaner under 2017

Under 2017 vann detaljplaner med drygt 4 100 bostäder laga kraft i Malmö. 

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 planar-
betet kan prioriteras och hur detta arbete blir en del i 
frågan om att möjliggöra bostäder till rimliga boende-
kostnader.

Förtätning

Detaljplanering av nya förtätningsprojekt, med olika 
karaktär och storlek, pågår ständigt runt om i Malmö. 
Ett exempel med nya markbostäder är detaljplanen för 
fastigheten Härfågeln 8 i Limhamn. Syftet med de-
taljplanen är att uppföra nya bostäder i form av radhus. 
Förslaget möjliggör uppförande av 10 bostäder, lekplats 
för småbarn/ samlingsplats/ miljöhus samt parkerings-
plats på kvartersmark.

bygga i stationsnära lägen och nyttja mellanrum som 
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-Varvs-
staden-Nyhamnen, Hyllie-Holma-Kroksbäck samt 
Norra sorgenfri-Rosengård (Amiralsstaden). 

Detaljplanens funktion

En detaljpaln ska göra många avvägningar kring både 
befintliga förutsättningar och nya behov. I ett planeran-
de 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 stadsbygg-
nadskontoret 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.
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Bara 1

Aktern 3 Bilen 22

Brännaren

Eldaren 1

Basunen 3

Hyllie 7:5

Ranberga 1

Härfågeln 8

Duvkullan 1

Sågrockan 2

Vintrie 20:3

Avenboken 27

Vildhästen 9

Bäcköringen 5

Hamnen 21:149
Sjösättningen

Cementen 4 o 5

Skördemannen 10

Kirseberg 14:93

V Klagstorp 7:25

Kronborg 8 och 9

Östra Sjukhuset 2 m.fl

Taxeringsintendenten 5 m.fl.

Skola öster om Sivåkersvägen 

Trädgrenen 1 och Trädstubben 1

Område vid Einar Hansens esplanad

Område söder om Södra Vattenparken

Bunkeflostrand 1:97, 1:92 och 1:67

Fosie 162:25 m.fl. Lindängen Centrum
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Två nya detaljplaner har antagits under året, båda syftar 
till att stor hänsyn tas till områdenas kulturhistoriska 
och gröna respektive blå värden. Den ena planen, i östra 
Malmö, är fastigheten Östra Sjukhuset 2. Här görs det 
möjligt att förtäta det tidigare sjukhusområdet med 
bostäder och verksamhetslokaler. 

Den andra planen, i västra Malmö, är fastigheten 
Hamnen 21:149 (Varvshallarna) som syftar till att göra 
det möjligt att uppföra bostäder, kontor och service i 
före detta Kockums industriområde. Planen syftar även 
till att skapa en koppling för gång- och cykeltrafik från 
Varvstaden till Västra hamnen över till Beijers kaj och 
gamla staden. 

 

Planberedskap

Sammantaget finns det i Översiktsplanen kapacitet för 
53 000 bostäder fram till 2040-tal. På mellanlång-lång 
sikt finns (januari 2018) 8 000 bostäder i pågående de-
taljplanering, och i ett kort-mellanlångt perspektiv finns 
det 10 000 bostäder i klara detaljplaner. Detta möjliggör 
byggstart av minst 3 000 bostäder per år under kom-
mande treårsperiod. Siffrorna är inte konstanta utan 
varierar efterhand planer påbörjas och färdigställs.

Byggstarter i klara detaljplaner

I januari 2018 fanns drygt 10 000 bostäder kvar att 
byggstarta i klara detaljplaner. I jämförelse med samma 
tid förra året är det nästan 2 000 fler bostäder. Detta 
beror på att ett stort antal bostadsplaner överklagades 
under 2016. Dessa planer har nu vunnit laga kraft, vilket 
ger ett tillskott av bostäder i byggklara planer för 2017. 
Överklagande av detaljplaner varierar kraftigt mellan 
åren. Under de senaste åtta åren är det mellan 6 och 51 
procent av bostäderna som överklagats årligen. 

Kartan nedan visar att det just nu byggs runt om i sta-
den och mer eller mindre utbyggda detaljplaner. Kartan 
är endast en ögonblicksbild och projekten är i ständig 
förändring. I många av de planer som fortfarande är helt 
outbyggda på katrtan är bygglov och nya byggstarter på 
gång under 2018. 

Ett marknadsmässigt bostadsbyggande är konjunktur-
känsligt vilket kan ge snabba skiftningar i utbyggnads-
takten. Goda förutsättningar för bostäder i detaljplane-
ringen 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.

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 bygg-
starta, och blått visar andelen byggstartade bostäder, dvs bostäder i produktion och/eller färdigställda, i respektive plan. 
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3. AKTUELLT I MALMÖ  

MALMÖS UTMANINGAR OCH INSATSER 
Bostadsbyggandet har ökat till rekordnivåer det senaste 
året, vilket är mycket positivt. För första gången på 
många år har bostadsbyggandet överstigit befolk-
ningsökningen. En stor utmaning för staden och 
bostadsaktörerna blir nu att upprätthålla hög takt i 
bostadsbyggandet och att bostadstillskottet ska motsva-
ra efterfrågan och behov, inte bara vad gäller kvantitet 
utan även bostadstyper, storlekar, upplåtelseformer och 
inte minst kostnadsmässigt för hushållen. Malmö stad 
står alltjämt inför utmaningen att klara bostadsförsörj-
ningen även för hushåll med låg inkomst och att minska 
hemlösheten. Högt bostadsbyggande och bostäder 
till kostnader som fler kan efterfråga kräver att stat, 
kommun och bostadsbyggare, enskilt och gemensamt, 
ser över de begränsningar och hinder som finns för bo-
stadsbyggande. Idag finns ett glapp mellan kommunens 
ansvar för bostadsförsörjning, statens ansvar och det 
marknadsdrivna bostadsbyggandet som direkt påverkar 
möjligheterna att trygga boendet för alla, men särskilt 
för grupper med låg betalningsförmåga. 

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning och översyn 
av översiktsplanen

Under 2017 tog Malmö stad fram nya bostadspolitiska 
mål och en handlingsplan för arbetet med bostadsför-
sörjning. Parallellt med det arbetet gjordes en översyn 
av översiktsplanen som därmed innehåller stadens 

SAMMANFATTNING 
Det fortsatt goda planläget under 2017 borgar för att 
byggandet ska kunna vara rimligt högt även under 
2018. Det strategiska bostadsförsörjningsarbetet 
i Malmö har således till stor del fokuserat kring 
utvecklingsfrågor rörande betalningssvaga hushåll, 
sociala boendefrågor och incitament och risker i 
byggprojekt. 

En ny handlingsplan för bostadsförsörjning togs 
fram under 2017 och förväntas bli antagen under 
2018. Bolotsen har under 2017 fortsatt sitt arbete 
med att utveckla processfrågor tillsammans med 
olika bostadsaktörer. Frågor i fokus har bl.a. varit 
finansieringsmodeller för åtkomliga bostäder, och att 
dela risker och skapa incitament för förändring. 

För de boendesociala frågorna har 2017 inneburit 
stora organisatoriska förändringar i Malmö stad. 
Stadsområdena och sociala resursförvaltningen upp-
hörde och en ny förvaltning, arbetsmarknads och 
socialförvaltningen, övertar delar av deras verksam-
het. Hemlöshetsfrågan samordnas numera av fast-
ighetskontoret. Behovet av boenden för strukturellt 
hemlösa har ökat kraftigt i Malmö och har behövt 
lösas genom bokning på hotell och vandrarhem men 
nya boenden i modulform är på gång att byggas. 
Drygt 400 nyanlända personer anvisades till Malmö 
2017 och under 2018 minskar antalet till 155 stycken.
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mål för bostadsförsörjningen. Handlingsplan för bostadsförsörjning och 
Översiktsplan för Malmö är planerade för antagande i kommunfullmäktige 
under våren 2018. Översiktsplanens prioriterade inriktningar är fortsatt att 
utveckla Malmö som en nära, tät, grön och funktionsblandad stad bland 
annat genom att i huvudsak växa inåt och att läka samman staden socialt 
och fysiskt. Staden ska fungera som en kulturell och demokratisk arena och 
vara en regional motor för grön tillväxt och sysselsättning. Översiktsplanens 
fokus på genomförandeperspektivet har även utökats. 

I Handlingsplan för bostadsförsörjning görs en analys av tillståndet på 
Malmös bostadsmarknad. De utmaningar som lyfts i är liksom tidigare ett 
fortsatt högt bostadsbyggande som motsvarar befolkningstillväxten, fler 
bostäder för hushåll med låg betalningsförmåga och minskad hemlöshet. 
De bostadspolitiska målen utgår från kommunens verktyg och ansvar kring 
planinstrumentet, markägande, bostadsförsörjning för utsatta grupper, det 
allmännyttiga bostadsbolaget samt bostadskön. Handlingsplanen landar i 
en rad konkreta insatser och åtaganden för att skapa en bättre balans på 
bostadsmarknaden.  

Ny organisation inom Malmö stad

Malmö stad har under senare år gjort en rad organisatoriska förändringar för 
att kraftsamla kring stadens utmaningar och skapa en likvärdig service för 
Malmöbor i alla delar av staden. Stadsområdena och sociala resursförvalt-
ningen avvecklades och verksamheten fördelades på befintliga förvaltningar 
samt tre nya förvaltningar: vård- och omsorgsförvaltningen, funktions-
stödsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tekniska 
nämnden fick under 2017 ett tydligare ansvar för hemlöshetsfrågorna. 

NATIONELLA INITIATIV
Torts den höga byggtakten har bostadsbrist varit en aktuell politisk fråga un-
der 2017, både lokalt i Malmö och på nationell nivå. Från att nästan uteslu-
tande ha fokuserat på volym och byggtakt har den bostadspolitiska debatten 
under 2017 breddats något till att även inkludera frågor om matchning, 
behov och långsiktig hållbarhet. Regeringen inrättade 2017 en delegation 
mot segregation där stadsplanering och bostadsfrågor ses som viktiga be-
ståndsdelar i att främja integration. Delegationen började sitt arbete 1 januari 
2018. På samma tema har Formas fått i uppdrag att inrätta en stödjande 
forskningssatsning för social bostadspolitik.

Våren 2016 inledde regeringen samtal med oppositionen om en bred bo-
stadspolitisk överenskommelse. Efter att Allianspartierna lämnade samtalen 
i juni 2016 presenterade regeringen ett eget bostadspolitiskt paket om 22 
initiativ varav flera har genomförts under 2017. Initiativen syftar främst till 
att skapa mer byggklar mark, sänkta byggkostnader, kortare ledtider, ökad 
rörlighet och fler hyresrätter. Regeringen kallar 22-punktspaketet den största 
bostadspolitiska satsningen på 20 år.  

Under 2017 slöts ett avtal inom den så kallade Sverigeförhandlingen där 
Malmö tillsammans med stat och region som ska bygga ut kollektivtrafiken 
och skapa nya förutsättningar för att bygga fler bostäder i hela staden, sam-
manlagt ska cirka 27 000 bostäder fram till år 2035. 

NY HANDLINGSPLAN 
OCH AKTUALISERING AV             
ÖVERSIKTSPLANEN   
Under 2017 har ett nytt förslag på 
Handlingsplan för bostadsförsörjning 
samt en aktualisering av övsersikts-
planen tagits fram. Båda dokumenten 
behandlas politiskt samtidigt och 
beräknas bli antagna under 2018.



21

BOSTADSBYGGANDE I OLIKA LÄGEN
De bostadspolitiska målen för Malmö anger att staden ska verka för en 
funktionsblandad stad och motverka boendesegregation genom att stimulera 
ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar 
och hustyper. Flerbostadshus dominerar Malmös bostadsbyggande men 
även markboende i olika former byggs runt om i staden. Nedan ges några 
exempel på vad som planeras och byggs i staden kopplat till de bostadspoli-
tiska målen, med särskild fokus på markboenden. 

Utmed Hyllie allé har bostadsprojektet Saga 1 färdigställts under året. Bygg-
naderna i fastigheten bildar ett storgårdskvarter som består av tre samman-
byggda flerbostadshus med passage mot gården och en fristående radhus-
länga i öster med 2 vånings radhus 8 + 8. Idén med kvarteret är att skapa 
stor variation av bostäder som möjliggör en boendekarriär, från studentbo-
städer till familjeboende i radhus. Det är ett bra exempel på en variation av 
bostadstyper inom ett och samma kvarter lokaliserat i en tät stadsmiljö med 
samhällsservice, handel och kontor i ett stationsnära läge. 

I juni 2017 vann detaljplanen för Lindängen centrum laga kraft efter att ha 
varit överklagad sedan 2016. Planen tar ett samlat grepp om området kring 
Lindängen centrum för att kunna stärka områdets roll som en attraktiv mö-
tesplats i södra Fosie. Detaljplanen möjliggör utökning av befintliga skolor 
och mer yta för centrumverksamhet, samt byggrätter för cirka 200-300 nya 
bostäder, varav cirka 60 markbostäder. Målet för den fysiska förändringen är 
att göra Lindängen centrum mer välkomnande med bland annat fler typer av 
bostäder. Utbyggnaden ger förutsättningar för ökad trygghet kring Cen-
trumet. Kompletteringen av nya bostäder kan fortsätta i området efter det 
nyligen färdigställda kvarteret Vårsången, projektet som startade en komplet-
tering av nya hyresrätter och bostadsrätter i ett område som det inte byggts 
nytt i på 30 år.

Under 2017 har nya detaljplaner för nästan 400 småhus påbörjats. Ett av 
projekten ligger i anslutning till Gottorps allé i Bunkeflostrand. Planens 
syfte är att utveckla tätorten Bunkeflostrand med en ny stadsdel och bevara 
befintliga natur- och kulturvärden. Den innefattar 450 bostäder, varav cirka 
300 småhus, en förskola, lokala parkmiljöer och torg med centrumverksam-
het. Befintliga trädalléer och historiska gränser bevaras i strukturen, och till 
det utvecklas ett större rekreations- och naturområde, Ekostråket. Avsikten 
är att skapa en blandad, sammanhängande stadsdel med stor tillgång till eko-
systemtjänster och närhet till rekreation och parker. Utvecklingen av områ-
det bidrar till variation av hustyper, storlekar, upplåtelseformer blandat med 
samhällsfunktioner. Det tillför även tätortsnära rekreationsmöjligheter och 
naturupplevelser för hela staden som en del av ett omfattande grönstråk.

På fastigheten Dansbanan 1, belägen öster om Kalkbrottet i Klagshamn, be-
viljades under 2017 bygglov för 19 radhus i ett respektive två plan fördelade 
på fem byggnadskroppar. Tillhörande fristående förråd placeras på rad-
husens egna tomtplatser tillsammans med två markparkeringar. Ett förtät-
ningsexempel för markboende i form av 19 bostadsrättsradhus. 
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ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 
Dialogen med bostadsbranschens aktörer är viktig för ett fortsatt högt 
bostadsbyggande som bidrar till en hållbar utveckling i Malmö. Aktiva byg-
gaktörer och Malmö stads gedigna arbete med detaljplaner och bygglov har 
inneburit att det goda konjunkturläget kunnat utnyttjas maximalt. Byggandet 
under 2017 var det högsta på över 40 år. Under den sista hälften av 2017 
började bostadspriserna vända nedåt framförallt i Stockholmsområdet, där 
prisnivåerna på bostadsbyggande och boende länge ansetts vara i mycket 
höga nivåer. Marknaden är känslig, och inför 2018 blir det intressant att se 
hur dessa svängningar kommer påverka bostadsbyggandet i Malmö.

Bolotens arbete 2017

Malmö stads bolots inrättades år 2014 som ett svar på en vikande konjunk-
tur och ett verktyg för kommunen att öka bostadsbyggandet. Under 2016 
inrättades ytterligare en bolots som arbetar mer projektspecifikt med stadens 
förvaltningar i utvecklingsområden, vilket fortsatt under 2017. Bolotsarna 
arbetar för att överbrygga mellanrum mellan stadens förvaltningar, avdel-
ningar och aktörer på bostadsmarknaden. Målet är också att stärka stadens 
dialog med bostadsmarknadens aktörer samt att arbeta aktivt med idéer och 
sammanhang som kan generera innovationer kring att bibehålla ett högt 
bostadsbyggande och mot prioriterade målgrupper på bostadsmarknaden. 
Bolotsarnas roll är också att verka för lösa knutar och målkonflikter som kan 
uppstå i samarbetet mellan aktörer och staden och som kan försena proces-
ser i bostadsbyggandet. Bolotsen är en ingång för aktörerna att lyfta olika 
frågeställningar och arbetet sker sedan i samarbete med berörda avdelningar 
inom staden. 

I slutet på 2017 startade ett Vinnovafinansierat projekt, ”Stadsutvecklingszo-
ner”, som bolotsarna projektleder. Under 2018 och framåt kommer fråge-
ställningar och målkonflikter inom olika stadsutvecklingsområden hanteras 
ur både juridisk och processinriktat arbete. Målet är att ytterligare bidra till 
effektivare stadsutvecklingsarbete mellan berörda parter både inom staden, 
staten och för bostadsmarknadens aktörer. 

Strategisk byggherredialog 2017

Under de senaste åren har Malmö stad utvecklat en arena för en strategisk 
dialog med bostadsmarknadens aktörer i Malmö. Under 2017 hölls det 
fjärde mötet sedan starten, på temat ” Att dela risker och skapa incitament 
för investering”. De olika frågeställningarna har under åren hanterat både 
processfrågor och utvecklingsfrågor kopplade till bostadsförsörjningens ut-
maningar inom Malmö stad. Arenan har varit en uppskattad samlingspunkt 
för aktörer,  politiker och Malmö stads förvaltningar för att genom möten 
och dialog lyfta och diskutera viktiga frågeställningar på ett enkelt sätt. 
Under 2017 initierades ett följduppdrag från den strategiska dialogen, på 
samma tema. Senhösten 2017 sattes projektnamnet ” Mallbo”, vars uppdrag 
är ”Ekonomiska modeller för åtkomliga bostäder”.



23

FLER BOSTÄDER FÖR HUSHÅLL MED LÅG INKOMST 
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 befint-
liga beståndet. Det bedöms att det i skrivande stund finns ett teoretiskt un-
derskott på ca 8 000 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.

Bostadsbehovet för de som inte kan efterfråga nybyggt kan per definition 
inte kortsiktigt adresseras genom att bygga bostäder i vanliga projekt. Lös-
ningar behöver hittas genom att frigöra bostäder i det befintliga beståndet 
eller medvetna, riktade insatser för att subventionera billigare projekt, exem-
pelvis genom statliga medel eller kommunala markavtal.  

På lång sikt är dock ett högt allmänt bostadsbyggande en förutsättning för 
att skapa bostäder även för mer betalningssvaga hushåll. 2 600 färdigställda 
bostäder innebär att Malmös bostadsbyggande överskred behovet genererat 
av befolkningsökningen under 2017 med ca 700 bostäder. Det innebär att 
bostadsunderskottet minskar. Även om alla hushåll i dagsläget inte har möj-
lighet att få tillgång till dessa bostäder så är en långsiktig strävan mot en ba-
lans 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.

Eftersom MKB är en av få hyresvärdar som accepterar annan inkomst än 
lön så har deras bestånd en viktig funktion för mer betalningssvaga hushåll i 
staden. Ett exempel på detta är att alla nyanlända som i dagsläget bor i anvis-
ningsboenden, har möjlighet att skriva in sig i BoplatsSyds bostadskö och få 
tillgång till en egen bostad efter fyra år. Boplats Syd verkar aktivt för att fler 
hyresvärdar ska ha samma policy och ett sådant tillskott skulle kunna vara en 
mycket viktig insats för att minska strukturell hemlöshet. 

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. 

Den ökande strukturella hemlösheten har inneburit att socialtjänsten i Mal-
mö har behövt öka antalet sociala boenden kraftigt och rikta verksamheten 
mot grupper som tidigare inte behövde hanteras i deras system. Detta pekar 
på hur bostadsbristen skapar stora kostnader i nästa led för de offentliga or-
gansiationerna, ett faktum som behöver övervägas i resonemang om diverse 
offentliga stöd till bostäder för betalningssvaga.  

 STRATEGI FÖR ÄLDRES BOENDE
I Malmö stads budget för 2017 med plan för 2018–2022 gav kommun-
fullmäktige stadskontoret i uppdrag till att tillsammans med berörda 
nämnder ta fram en strategi för äldres boende. Strategin är planerad att 
beslutas under 2018 och redovisa de aktiviteter som vidtas för äldres 
boende med målsättningen att ge fler äldre möjlighet att leva självstän-
digt och tryggt i ordinärt boende. Underlaget till strategin kommer från 
Malmö stads demografiska analyser samt den enkätundersökning stads-
kontoret genomförde 2017. Enkätundersökningen frågade alla Malmö-
bor i ordinärt boende som fyllde 70 respektive 80 år under 2017 om hur 
de ser på sitt nuvarande och framtida boende.



24

MÅNGA HEMLÖSA, MEN ÖKNINGEN AVSTANNAD
Den strukturellt betingade hemlöshet har ökat kraftigt de senaste fem åren. 
Detta är en konsekvens av ett kraftigt inflöde av hushåll med låg betalnings-
förmåga och föranktring på bostadsmarknaden och en bostadsmarknad där 
möjligheterna att tillgodose bostadsbehovet för betalningssvaga hushåll är 
låg. De positiva nyheterna är dock att den kraftiga ökningen av hemlöshet 
har avstannat under 2017. Hemlösheten ökade endast med 12 personer 
i Malmö mellan 2016 och 2017 - året före var ökningen ca 400 individer 
på ett år. Vid den senaste hemkartläggningen i oktober 2017 uppgick de 
strukturellt hemlösa till sammanlagt 1 210 personer, eller 69 procent av alla 
hemlösa; 2013 var de sammanlagt 566 personer. Antalet socialt hemlösa har 
varit relativt stabilt under de senaste nio åren med ca 400-500 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 80 procent i kartläggningen år 2017. De flesta av Malmös 
hemlösa saknar dock egen inkomst: 80 procent har sin huvudsakliga försörj-
ning genom försörjningsstöd, etableringsersättningen och andra ersättningar 
från Försäkringskassan. Ensamstående utan barn är i likhet med de senas-
te åren den största gruppen hemlösa. Antalet vuxna med barn ökar dock 
mycket och uppgår vid senaste kartläggningen till 694 personer (452 hushåll) 
med sammanlagt 1 070 barn. Som en jämförelse kan nämnas att det år 2013 
fanns 147 hemlösa barnfamiljer med sammanlagt 329 barn. 

Ökningen av hemlösa barnfamiljer har i huvudsak ägt rum i gruppen 
utlandsfödda med kortare vistelsetid än tre år i Sverige. År 2017 fanns 241 
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 svårigheter-
na för utlandsfödda som inte är etablerade på bostadsmarknaden att skaffa 
en bostad.

Ny organisation för hemlöshet och sociala boendefrågor

I november 2016 beslutade kommunfullmäktige om införande av en ny 
organisation i Malmö stad från den 1 maj 2017. Stadsområdesnämnderna 
och sociala resursnämnden upphörde och deras uppgifter fördelades bland 
befintliga och nya nämnder. En av de nya nämnderna, arbetsmarknads- och 
socialnämnden, övertog allt ansvar inom området individ- och familjeom-
sorg, däribland arbetet med hemlöshet. Tekniska nämnden fick samtidigt ett 
utökat uppdrag inom hemlöshetsområdet. En orsak till organisationsföränd-
ring var att kommunen önskade ta ett samlat grepp för att möta hemlöshet. 

ÖKNINGEN AV HEMLÖSA        
AVSTANNAD 2017

Malmö Stad genomför årligen en 
kartläggning som ger en ögonblicks-
bild av hemlöshetssituationen den 1 
oktoberw. Den beskriver således inte 
hur det ser ut i ett längre perspektiv 
som t ex hur många som varit hemlösa 
någon period under året som gått. 

Källa. Malmö stad, Stadskontoret

STRUKTURELL OCH SOCIAL 
HEMLÖSHET 

Att den strukturella hemlösheten 
framförallt ökat bland hushåll som 
nyligen anlänt och har svag förankring 
sysns i statistiken - hela 87 procent av 
Malmös hemlösa är födda i utlandet. 
Könsfördelning bland de strukturellt 
hemlösa är relativt jämn medan män 
är tydligt överrepresenterade bland de 
socialt hemlösa

340 326
360

512

507 566

714

871

1198 1210

522 534 540 527

490 407 428
462

542 542

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personer 

År

Strukturell

Social

Strukturell Social
Vuxna Antal 1210 542

Andel 69% 31%

Barn Antal 1051 19

Andel 98% 2%

Kvinnor Antal 560 151

Andel 46% 28%

Män Antal 650 391

Andel 54% 72%

Födda i Sverige 
(andel, samtliga)  

13%

Källa. Malmö stad, Stadskontoret



25

En central nämnd och förvaltning gör det lättare att kraftsamla kring 
området hemlöshet och leda och samordna arbetet. Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen (ASF) har sedan dess bildande lagt mycket fokus på 
hemlöshetsfrågorna. I budget för år 2018 satsas 30 miljoner kronor för att 
minska hemlösheten genom en bokningscentral, bostadsrådgivning och på 
att förkorta tiden i tillfälliga och akuta boenden.

Mer fokus på boenden för strukturellt hemlösa 

Hemlösa personer som har 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 kronofogde-
myndigheten för att arbeta preventivt för att förhindra uppsägning och 
avhysning. 

• Ett ”Bostad först-program” som bygger på att en egen bostad är grund-
läggande för att kunna åstadkomma andra förändringar i tillvaron. 
Resultaten av programmet är mycket lovande och under 2018 sker en 
stor utökning av programmet från drygt 20 lägenheter till totalt 60 
lägenheter.  

Nya boenden för hemlösa

ASF driver flera egna boenden för hemlösa men i en ökad utsträckning 
har förvaltningen behövt boka in hemlösa hushåll på olika typer av enklare 
hotell, vandrarhem och andra former av akuta och tillfälliga boenden. Under 
år 2017 bodde i genomsnitt över 1 100 hushåll, varav 421 barnfamiljer, varje 
dygn i ett akut eller tillfälligt boende, vanligtvis hotell eller vandrarhem.  För 
att öka kvaliteten på boenden för hemlösa hushåll, framför allt barnfamiljer, 
och minska kostnaderna för externa boenden har ASF har gjort beställning-
ar hos fastighetskontoret av lägenheter i blockförhyrda fastigheter, bland 
annat i modulform.  

Vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen drygt 1 300 lägenheter för andra-
handsuthyrning till hemlösa. Knappt hälften av dem var genomgångs-/ refe-
rensboenden som ska underlätta en ingång på den ordinarie bostadsmarkna-
den 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 fastighetskontor för uthyrning till 
hemlösa hushåll. Tillsammans med det som lämnas av andra fastighetsägare 
förväntas kommunen tilldelas cirka 350 nya övergångslägenheter till hemlösa 
under år 2018.

Arbete på kort och lång sikt

Malmö stad behöver både arbeta kortsiktigt för att lösa de akuta behoven 
och mer långsiktigt för att säkra den framtida bostadsförsörjningen för 
stadens invånare. När ett hushåll hamnar i hemlöshet är det viktigt med 
möjligheter till boende som skapar möjligheter att komma på fötter igen.
Långsiktigt behövs dock strategier för att adressera hur mer betalningssvaga 
hushåll ska kunna få tillgång till bostadsmarknaden. Här behövs en kombi-
nation av utbudsinsatser för att öka antalet bostäder med överkomliga hyror 
och insatser för att öka befolkningens förmåga att efterfråga en bostad, t.ex. 
genom arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. 
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BOENDEN FÖR NYANLÄNDA 
Att snabbt lösa anvisningsboenden till de nyanlända som kom under 
flyktingvågen 2015 har varit en utmaning för Malmö, liksom många andra 
svenska kommuner. Nu, några år efter toppen av flyktingströmmarna, har 
många av de lösningar Malmö stad planerat för börjat bli färdiga och läget är 
mer stabiliserat. 

Under 2017 anvisades Malmö av Migrationsverket att ta emot 408 nyanlända 
personer. Dessa har i skrivande stund alla anlänt till Malmö. Malmö stad har 
i nuläget totalt 700 hyresgäster i anvisningsboenden. Under 2018 minskas 
Malmös kvot av anvisade till 155 stycken personer på grund av det kvotsys-
tem som Migrationsverket arbetar utifrån. Den stora andel nyanlända som 
väljer EBO i Malmö är en faktor som påverkar att kommunens kvot minskar 
under detta år. Ytterligare en utmaning för Malmö stad har varit att den fak-
tiska hushållssammansättningen bland de anlända 2017 var annorlunda än 
vad Migrationsverket hade angett. Andelen familjehushåll var betydligt fler 
än beräknat och de boenden Malmö stad ordnat var således inte anpassade 
till den målgrupp som kom.   

Försenade modulbostäder

Ett antal modulboenden, bl.a. i Kirseberg, Mobilia och Mosippan var plane-
rade att färdigställas i juni 2017, men blev på grund av fuktproblem förse-
nade till våren 2018. De försenade modulboendena satte press på Malmö 
stad att snabbt hitta alternativa boenden under året och behovet löstes av ett 
korridorsboende i Sege Park på 250 platser. I början på 2018 kom ytterligare 
besked om att tre stycken av de beställda modulerna, med sammanlagt ca 
340 platser, har omfattande problem och inte blir klara för inflyttning under 
våren 2018. Det är i nuläget oklart när dessa bostäder blir färdiga för infytt-
ning. Övriga modulboenden, med ca 100 platser ser dock ut att kunna hålla 
tidplanen. Ett antal blockuthyrningar i det befintliga beståndet kommer även 
att tillkomma under 2018.

De försenade modulboendena i kombination med den planerade avveck-
lingen av korridorsboendet i Sege Park gör att det i skrivande stund finns 
ett underskott på boenden för nyanlända under 2018. Ingen lösning på hur 
platsbehovet ska lösas finns just nu.    

Social integrering av nyanlända

Det är en viktig målsättning att de nyanlända snabbt får möjlighet att bli 
delaktiga i det svenska samhället, både av sociala skäl och för att underlätta 
vägar till eget boende och självförsörjning. Anvisningsbostädernas isolering 
från övrig bebyggelse innebär färre av de mer vardagliga mötena med det 
övriga samhället som sker i vanliga bostadsområden. Den tillfälliga naturen 
av anvisningsboende kan även försvåra för de boende att känna sig som en 
del av staden och samhället. Malmö stad arbetar med att skapa ökad trivsel 
och hemkänsla hos de boende, bl.a. genom att ha närvarande personal, själv-
förvaltning och odlingslotter utanför boendena. 

En rad städer har program för välkomnande och introduktion av nyanlän-
da som kan fungera som inspiration. Helsingborgs stad har ett integrerat 
program där en plan för arbete, bostads med mera arbetas fram med varje 
individ. I Amsterdam finns ett ambitiöst program – the Amsterdam Approach 
to Asylum Statusholders – som i  partnerskap mellan offentlighet, näringsliv 
och organisationer, verkar för att  att nyanlända tidigt  efter anländande kan 
knyta kontakter och få arbete eller praktik.
  
  

EBO?

EBO står för lagen om eget boende. 
EBO innebär att Migrationsverket läm-
nar bistånd även om den asylsökande 
inte önskar utnyttja en erbjuden plats 
på en förläggning, utan ombesörjer 
eget boende. Detta gäller främst da-
gersättning. Staten finansierar därmed 
enbart boende i form av anläggnings-
boende (ABO) på flyktingförläggning 
eller annan anvisad bostad, medan 
personer som ordnar eget boende 
bekostar detta själva
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UTREDNING OM BYGGANDE OCH KONJUNKTUR
Byggandet i Sverige är påtagligt  konjunkturstyrt. I Malmö har tidigare utred-
ningar om byggande och konjunktur visat att byggandet efter de nationella 
subventionerna togs bort i början av 1990-talet tydligt följt konjunkturens 
svängningar. Efter finanskrisen 2008 har byggandet känslighet för kon-
junktur blivit ännu starkare. Konjunkturkänsligheten indikerar att det, trots 
bostadsbristen i Malmö, är möjlig efterfrågan som driver byggandet. Analy-
serna av hur byggandet i Malmö relaterar till befolkningsökning respektive 
konjunktur indikerar dock att byggandets långsiktiga trend övergripande 
följer befolkningsutvecklingen, men kortsiktigt fluktuerar beroende på kon-
junkturläget (se diagram nedan). 

För att vidare utreda hur konjunkturläget påverkar byggandet i andra 
komuner relaterat till deras demografi och planeringsstrategier utfördes ett 
uppdrag av en konsult under hösten 2017. Utredningen visar att konjunktur 
påverkar alla kommuners byggande; ingen kommuns bostadsbyggande följer 
tydligt någon annan trend än konjunkturen. Det som varierar är snarare hur 
mycket bostadsbyggandet sjönk i kommunen när konjunkturen föll och hur 
snabbt det kom igång när konjunkturen vände uppåt. Av alla undersökta 
kommuner är Malmö den där byggandet är allra mest konjunkturkänsligt. 

Rapporten har inte funnit stöd för att befolkningens betalningsförmåga 
påtagligt varit en faktor som påverkar bostadsbyggandets konjunkturkäns-
lighet. Istället indikeras att det som avgjort möjligheten att upprätthålla högt 
byggande i lågkonjunktur främst varit betingat av lokala planeringsförutsätt-
ningar. Hur mycket demografiska förutsättningar, samt de lokala bostads-
marknaderna påverkar konjunkturkänslighet skulle dock behöva utredas 
vidare. I Malmös fall är det möjligt att t.ex. de närliggande kranskommuner-
nas bostadsutbud och skeenden på Köpenhamns bostadsmarknad påverkar 
byggandet, och konjunkturkänsligheten, på olika sätt.

Ett antal kommuner med högt byggande under lågkonjunktur intervjuades i 
rapporten. Bland dem framhölls generellt målmedvetet och långsiktigt arbete 
som en succéfaktor för mindre konjunkturkänslighet i bostadsbyggandet. 
Till att börja med påtalades grundläggande faktorer som planberedskap och 
god relation med byggbranschen som nödvändiga förutsättningar. I dessa 
aspekter har Malmö stad arbetat relativt målmedvetet under ett antal år och 
bedöms ha ett gott utgångsläge. Övriga framgångsfaktorer för minskad 
konjunkturkänslighet som nämndes var:
• Att ha beredskap och tydliga planer för hur konjunktursvängningar ska 

hanteras.
• Att ge direktiv till de allmännyttiga bostadsbolagen att främst bygga 

under lågkonjunktur när det övriga byggandet saktar ner. 
• Att använda kommunalt markägande som ett redskap för att tydligare 

kunna styra och påverka byggprojekten i staden - exempelvis genom 
avtal som kräver byggstart inom en viss tidsram.
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Befolkning och byggande/capita i Malmö

Befolkning i Malmö Byggande/capita Poly. (Byggande/capita)

BEFOLKNING OCH BYGGANDE

Diagrammet visar att den övergripan-
de trenden i byggandet följer befolk-
ningsutvecklingen men kortsiktigt 
fluktuerar på grund av konjunktur och 
andra planeringsförutsättningar.

STAD r2

Malmö 0,38
Södertälje 0,26
Västerås 0,25
Sundsvall 0,22
Örebro 0,2
Uppsala 0,2
Halmstad 0,2
Göteborg 0,2
Umeå 0,2
Luleå 0,12

Riket 0,23

BYGGANDET I MALMÖ MEST

KONJUNKTURKÄNSLIGT 

Tabellen visar de tio kommuner av 
jämförbar storlek och karaktär vars 
byggande varit mest konjunkturkäns-
ligt 2000-2015. Rankingen baseras på 
hur mycket variationen i byggandet 
påverkas av variationen i konjunkturen 
(r2 - högre siffra innebär större sam-
band). Relativt andra jämförbara städer 
i Sverige har byggandet i Malmö varit 
allra mest känsligt för konjunktur 
under perioden.

Trendlinje, byggande/capita
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4. UPPFÖLJNING AV 
DE BOSTADSPOLITISKA 
MÅLEN   

HUR STÅR DET TILL MED BOSTADSFÖR-
SÖRJNINGEN?
På följande sidor redovisas måluppfyllelse för de 
bostadspolitiska målen som antogs av kommunfullmäk-
tige 2012. De tre första målen är övergripande för en 
bostadsmarknad som ska uppfylla befolkningens behov 
och efterfrågan, medan de efterföljande sju målen 
främst handlar om vad Malmö stad ska göra för att bo-
stadsbyggande, bostadsmarknad och bostadskvaliteter 
ska fungera. Det betyder att de tre första målen till stor 
del påverkas av vad Malmö stad gör men utvecklingen 
för målen påverkas även av flera andra faktorer. MKB 
har en viktig roll i flera av de bostadspolitiska målen, 
liksom Boplats Syd. Mer om MKBs insatser finns att 
läsa i MKBs årsredovisning. 

Bostadspolitisk måluppfyllelse

I flera mål anses stadens verksamhetsmål för att nå de 
bostadspolitiska målen vara uppfyllda. Detta betyder 
dock inte att målen om en väl fungerande bostadsmark-
nad i sig är uppfyllda, utan att målen har nåtts utifrån 
de faktorer som staden kan påverka kring bostadsbyg-
gandet. Några exempel på det är att det inte byggts i 
takt med befolkningsökningen, det finns fortfarande bo-
stadsområden, miljöer och bostäder som inte uppfyller 
den standard som Malmö stad önskar och bostadsmark-
naden är fortfarande segregerad. 

Att nå målen  

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. Dessut-
om ska många hushåll göra förändringar i sina bostads-
mönster 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 spel-
reglerna och de finansiella möjligheterna tillsammans 
med kreditinstitut och långivare medan byggherrarna 
står för själva bostadsbyggandet. 

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 plan-
monopolet, mark- och exploatering, bostadskö och 
det allmännyttiga bostadsbolaget. Ytterligare ett viktigt 
redskap för att skapa goda förutsättningar för bostads-
byggande är en bra dialog med byggherrar och stadens 
befolkning. Hur det sker redogörs för vart och ett av de 
bostadspolitiska målen på kommande sidor. 
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OM BOSTADSFÖRSÖRJNING I MALMÖ

Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

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 åtgär-
der 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 bostadsför-
sörjningen. Det finns även ett tillägg att om förutsätt-
ningarna ändras för de antagna riktlinjerna ska nya 
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Malmö

Malmö stad antar varje mandatperiod nya bostadspo-
litiska mål och den 22 november 2012 antogs nya bo-
stadspolitiska mål för Malmö stad av kommunfullmäk-
tige. De bostadspolitiska målen för Malmö beskriver i 
tio punkter stadens ambitioner för utvecklingen på bo-

stadsmarknaden. Under 2014 antog kommunstyrelsen i 
Malmö stad Handlingsplan för bostadsförsörjning. Handlings-
planen fokuserar på tre av Malmös stora utmaningar för 
bostadsförsörjningen; ett generellt ökat bostadsbyggan-
de, bostäder för hushåll med låga inkomster samt att 
minska hemlösheten. Tillsammans med Utbyggnadsstrategi 
för Malmö (antogs i september 2016) utgör handlingspla-
nen Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Under 2017 har ett förslag till nya bostadspolitiska mål 
tagits fram. Målen redovisas  översiktsplanen. Under det 
gångna året har även en ny handlingsplan för bostads-
försörjning tagits fram för slutsligt antagande av kom-
munfullmäktige under 2018.  Handlingsplan för bostadsför-
sörjning redogör för bostadsmarknadsläget i Malmö stad 
och hur staden arbetar med de bostadspolitiska målen.  
Handlingsplanen har tagits fram i en parallell process 
med översynen av översiktsplanen.
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MÅL 1
Staden ska aktivt motverka boendesegregationen i Malmö 
genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande i alla om-
råden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och 
hustyper. Staden ska också verka för en funktionsblandad stad, 
där boende blandas med arbetsplatser och annan service. 

DETTA GÖR MALMÖ STAD 
Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att hänsyn tas vid 
detaljplanering vilka olika hustyper och verksamheter 
som behövs i området, och det kan då skrivas in i plan 
handlingarna. För samhällsservicen kan stadsbyggnads-
kontoret se behovet i ett större sammanhang och avsät-
ta ytor i detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret ansvarar 
för översiktsplanering, utbyggnadsstrategi samt plan för 
samhällsservicens mark- och lokalbehov i Malmö som 
ska bidra till en funktionsblandad stad. 

En aktualisering av Översiktsplanen samt en ny Hand-
lingsplan för bostadsförsörjning arbetades fram under 
2017 och antogs i stadsbyggnadsnämnden januari 2018 
för vidare politisk behandling till kommunfullmäktige. 
För översiktsplanen har de grundläggande planerings-
förutsättningarna inte förändrats, men en stad och ett 
samhälle i ständig förändring kräver en kontinuerligt 
pågående strategisk planeringsprocess. Demografiska 
förändringar kan komma att innebära att översiktspla-
nens utbyggnadskapacitet ses över under nästa man-
datperiod, för att möta behoven från en växande stad. I 
Handlingsplan för bostadsförsörjning tydliggörs de ut-
maningar som finns för bostadsförsörjningen i Malmö, 
men också vilka förutsättningar som finns för att arbeta 
med frågorna. Kommunen kan göra mycket, men inte 
allt. Handlingsplanen sätter upp bostadspolitiska mål 
och planerade insatser för att nå målen.

Stadsbyggnadskontoret, tagit fram ett verktyg för sociala 
konsekvensbedömningar. Verktyget ska bidra till att 
sociala frågor lyfts tidigt, ventileras och följs upp under 
planläggning och projektering. Bedömning innefattar i 
korthet att kommunala såväl som kommersiella aktörer 
involverade i planer tillsammans diskuterar sociala 
förutsättningar i planen enligt olika faktorer. Syftet är att 
en ökad social medvetenhet i planeringen ska leda till att 
flera gruppers behov blir tillgodosedda och att ansvaret 
för olika åtgärder förtydligas. 

Fastighetskontoret arbetar med markanvisnings
avtal, köpeavtal och tomträttsupplåtelser för att skapa 
variation i upplåtelseformerna. Målet under 2017 var att 
minst 1 300 nya byggstarter på kommunal mark ska ha 

byggstartats och minst 50 % av de påbörjade bostäder-
na ska vara hyresrätter. 

Totalt har nästan 1 400 nya permanenta bostäder påbör-
jats på kommunal mark. I särskilt Hyllie och Sorgenfri 
(Spårvägen) har utvecklingen varit positiv med många 
byggstarter. Andelen hyresrätter var 56 procent av totalt 
påbörjade antalet bostäder på kommunens mark, vilket 
var lägre än för 2016. Av e påbörjade bostäderna på 
kommunal mark var ca 75 procent i stationsnära läge.
Intresset för att bygga bostäder i Malmö har varit tort. 
Befolkningsökning, god konjunktur och den historiskt 
låga räntenivån har spelat stor roll ur ett investeringsper-
spektiv. Anledningen till att andelen hyresrätter minskat 
i förhållande till tidigare år är att den goda konjunkturen 
lett till att fler bostadsrätter påbörjats än tidigare.

Tillgången på planlagd och byggklar kommunal ark har 
än så länge varit tillfredsställande, men den framtida 
tillförseln måste säkras genom att planarbete påbörjas 
för nya områden. Arbete pågår tillsammans med stads-
byggnadskontoret med att utveckla en långsiktig plan 
för framtagande av nya bostadsbyggrätter.

Exploateringsprojekt drivs i samtliga särskilt utpekade 
områden (Botildenborg, Rosengård/Culture Casbah, 
Holma, Sege Park och Lindängen). Blandade boende- 
och upplåtelseformer eftersträvas i exploateringsprojek-
ten. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Det är en komplex uppgift att bryta boendesegregation 
och det tar lång tid att förändra utvecklingen. Det är också 
svårt att mäta resultaten av stadens insatser inom arbete 
med bostadsförsörjning för att bryta segregationen. Men 
enligt en forskningsrapport har andelen blandade områ-
den, socioekonomiskt och etniskt, minskat markant de två 
senaste decennierna i Malmö. En mängd omvärldsfaktorer 
påverkar boendesegregationen och ett viktigt led i att 
bryta oönskad segregation är arbete.  

Verksamhetsmålen för stadens förvaltningar är fullföljda, 
men för att minska boendesegregationen krävs kraftfullare 
insatser. Den sammantagna bedömningen är att den bo-
stadspolitiska måluppfyllelsen är 50 procent för 2017. 
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MÅL 2
Alla malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som 
motsvarar deras behov och efterfrågan genom en god 
tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Boplats Syd ska 
underlätta förmedlingen av bostäder till de sökande. 

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att tillräckligt 
många detaljplaner tas fram för att säkerställa bostads-
produktionen, och målet är att varje år ta fram detaljpla-
ner för 2 500 bostäder. Detaljplanearbetet i Malmö 
har under 2017 fortsatt i en hög takt och detaljplaner 
för 4 400 bostäder blev färdiga och vann laga kraft, 
vilket innebär att Malmö nu har nästa 10 000 bostäder 
i byggklara detaljplaner som är under utbyggnad i olika 
skeden. Malmö stad har haft en hög planberedskap un-
der lång tid, och under den senaste tioårs perioden har 
beredskapen i detaljplaner legat mellan 8 000 – 10 000 
bostäder. Inströmningen av nya planförfrågningar är i 
nuläget hög och nya planuppdrag beslutas kontinuerligt 
samtidigt som klara detaljplaner bebyggs i en historiskt 
hög takt vilket bidrar till att beredskapen i detaljplaner 
ligger relativt konstant. 

Malmö stads kraftsamling de senaste åren har skapat 
goda förutsättningar för nya bostäder i planer och 
bygglov, vilket nu gör att staden har historiskt höga 
siffror i bostadsplanering och byggande. Men det 
finns fortsatta utmaningar i arbetet med bostäder som 
kommer alla Malmöbor till del. Bostadsbyggandet 
behöver ligga på en hög nivå under kommande år för 
att jämna ut obalansen på bostadsmarknaden. Staden 
behöver även öka tillgång till bostäder för hushåll med 
låga inkomster samt minska hemlösheten. Detta arbete 
kräver dialog och samarbete mellan många aktörer, och 
här kommer staden aktivt arbeta vidare under 2018. Hur 
det ska gå till, och mer om förutsättningarna beskrivs 
i Handlingsplan för bostadsförsörjning som arbetades 
fram under 2017 och antogs i stadsbyggnadsnämnden 
januari 2018 och med planerat slutligt antagande i kom-
munfullmäktige under våren 2018. 

Lägenhetsenheten på Fastighetskontoret bildades 
2005 och förvaltade då cirka 600 lägenheter för socialt 
boende. 2017 förvaltades cirka 1300 lägenheter för an-
drahandsuthyrning till hemlösa. Ungefär 550 av dem var 
genomgångs-/referensboenden som ska underlätta en 
ingång på den ordinarie bostadsmarknaden. Resterande 
ca 750 lägenheter ska övergå till förstahandskontrakt 
under förutsättning att hyresgästen uppfyller hyresla-

gens bestämmelser och hyresvärdens krav. Under 2016 
anskaffade Lägenhetsenheten 271 nya hyresavtal, av 
dessa var 251 övergångslägenheter och resten genom-
gångslägenheter.

Fastighetskontoret ställer krav på byggherrar i köpe-
avtal att 15 procent av hyreslägenheter som byggs på 
kommunal mark ska erbjudas till fastighetskontorets 
lägenhetsenhet för andrahandsupplåtelse (socialt bo-
ende). Så har skett och målet är därmed uppfyllt. Målet 
att nyanskaffa 200 avtal avseende övergångslägenheter 
har överträffats och det totala antalet blev 251 stycken 
övergångslägenheter.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Malmö stad arbetar på en mängd olika sätt för att bostads-
behov och efterfrågan ska tillgodoses men det räcker inte 
för att bostadsmarknaden ska vara i balans. Under 2017 
påbörjades ca 4 400 bostäder vilket är det högsta anta-
let sedan 1970-talet. Samtidigt har antalet hemlösa ökat 
kraftigt i Malmö. Malmö stads förvaltningar uppfyller de 
verksamhetsmål som finns för arbetet med bostadsförsörj-
ning, men det räcker inte för att bostadsmarknaden ska 
vara i balans. Det beror på att bostadsmarknaden drivs av 
marknadsmässiga principer och en grundläggande faktor 
för att efterfrågan och behov ska kunna mötas är hushål-
lens ekonomi. I Malmö finns många unga och nyanlända 
på bostadsmarknaden som många gånger står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Att fler kommer i arbete är därmed en 
viktig åtgärd. 

Verksamhetsmålen för stadens förvaltningar är fullföljda, 
men för att säkerställa att alla malmöbors behov och efter-
frågan tillgodoses krävs fortsatta insatser. Den sammantag-
na bedömningen är att den bostadspolitiska måluppfyllel-
sen är 90 procent för 2017. 
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MÅL 3
Utemiljön och boendekvaliteten ska hålla god standard i 
Malmös samtliga bostadsområden. 

DETTA GÖR MALMÖ STAD 
Stadsbyggnadskontoret har i detaljplanearbetet 
möjlighet att i tidigt skede planera för en god bostads-
miljö. Under 2017 har en detaljplan för Östra sjukhuset 
tagits fram och syftet med detaljplanen är att, med en 
hög grad av hänsyn tagen till områdets kulturhistoriska 
och ekologiska värden, göra det möjligt att förtäta det 
tidigare sjukhusområdet med bostäder och verksamhets-
lokaler. 

En stor del av den befintliga bebyggelsen i området står 
idag tom eller innehåller verksamheter med tillfälliga 
bygglov. Området har höga kultur- och naturvärden 
med den stora uppvuxna parken och den äldre bebyg-
gelsen. För områdets föreslås en förtätning framför allt i 
den södra delen för att bevara så mycket som möjligt av 
den gamla sjukhusparken. Planförslaget innebär att stor 
hänsyn har tagits till kulturmiljön och många av byggna-
derna bevaras och förses med varsamhetsbestämmelser 
samt rivningsskydd. Planförslaget möjliggör ca 700 
bostäder i såväl befintliga som nya byggnader. Större 
delen av den nya bebyggelsen har en höjd mellan 3-6 
våningar. Bostäderna utgörs främst av flerbostadshus 
men även av en viss andel radhusbebyggelse. Förutom 
bostäder möjliggörs skola, förskola, vård, centrumverk-
samheter så som handel, kontor och samlingslokaler. 
Blandningen av bostäder, service och verksamheter ger 
förutsättningar för liv i området större delen av dygnet. 
Parken utvecklas och blir en stadsdelspark med plats för 
både lek och rekreation. I det förvaltningsövergripande 
arbetet med planprogrammet togs även en hållbarhets-
strategi fram. Denna beskriver hur arbetet med hållbar-
het ska drivas. Med satsningar på bland annat förnybar 
energi, minskat bilanvändande och möjlighet för odling 
ska området bli ett hållbart spjutspetsområde.

Gatukontoret har utfört en rad arbeten med utemiljön 
i staden. Exemepelvis har planering skett för att i sam-
arbete med MKB bygga en lekplats på Arilds plan med 
tema Mary Andersson. Målet var att skapa en tydligare 
identitet i området baserat på dessa historria. Dialog 
har skett med en mångfald av parter: Stenkulaskolan, 
Malmö museer, Mary Andersson, MKB och boende i 
området. 

Arbetet med mötesplatser fortsätter med utgångspunkt 
i programmet för ”Aktiva mötesplatser”. Sibbarps akti-
vitetsyta är färdigställd. Ytan bredvid Sibbarps skatepark 
har omvandlats från skräpig uppställningsplats till en 
aktivitetsyta med basket, bandy, rollerblade, kickbike, 
utegym, sandlek, klätternät samt sitt- och grillplatser. 
Genom att föra in en mängd nya aktiviteter är målet att 
nå nya målgrupper med varierad ålder, kön, bakgrund 
osv.

Det pågår planering av ett antal motionsslingor i 
”NHL-stråket”; Nydala, Hermodsdal och Lindängen 
samt en aktivitetsyta i Videdalsparken.

 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
Boendes upplevelse av utemiljö och kvalitet är svårbedömd. 
Ett trubbigt mått är polisens trygghetsmätningar. Malmöbor-
nas upplevda trygghet har dessvärre gått ner under 2017. 
Att detta avspeglar en minskad kvalitet i boendemiljöerna är 
dock tveksamt.   

Verksamhetsmålen för stadens förvaltningar är fullföljda, 
men för att säkerställa att utemiljön och boendekvaliteten 
håller god standard i samtliga bostadsområden krävs fortsat-
ta insatser.  

Den sammantagna bedömningen är att den bostadspolitis-
ka måluppfyllelsen är 90 procent för 2017. 
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MÅL 4
Bostadsplanering ska ske med högsta möjliga demokratiska 
ambitioner.

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Samhällsutvecklingen ställer allt större krav på offentliga 
organisationers utåtriktade verksamhet och kommunika-
tionsarbete. På grund av de ökande behoven av extern 
dialog och kommunikation har det under 2017 skapats 
en ny tjänst med särskild inriktning mot delaktighetsar-
bete på stadsbyggandskontoret. Tjänsten ska stödja och 
samordna kontorets dialogarbete.  

Under 2017 har det förts ett internt utvecklingsarbete 
om processerna kring utåtrikatd dialog på stadsbyg-
gandskontorets planavdelning. Syftet har varit att 
skapa mer tydliga rutiner kring vilka planer som kräver 
större eller mindre dialoginsatser beroende på planens 
omfattning, komplexitet och intressenter. Detta borgar 
för bättre möjlighet för handläggare att kunna planera 
dialogaktiviteter och koppla resurser till dem. Tanken är 
att nästa steg av arbetet ska vara mer inriktat mot den 
externa processen och innefatta metodutvecklig och 
en verktygslåda av olika metoder anpassade för olika 
förutsättningar och behov. Detta arbete kommer ske 
under 2018.

Arbetet med Amiralsstaden har en tydlig målsättning 
att öka deltagandet i planeringsprocessen. Genom ett 
sökande, processbaserat arbete utvecklas metodiker för 
att boende och aktörer i närområdet ska bli delaktiga i 
planeringsprocessen kring Amiralsstaden. Arbetet base-
ras på s.k. kunskapsallianser mellan dels professionella, 
som tjänstpersoner och byggaktörer, och aktörer i civil-
samhället som organisationer och privatpersoner. Två 
stycken samordnare för kunskapsalliansen har anställts.

I området norr om Kalbrottet i Limhamn pågår just nu 
ett planprogram där det under 2017 har genomförts en 
större dialogprocess, och där dialogen inleddes redan 
innan samrådsskedet för att på så sätt ta fram ett förslag 
med bredare förankring. Stadsbyggnadskontoret utreder 
här möjligheten att successivt omvandla Annetorps 
industriområde till ett område med en blandning av 
bostäder och verksamheter, och för att bättre länka 
samman området med övriga Limhamn. De dialogakti-
viteter som genomförts är bland annat tidiga kontakter 
med fastighetsägarana, en utställning samt dialog med 

drygt ett hundratal medborgare på Limhamns bibliotek 
där det visades ett förslag i Virtual reality, frukostmöten 
med nätverket Po Limhamn och fastighetsägare från 
planområdet. Synpunkter har även samlats in skriftligen 
på biblioteket, via Cityplanner där förslaget presenteras 
i 3D samt på Malmö stads Facebook och Arkitektur i 
Malmö Facebook. Här har det kommit in närmare 300 
synpunkter via möten och olika kanaler. Samtalen med 
allmänheten har gett många nya perspektiv på omvand-
lingen av området. Trafikfrågorna har engagerat mest 
samt hur bebyggelsen kommer att se ut och var alla 
nuvarande verksamheter ska ta vägen.

Fastighetskontoret deltar i de medborgardialoger som 
stadsbyggnadskontoret ansvarar för.  

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Med den nya tjänsten inriktad mot deltagande i plane-
ringsproceserna och utvecklingsarbetet med att utveckla 
dialogprocesserna bedöms det att det tagit betydande 
strategiska utevcklingskliv för att utveckla de demokratiska 
ambitionerna i planeringsprocessen under 2017. I många 
olika planprocesser pågår även konkreta exempel på nytän-
kande initiativ för att utveckla medborgarinvolveringen.

Den sammantagna bedömningen är att den bostadspolitis-
ka måluppfyllelsen är 100 procent för 2017. 
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MÅL 5
Behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg, 
socialt boende och mötesplatser ska vid all produktion 
av bostäder komma in tidigt i planprocessen och byggas 
ut i takt med bostadsbyggandet.

DETTA GÖR MALMÖ STAD 
Utbyggnaden av samhällsservice är en högt prioriterad 
fråga för Malmö stad. Under 2017 godkände stadsbygg-
nadsnämnden detaljplaner med 1 533 förskoleplatser 
och beviljade bygglov åt projekt med 815 förskoleplat-
ser. Nettotillskottet av förskoleplatser blev under året ca 
340, och alla barn som under perioden har efterfrågat 
plats har erbjudits detta inom den lagstadgade tiden. 
Tio nya förskolor, med ca 1 100 platser, öppnade under 
året. För grundskolan godkände stadsbyggnadsnämnden 
detaljplaner med sammanlagt 2 860 platser och 610 plat-
ser i beviljade bygglov. Antalet grundskoleelever ökade 
under året med cirka 1 500. Grundskoleförvaltningen 
skapade cirka 1 700 nya grundskoleplatser under året.

Under 2017 har ett team etablerats på stadsbyggands-
kontorets som särskilt ska fokusera på detaljplaner med 
för- och grundskolor. Tanken med teamet var att samla 
kompetenserna kring frågor rörande för- och grundsko-
lor på avdelningen och skapa bättre förutsättningar för 
likvärdiga bedömningar och beslut i alla planer. 

Under 2016 beslutades att stadsbyggnadskontoret, 
fastighetskontoret och serviceförvaltningen att 
under 2017 ta fram en gemensam leveransplan för för-
skole- och grundskoleplatser, för att bättre kunna följa 
utbyggnaden från planering till förverkligande. Detta 
arbete har nu etablerats och skapar förutsättningar för 
att gemensamt kunna göra övervägningar om tidplaner 
och prioriteringar mellan olika projekt.

Under 2017 färdigställdes ett nytt planeringsverktyg för 
att beräkna behovet av för- och grundskoleplatser i ny 
bebyggelse. Verktyget ska ersätta de tidigare nyckeltal 
som använts av staden och är ett följduppdrag till Plan 
för samhällsservicens markbehov i Malmö.  

Det är en löpande utvecklingsfråga för Malmö stad att 
planera samhällsservice av god kvalitet i en stad som blir 
tätare. Under 2017 har en rad detaljplaner för förskolor 
på relativt små tomter gjorts. I många av dessa är för-
skolebyggnaden i tre våningar. Under 2017 färdigställdes 
Malmö första trevåningarsförskola, Björkhagen, i Västra 
Sorgenfri. Det blir viktigt att efter några år utvärdera 

hur dessa mer tätbebyggda och höga skolor påverkar 
aspekter som barnens utvecklig och trivsel samt slitage 
och skötselkostander.  

Förskoleförvaltningens arbetet med att skapa en god 
och likvärdig inne- och utemiljö på stadens förskolor 
har fortsatt under 2017. Det har genomförts omfattande 
upprustning av befintliga förskolor, både av inne- och 
utemiljö. 

I Malmö stads budget för 2017 med plan för 2018–2022 
gav kommunfullmäktige stadskontoret i uppdrag till att 
tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi 
för äldres boende. Strategin är planerad att beslutas 
under våren 2018 och redovisa de aktiviteter som vidtas 
för äldres boende med målsättningen att ge fler äldre 
möjlighet att leva självständigt och tryggt i ordinärt 
boende.
 
Läs mer: 
-om Malmö stads arbete med hemlöshet på sid 24-25
-om boenden för nyanlända på sid 26  

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Malmö stad har stått inför en rad demografiska och sociala 
utmaningar de senaste åren. Hemlösheten har kraftigt ökat, 
många nyanlända flyktingar har behövt boenden och det 
finns kontinuerligt ett högt behov av nya för- och grund-
skoleplatser.

Malmö stads nya organisation för hemlöshet borgar för 
bättre samordning i hemlöshetsarbetet. Under 2017 har 
en rad viktiga strategiska arbeten utförts både vad gäller 
proaktivt arbete för att motverka att hushåll hamnar i hem-
löshet och att de som blir hemlösa får en god boendesitu-
ation.

De 408 nyanlända flyktingar som Malmö stad anvisats 
under 2017 har alla fått ett boende trots att de modulbo-
städer som borde varit färdiga under året har har försenats.   

Staden har de senaste åren kraftsamlat, både genom att 
planera för fler för- och grundskolor och utnyttja kapacite-
ten i befintliga lokaler bättre. Malmö stad har under 2017 
kunnat erbjuda varje elev en plats i för- eller grundskola 
och ett betydande tillskott av skolplatser i detaljplaner och 
bygglov har färdigställts under året.

Den sammantagna bedömningen är att den bostadspolitis-
ka måluppfyllelsen är 90 procent för 2017.
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MÅL 6
Staden ska genom god mark- och planberedskap skapa 
förutsättningar för nyproduktion av bostäder. 

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Fastighetskontoret hade som mål 2017 att minst 1 300 
nya byggstarter på kommunal mark ska ha byggstartats 
och minst 50 % av de påbörjade bostäderna ska vara 
hyresrätter. Totalt har nästan 1 400 nya permanenta 
bostäder påbörjats på kommunal mark.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att i den över-
siktliga planeringen se till att det finns marktillgång i 
framtiden. 

En uppdatering av utbyggnadsstrategin genomfördes 
under 2017, parallellt med arbetet för översiktsplanens 
aktualisering. Syftet är att lägga fast en, för de tekniska 
förvaltningarna gemensam, prioriteringsordning och 
samordnad produktionsplanering (med hänsyn till 
bostadsförsörjning, behov av arbetsplatser, budget och 
investeringsplaner samt utbyggnad av för- och grund-
skolor, parker, infrastruktur, et cetera). Utbyggnads-
strategin innehåller generella prioriteringskriterier för 
utbyggnads- och omvandlings projekt och andra stora 
investeringsprojekt samt en övergripande turordning 
(etappindelning). 

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att tillräckligt 
många detaljplaner tas fram för att säkerställa bostads-
produktionen. Målet är att varje år ta fram detaljplaner 
för 2 500 bostäder. Under 2017 antogs detaljplaner för 
drygt 3 500 bostäder.

Läs mer
- om planeringsberedskap på sid 15-17

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret arbetar 
aktivt med att skapa förutsättningar för nyproduktion av 
bostäder genom en god mark- och planberedskap.  

Den sammantagna bedömningen är att den bostadspolitis-
ka måluppfyllelsen är 100 procent för 2017.
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MÅL 7
Staden ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda 
bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader byggs.

DETTA GÖR MALMÖ STAD  
Fastighetskontoret verkar på olika sätt för ett ökat bo-
stadsbyggande. En metod som tillämpas är att erbjuda 
tomträttsupplåtelser på förmånliga villkor för byggande 
av hyresrättsbostäder. 

Under 2017 skulle minst 1 300 bostäder i exploaterings-
projekten på kommunal mark ha påbörjats och minst 50 
% av dessa påbörjade bostäderna skulle vara hyresrätter. 
Totalt har under året mark med byggrätter tillträtts på 
kommunal mark som möjliggör ca 1 600 nya bostäder. 
Av dessa var ca 1 000 i stationsnära läge, varav ca 600 i 
Hyllie.

Totalt har nästan 1 400 nya permanenta bostäder påbör-
jats på kommunal mark. I särskilt Hyllie och Sorgenfri 
(Spårvägen) har utvecklingen varit positiv med många 
byggstarter. Andelen hyresrätter var 56 procent av totalt 
påbörjade antalet bostäder på kommunens mark, vilket 
var lägre än för 2016.

Enligt stadsbyggnadskontorets statistik för helåret har 
detaljplaner antagits på kommunal mark som möjliggör 
totalt ca 2 100 nya bostäder. Av dessa var ca 1 200 i 
stationsnära läge, varav ca 900 i Hyllie.

Vidare har fastighetskontoret förvärvat ny mark som 
ger möjlighet för utveckling av staden enligt kommu-
nens översiktsplan. Mark har förvärvats i Varvsstaden, i 
Sorgenfri och i Hermodsdal för att möjliggöra kommu-
nal service (skola, förskola). 

Intresset för att bygga bostäder i Malmö har varit stort. 
Befolkningsökning, god konjunktur och den historiskt 
låga räntenivån har spelat stor roll ur ett investeringsper-
spektiv. Anledningen till att andelen hyresrätter minskat 
är att den goda konjunkturen lett till att fler bostadsrät-
ter påbörjats än tidigare.

Tillgången på planlagd och byggklar kommunal mark 
har än så länge varit tillfredsställande men den framtida 
tillförseln måste säkras genom att planarbete påbörjas 
för nya områden. Fastighetskontoret och stadsbygg-
nadskontoret arbetar med en långsiktig plan för framta-

gande av nya bostadsbyggrätter.
En översyn av kommunens markanvisningspolicy kom-
mer att slutföras under 2018. 

Läs mer
- om olika upplåtelseformer på sid 12. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Under en rad år i mitten av 2000-talet försvann fler hy-
resrätter genom omvandling till bostadsrätt än vad som 
tillkom genom nybyggnation i Malmö. Under senare år har 
omvandlingstakten mattats av och 2012 var omvandlingen 
på knappt 100 bostäder för att under 2013 och 2017 pend-
la mellan 100 och 200 bostäder. Under 2017 omvandlades 
112 lägenheter.

Antalet byggstartade hyresrätter på kommunal mark 2017 
var knappt 800 lägenheter. Fastighetskontoret möjliggör 
byggande av hyresrätter men antalet byggstartade hyres-
rätter beror till stor del på byggherrarnas bedömning av 
lönsamhet i projektet. Fastighetskontorets möjligheter att 
påverka kostnader för hyra är låga.
Totalt har över 4300 bostäder byggstartats på privat och 
kommunalmark sammantaget under 2017. Av dessa är näs-
tan 1 400 bostäder, varav 56 % är hyresrätter, på kommunal 
mark.

Den sammantagna bedömningen är att den bostadspolitis-
ka måluppfyllelsen är 100 procent för 2017.



37

MÅL 8
Staden ska medverka till att skapa förutsättningar för en 
allsidig bostadsförsörjning i regionen.

DETTA GÖR MALMÖ STAD 
Under 2017 genomförde Boplats Syd förmedlingsupp-
drag i 8 skånska kommuner för 35 fastighetsägare, varav 
fyra kommunala bostadsbolag. Förra året förmedlade 
Boplats Syd totalt 5 939 lägenheter, vilket är ökning med 
över 600 lägenheter jämfört med året innan. Den genom-
snittliga kötiden för att få en lägenhet genom Boplats Syd 
minskade med fyra dagar, till 1 137 dagar (dock ökade 
kötiden för bostäder i Malmö). 

Malmö och Köpenhamn har regelbundet utbyte kring en 
rad olika frågor, däribland översiktlig planering. Malmö 
ingår även i det större samarbetet Greater Copenhagen. 
Samarbetet mellan Malmö och Lund har genererat en 
Strukturbild för MalmöLundregionen som visar hur kom-
munerna kan utvecklas tillsammans med Burlöv, Staffans-
torp och Lomma. På tjänstemannanivå träffas Malmö och 
Lund några gånger per år för erfarenhetsutbyte. 

MalmöLundregionen, de elva kommunerna i sydvästra 
Skåne, har arbetat med en Strukturplan för området där 
infrastruktur och bostadsutbyggnad utgör viktiga om-
råden att ta upp. Strukturplanen godkändes av styrelsen 
i MalmöLundregionen i december 2016 och behandlas 
politiskt under våren 2017 av de enskilda kommunerna 
samt har arbetats in i ett flertal översiktsplaner som aktua-
liserats av kommunerna under året. MalmöLundregionen 
har även pekat ut bostäder som ett gemensamt fokusom-
råde med ambitionen att presentera gemensamt material 
vid Business Arena Stockholm samt ha erfarenhetsutbyte 
kring frågor som t ex nyanlända. 

Malmö stad deltar på olika sätt i Region Skånes arbeten 
med Strukturbild för Skåne och Regional utvecklingsplan 
för Skåne. Under 2014 startades ett regionalt bostads-
nätverk upp av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne 
och Kommunförbundet Skåne som Malmö deltar i. 
Malmö stad deltar i flera olika regionala och delregionala 
sammanslutningar för att skapa goda förutsättningar för 
kollektivtrafik och infrastruktursatsningar vilket i sin tur 
är viktiga förutsättningar för bostadsutbyggnad i regionen 
som försörjs av god kollektivtrafik och möjliggör hållbar 
pendling. Detta är en viktig och sammanhållande faktor 
för flera av de regionala projekt som Malmö stad deltar i. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

För Malmö har många planeringsfrågor en regional dimen-
sion och allt fler uppgifter behöver hanteras i samverkan. 
Med allt bättre kollektivtrafik och förbindelser med andra 
orter ökar pendling över kommungränser. MalmöLundre-
gionen är idag en väl integrerad bostads-, utbildnings- och 
arbetsmarknad. Malmö stads arbete med att samverka 
kring planering och bostadsförsörjning i regionen är relativt 
väl utvecklat. Inte minst Boplats Syds utvidgning skapar 
bättre förutsättningar för att bostadsförsörjningen ska 
fungera bättre i regionen. 

Den sammantagna bedömningen är att den bostadspolitis-
ka måluppfyllelsen är 100 procent för 2017.
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MÅL 9
För att stimulera till nyproduktion av bostäder ska en 
god service erbjudas till byggherrar som är intresserade 
av att bygga bostäder i regionen.

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Fastighetskontort, stadsbyggnadskontoret och stads-
kontoret arbetar kontinuerligt med att i olika forum föra 
dialog med marknadens aktörer på bostadsmarknaden i 
Malmö, både befintliga och nytillkomna. 

De olika förvaltningarna har dessutom löpande dialoger 
med byggherrar och fastighetsägare i olika skeden 
av planerings, bygglovs och exploaeringsprocessen. 
Tjänsten bolots är ett verktyg i arbetet med att både föra 
dialog med marknadens aktörer och vara ett stöd i att 
orientera sig i den kommunala processen för nyproduk-
tion. 

Under 2017 fortsatte den strategiska bostadsdialogen 
med årlig träff, en form som nu satt sig efter ett par 
år och fungerat framgångsrikt. Mötesplatsen förenar 
politiker, kommunens tjänstemän och bostadsbolagen 
och fastighetsägare i gemensamma frågeställningar kring 
stadens utveckling och framväxt i bostadsbyggandet. 
Den årliga dialogen ger upphov till följduppdrag, där 
kommunen strävar efter att utveckla och pröva viktiga 
frågeställningar kopplade till bostadsförjningens upp-
drag tillsammans med aktörerna. 

Att, utöver arbetet i linjeprocesserna, arbeta tillsammans 
på tvärs kommun och aktörer, är en viktig metod för 
Malmös stadsutveckling. En rad andra större arenor på 
temat startades under 2017, där Malmö innovationsare-
na är en sådan.

Effektiva handläggningstider och en god service till 
byggherrarna och bostadsaktörerna är fortsatt en primär 
fråga och kommunen arbetar ständigt med uppföljning 
av stadens interna processer för att fungera så bra som 
möjligt. Detta är ett ständigt pågående arbete. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING  

Bostadsbyggande är ett nyckelområde på stadsbyggnads-
kontoret. Plan- och byggprocessen är lång och komplice-
rad och god dialog mellan aktörerna krävs för att bostads-
byggandet ska fungera. Malmö stad arbetar ständigt med 
att utveckla dialogen med byggherrar som vill bygga 
bostäder. Dialogen sker på flera nivåer i alla skeden i flera 
olika forum. 

För att säkerställa en fullständig och fullgod service krävs 
ett fortsatt kontinuerligt arbete både tillsammans med 
aktiva byggherrar och fastighetsägare men också mellan 
delaktiga förvaltningar för stadens bostadsbyggande. 

Den sammantagna bedömningen är att den bostadspolitis-
ka måluppfyllelsen är 100% för året 2017 
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MÅL 10
Byggandet av nya bostäder ska ske med högt ställda 
ekologiska krav.

DETTA GÖR MALMÖ STAD
Fastighetskontoret har tidigare ställt krav på att Mil-
jöbyggprogram Syd följs i alla nyproducerade bostäder 
på kommunal mark. Miljöbyggprogram Syd har sedan 
hösten 2009 varit Malmö Stads och Lunds kommuns 
gemensamma verktyg med syftet att stimulera ett mer 
ekologiskt hållbart byggande. Dialog har förts konti-
nuerligt för att byggherren ska välja så hög ambition 
som möjligt. Eftersom programmet har använts vid all 
byggnation av bostäder, förskolor m m på kommunal 
mark har byggandet i Malmö haft en högre miljöprofil 
än det hade haft utan programmet.  

Regeringen har infört en regel i plan- och bygglagen 
som innebär att kommunerna inte längre kan ställa egna 
krav på tekniska egenskaper och Miljöbyggprogram Syd 
kan därmed inte längre användas. Kommunfullmäktige 
beslutade därför att avsluta Miljöbyggprogram SYD och 
gav stadsbyggnadsnämnden uppdrag att med berörda 
nämnder ta fram ett dialogverktyg, Miljöbyggstrategin, 
som ersättning för programmet.  Miljöbyggstrategin 
ställer inga tekniska egenskapskrav utan baseras på 
enkäter och dialog för att höja byggherrarnas miljöam-
bitioner. Strategin är nu klar och finns i sin helhet på 
www.malmo.se/miljobyggstrategin .

Det finns två stora fördelar med Miljöbyggstrategin; 
dels kommer kommunen kunna stötta och inspirera 
byggherrar till ökade ambitioner inom ekologiskt håll-
bart byggande, dels kommer kommunen få möjlighet till 
en bättre statistik över hur ambitionsnivån på det som 
byggs i Malmö.

Även innan strategin var klar, arbetade tekniska nämn-
den med att uppmuntra och uppmana byggherrar till 
högre miljöambitioner. Exempelvis har det tidigare 
tagits fram ett Miljöprogram för Hyllie som används vid 
dialogen med byggherrarna. I samband med under-
tecknande av köpeavtal/markupplåtelseavtal anges att 
byggherren ska följa Miljöprogram Hyllie respektive 
Miljöbyggstrategin. I markanvisningsprogrammet 
för Sege park har man kopplat processen till den            
hållbarhetsstrategi som tagits fram för området.

Revidering av markanvisningspolicyn pågår fortfarande 
och förväntas bli klar under 2018. Hållbarhetsfrågor, 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt, är viktiga delar av 
policyn.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

För att stimulera byggande av bostäder med högt ställda 
ekologiska krav införde Malmö stad och Lunds kommun 
år 2009 Miljöbyggprogram Syd. Alla flerbostadsprojekt på 
kommunal mark har följt Miljöbyggprogram Syd. Detta gäl-
ler även skolor och förskolor byggda på kommunal mark.
På grund av ändring i Plan- och bygglagen beslöt kom-
munfullmäktige att avsluta Miljöbyggprogrammet och ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett dialog-
verktyg, Miljöbyggstrategi, som ersättning för programmet. 
Strategin togs fram tillsammans med fastighetskontoret 
och är nu klar och finns i sin helhet på www.malmo.se/
miljobyggstrategin. Miljöbyggstrategin ställer inga tekniska 
egenskapskrav utan baseras på enkäter och dialog för att 
höja byggherrarnas miljöambitioner. 

Den sammantagna bedömningen är att den bostadspoli-
tiska måluppfyllelsen är 100 procent för 2017, trots att kom-
munen inte längre kan ställa tekniska egenenskapskrav.




