FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER
ALLA BARNFAMILJER HAR RÅD MED
Utredningsuppdrag 48 från Kommission
för ett socialt hållbart Malmö

SAMMANFATTNING
SYFTE
Det har under ett antal år varit tydligt att Malmös bostadsbyggande inte matchar det behov som genereras av befolkningsökningen. Resultatet av detta är en ökande bostadsbrist som yttras i ökad trångboddhet och hemlöshet. En bra
och trygg boendesituation är en viktig förutsättning för ett bra liv för alla hushåll, men i ännu högre grad för barn.
Kommission för ett socialt hållbart Malmö utpekade i sin slutrapport bostadsbristen bland Malmös betalningssvaga
barnhushåll som ett fokusområde för Malmö stad. Denna rapports syfte är att enligt uppdraget från kommissionen
att utreda möjligheten att öka tillgången på bostäder som alla barnfamiljer har råd med och som uppfyller kvalitetsoch miljökrav.

BARNFAMILJERNAS BOSTADSBEHOV
Det finns inget sätt att exakt fastställa hur många barnhushåll i Malmö som idag inte kan efterfråga en egen bostad
(eller en bostad av tillräcklig storlek). Baserat på analyser av betalningsförmåga och trångboddhet så är denna rapports uppskattning att:
• Antalet barnhushåll som inte kan efterfråga en bostad på marknadens villkor uppskattas i dagsläget vara ca
3-4 000
• Antalet hemlösa barnhushåll oktober 2016 var 400 st. I stort sett alla dessa hushåll är dock strukturellt hemlösa
(d.v.s. har inga andra problem utöver låg betalningsförmåga) och har endast behov av en ordinarie bostad.
• En stor andel av de som flyttar till Malmö har låg inkomst och har därför svårt att efterfråga en bostad. Glappet
mellan behov och efterfrågan på bostadsmarknaden kan därmed förväntas öka i framtiden så länge bostadsbyggandet inte matchar befolkningsökningen.
• Det ökande glappet mellan behov och efterfrågan innebär att de hushåll som inte kan efterfråga en bostad i allt
högre grad blir hemlösa och därmed blir socialtjänstens ansvar. Den sociala boendesektorns (d.v.s. Socialtjänstens bostäder) kommer då att öka kraftigt och dess kostnader kraftigt öka, något som redan syns i Malmö.

VAD BEHÖVER GÖRAS?
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Två övergripande slutsatser om hur Malmö stad behöver arbeta med barnfamiljernas bostadsbehov är:
• För en hållbar social utveckling och bostadsförsörjning behöver Malmö både fortsatt planera för att vara en
attraktiv bostadsort för barnfamiljer med medel till hög inkomst och arbeta för att tillgodose bostadsbehovet för
de betalningssvaga hushållen.
• Att öka efterfråganskraften bland stadens barnfamiljer genom arbete och utbildning samt att minska den socioekonomiska segregeringen är två viktiga ben i att skapa en hållbar bostadsmarknad.
För de betalningssvaga hushållen framhålls det följande:
• Det existerande, och ökande, glappet mellan behov och efterfrågan behöver troligtvis adresseras genom någon
form av statlig subventionering antingen på utbuds- eller efterfrågesidan. Det är svårt att kunna tillgodose bostadsbehovet för alla Malmös barnhushåll på den nuvarande bostadsmarknadens villkor.
• Icke-agerande har en alternativkostnad. Om inte hushållens bostadsbehov kan lösas på den ordinarie marknaden
kan ökande trångboddhet och strukturell hemlöshet förväntas. Detta innebär stora kostnader för samhället och
kommunen.
• Olika grupper har olika behov och det behövs en bredd av insatser. Fler bostäder med låga kostnader på den allmänna marknaden behövs, liksom ökad rörlighet och effektivt utnyttjande i det befinltiga bostadsbeståndet. För
dem som den ordinarie marknaden inte kan bygga för kan subventionerade statliga lån eller högre bostadsbidrag
vara en lösning.
• Det saknas idag incitament på bostadsmarknaden att bygga för betalningssvaga grupper. Olika möjligheter att
kunna finansiera bostäder för de betalningssvaga hushållen behöver ses över vidare.

Denna rapport är framtagen 2016-2017 av Philip Tanimura,
stadsbyggnadskontoret i samarbete med analysgruppen
för bostadsförsörjning: Hanna Björklund, Marléne Engström,
Annika Reischmann, Hannah Wadman, stadsbygnadskontoret, Lars G Larsson, stadskontoret samt Christian Röder,
fastighetskontoret.
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BAKGRUNDSFAKTA OCH DEFINITIONER
MALMÖS DEMOGRAFI

SOCIALA BOENDEN OCH
SOCIAL HOUSING

Malmö

Riket

Befolkning

322 574

9 851 017

Medelålder

38,5 år

40, 9 år

Andel invånare med
utländsk bakgrund

43 %

22 %

Medianinkomst (år)

207 096 kr

252 774 kr

Sociala boenden är de bostäder som socialtjänsten

Förvärvsfrekvens

64,7 %

67,3%

ansvarar för, bl.a. för hemlösa. Socialtjänstens bostäder

I rapporten diskuteras två olika typer av boenden som
har snarlika namn. Ett förtydligande kring dessa termer
kan därmed behövas:

hyrs från privata fastighetsägare. I Malmös fall är en

MALMÖS BOSTADSBESTÅND

stor del i MKBs bestånd. I Malmö görs idag krav
i markanvisningar på kommunal mark att 10 % av

ANTAL BOSTÄDER (31 dec 2015): 156 588

lägenheterna i nyproduktionen ska avsättas för sociala

varav:

bostäder.

Småhus 2 6695 (17%)
Flerbostadshus: 121 208 (77%)
Övriga hus: 3 054 (2%)

Social housing (eller affordable housing) är ett paraplybegrepp för en subventionerad bostadssektor för

Specialbostäder: 5 631 (4%)

hushåll med låga inkomster som generellt är icke-vinst-

UPPLÅTELSEFORM

Sverige - har i någon variant en sådan sektor. Eftersom

Hyresrätt: 71 266

(46%)

Bostadsrätt: 61 855 (40%)
Äganderätt: 23 466 (15%)

drivande. Majoriteten av Europas länder - dock inte
social housing är en parallell bostadssektor som slår ut
den normala konkurrensen krävs det tillstånd från EU
för att införa social housing.
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1. UPPDRAG OCH
BAKGRUND
4

UPPDRAGET
Det har under ett antal år varit tydligt att bostadsbyggande i Malmö inte matchar det behov som genereras
av befolkningsökningen. Resultatet av detta har varit en
ökande trångboddhet (särskilt koncentrerad i vissa delar
av staden) och hemlöshet. En bra och trygg boendesituation är en viktig förutsättning för ett bra liv för alla
hushåll men i ännu högre grad för barn.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö utpekade en bostad till alla som en viktig förutsättning till
social hållbarhet. Ett av kommissionens följduppdrag
- Uppdrag 48 - lyder Utred möjligheten att öka tillgången på
bostäder som alla barnfamiljer har råd med och som uppfyller
kvalitets- och miljökrav. Kommunens organisation för
bostadsförsörjning har fått ansvar för utredningen. I
uppdraget ingår att särskilt ta upp antidiskrimineringsperspektivet i bostadsförsörjningen samt att förslagen
ska tas fram i dialog med MKB, miljöförvaltningen och
näringslivet.
Rapportens syfte och mål
De följande målen har identifierats för projektet:
• Ökad kunskap om vad Malmö stad kan göra för att
öka tillgången på bostäder som alla barnfamiljer har
råd med och som uppfyller kvalitets- och miljökrav.

•

Gemensam kunskap om frågeställningen bland
aktörer som verkar för ökat bostadsbyggande.

•

En överblick om möjliga insatser för att kunna
tillskapa bostäder som kan efterfrågas av samtliga
barnfamiljer i Malmö.

I linje med dessa mål har rapporten tre huvudsakliga
fokusområden: att utreda hur betalningsförmåga och
möjlighet att efterfråga bostad ser ut bland Malmös
barnhushåll; att klarlägga vilka insatser som behövs för
att tillgodose behoven och hur möjligheterna att agera
ser ut för kommunen samt att ge konkreta förslag på
konkreta insatser från staden för att öka antalet bostäder
med låga hyror.
I rapporten förutsätts att kvalitets- och miljökrav
uppfylls i allt som planeras av Malmö stad. Denna aspekt av uppdraget har därför inte varit i fokus.
Process och aktörer
Rapporten har tagits fram av kommunens bostadsförsörjningsgrupp, med representanter från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen och
stadskontoret. Dialog med berörda aktörer som MKB
och näringslivet (byggherrar och fastighetsägare) har
även varit underlag till arbetet.

Underlag till handlingsplanen
I uppdraget står att uppdraget ska behandlas i Handlingsplan för bostadsförsörjning. Handlingsplan för bostadsförsörjning utgör Malmö stads riktlinjer
för bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Denna rapport utgör ett underlag till handlingsplanen, där mer specifika insatser
för betalningssvaga hushåll presenteras.

BOSTADEN OCH SOCIAL HÅLLBARHET

Slutrapporten från Kommission för ett socialt hållbart Malmö belyser
varför det ligger i samhällets intresse att bekämpa ojämlikheter i hälsa. En
tungt vägande argument är att en god hälsa i sig är en förutsättning för samhällsdeltagande och personlig utveckling. Hälsa är av detta skäl en grundbult
i en hållbar utveckling.
Bostaden och bostadsmiljöns roll för hälsan är betydande. För de flesta är
hemmet basen i livet; en zon som ska erbjuda vila, trygghet och stabilitet. En
undermålig boendemiljö, trångboddhet eller stress kring en icke-permanenta
boendesituation påverkar hälsan negativt. För barn och unga som är mitt
under sin utvecklingsfas och ska lägga grunden för sitt fortsatta liv är en bra
boendemiljö särskilt viktig.
Förutom vikten av en god boendemiljö för individen så är social segregering i staden i sig en fråga som påverkar samhället negativt. Forskning pekar
ofta på ett stora socioekonomiska klyftor i ett samhälle påverkar samtliga
medborgare negativt. Social och etnisk segregering innebär att ”medelhushållet” i olika delar av staden kan se radikalt annorlunda ut. De varierande
normaliteterna i olika delar av staden påverkar levnadsbetingelserna starkt.
Förutom rent fysiska skillnader handlar det mycket om vad som kan benämnas ”socialt kapital”: kontaktnät, förebilder, synen på vad som är möjligt att
åstadkomma med mera. Skillnaderna i levnadsbetingelser mellan olika stadsdelar blir därmed i sig själv något som stärker polarisering och utanförskap.
Fysisk planering och bostadsförsörjning är två av flera pusselbitar i att
minska social segregering i staden men det är viktigt att genom de verktyg
som finns tillgängliga verka för en ökad social blandning i staden.
De samhälleliga konsekvenserna av dåliga bostadsmiljöer, trångboddhet,
hemlöshet och social segregering är betydande och innebär över en individs
livscykel stora kostnader för samhället. Att säkra att hushåll, inte minst de
med barn, har ett bra boende är alltså i hög grad en hållbarhetsfråga för
samhället.

MALMÖKOMMISSIONEN
2010 beslutade Malmös politiker att
tillsätta en kommission av forskare och tjänstemän för att utreda
möjligheterna att minska de oskäliga
hälsoskillnaderna i Malmö. Arbetet
utmynnade i en slutrapport från mars
2013. I slutrapporten presenteras ett
antal mål och åtgärder inom olika
sektorer som ska främja en mer jämlik
hälsa i staden. Boendemiljö och stadsplanering var ett av de områden som
behandlades.
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2. BOSTADSSITUATIONEN
I MALMÖ

6

Dagens situation på Malmös bostadsmarknad har
tydligt påverkats av stadens befolkningsutveckling sedan
1960-talet. På grund av den stora utflyttningen från
staden på 1970-talet fanns det ända in på 2000-talet ett
överskott av lediga bostäder. Från 1990-talet har dock
befolkningen ökat snabbt och sedan bostadsmarknaden
hamnade i balans (d.v.s. utbud matchade behov) har
inte bostadsbyggandet motsvarat befolkningsökningen,
vilket lett till att det nu istället finns ett underskott av
bostäder som långsamt ökar varje år.
Demografiskt präglas Malmö idag av att en stor del
av befolkningsökningen utgörs av hushåll som invandrar direkt från utlandet och har en låg inkomst. Detta
är en troligtvis en bidragande faktor till att det finns ett
ovanligt stort glapp mellan bostadsbehovet och bostadsefterfrågan i Malmö.

BOSTADSBEHOV OCH EFTERFRÅGAN
Figur 1 på sida 9 illustrerar utvecklingen på Malmös
bostadsmarknad. 1970-talets utflyttning minskade stadens befolkning med ca 30 000 invånare. Befolkningsminskningen kulminerade vid slutet av 1980-talet när
befolkningen åter började växa. Det var dock först vid
2002 som Malmös befolkning åter var lika stor som när
utflyttningen började.
Befolkningsminskningen innebar att Malmö under en
relativt lång period hade ett överskott av bostäder. Exakt
när detta överskott upphörde och bostadsmarknaden
åter var i balans är svårt att exakt fastställa; runt 2010 är
en uppskattning. Sedan Malmös bostadsmarknad hamnade i balans har inte bostadsbyggandet motsvarat det
behov som genererats av befolkningsökningen. Detta
har lett till ett växande bostadsunderskott – ett glapp
mellan bostadsutbudet och bostadsbehovet (grupp 2 i
figuren).
Bostadsbehovet för de individer som inte kan
efterfråga en egen bostad löses genom ihopflyttning,
inneboende, eller andrahandskontrakt och innebär att

boendetätheten i Malmö gradvis ökat under de senaste
20 åren.
Även om majoriteten av de invånare som inte kan
efterfråga en egen bostad på något sätt hittar ett boende
så finns det även en del av dessa individer som glider
ut i hemlöshet. De blir då en del av den grupp som är
aktuella för sociala boenden i staden (grupp 3 i figuren).

BOSTADSBEHOV OCH BYGGANDE

Det enklaste sättet att uppskatta bostadsbehovet är att
dividera antalet invånare i en stad med Sveriges genomsnittliga hushållsstorlek, ca 2,01.
Figur 2 visar bostadsbehovet och bostadsbyggandet i
Malmö från 2000 till 2015. Diagrammet visar det tidigare bostadsöverskottet som gradvis ätits upp av Malmös
snabba befolkningsökning. Beräknat utifrån en hushållsstorlek på 2,0 så var Malmös bostadsmarknad i balans
(utbud motsvarade behov) runt 2010 och sedan dess har
staden byggt upp ett ackumulerat bostadsbehov. Enligt
diagrammet så var det ackumulerade bostadsbehovet i
slutet av 2016 ca 8 000 bostäder.
Figur 2 visar även att bostadsbyggandet i Malmö
inte verkar påverkas nämnvärt av ett ständigt ökande
bostadsunderskott. Detta är en indikation över att det
finns en diskrepans mellan behov och efterfrågan. En
del av de hushåll som utgör befolkningsökningen har
inte ekonomiska möjligheter att efterfråga en bostad.
Figur 3 visar sambandet mellan byggande och konjunktur under 2000-talet. Här illustreras att fluktueringar
i bostadsbyggandet är påtagligt konjunkturstyrt. Denna
korrelation är betydligt mer påtaglig än sambandet mellan byggande och bostadsbehov. Även detta indikerar
att bostadsbyggande svarar mot efterfrågan snarare än
behov.

1 Det finns en rad invändningar som kan göras om att använda denna
metodik för att beräkna bostadsbehov: en större ort som Malmö har
generellt fler ensamhushåll och smålägenheter än Sverige som helhet;
ett medel reflekterar endast hur den befintliga boendesituationen
ser ut, inte vad som nödvändigtvis är optimalt eller önskvärt, osv.
Samtidigt är ett nationellt medel just ett genomsnitt över samtliga
svenska hushåll; allt från familjen i villan till det urbana singelhushållet. Genomsnittet borde således för en större stad som Malmö med
ett hyfsat diversifierat bostadsutbud vara en rimlig måttstock för vilket
bostadsbehov som genereras av en befolkningsökning.

FRÅN ÖVERSKOTT TILL UNDERSKOTT

Figur 1. Illustration av bostadsefterfrågan och bostadsbehov
på Malmös bostadsmarknad

Figuren illustrerar de olika grupperna
på Malmös bostadsmarknad. Det
bostadsöverskott som skapades vid
1970-talet har gradvis minskat tills
marknaden hamnade i balans (utbud
möter efterfrågan) någonstans under
2000-talet. Efter detta har bostadsbyggandet inte motsvarat befolkningsökningens behov vilket innebär att
ett inbyggt bostadsunderskott finns
på marknaden.
Parallellt finns de sociala boenden
som tillhandahålls till hemlösa. När
den ordinarie bostadsmarknaden inte
tillgodoser bostadsbehovet trycks
en större del individer ut till denna
sektor.

MALMÖS BOSTADSBEHOV

Figur 2. Bostadsbehovet och byggande i Malmö

Figuren visar bostadsbehovet i Malmö
under 2000-talet (baserat på en
hushållsstorlek på 2,0) samt antalet
färdigställda bostäder.
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BOSTADSBYGGANDE OCH
KONJUNKTUR
Figuren visar korrelationen mellan
byggstarter i Malmö och den procentuella BNP-utvecklingen i Sverige
(multiplicerat med 10 för att förenkla
jämförande). Figuren visar att svängningarna i bostadsbyggandet i Malmö
under 2000-talet tydligt korrelerat med
konjunktursvängningarna.

Figur 3. Bostadsbyggande och konjunktur i Malmö

Figur 4. Antal boende per rum i Malmös delområden 2016
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Figur 5. Boende per rum i Malmös delområden; förändring
1992-2014

BOENDETÄTHET

MALMÖ SOM TRANSITSTAD

Majoriteten av de hushåll som utgör det ”ackumulerade bostadsbehovet” blir inte hemlösa. Istället ordnas
boende på något annat sätt, t.ex. genom inneboende
eller andrahandskontrakt. Detta får tydligt utslag i hur
boendetätheten utvecklats i olika delar av Malmö. Boendetätheten blir därmed en slags illustration av bostadsunderskottets effekter.
Figur 4 visar antalet boende per rum i Malmös delområden 2016. Det visar ett ganska tydligt mönster i
boendetätheten. Malmös mest boendetäta delområden
är generellt de östra delarna av innerstaden. Kartan visar
också att hög boendetäthet inte är en fråga om urbanitet; många av delområdena i Malmös mest centrala delar
är bland de minst boendetäta i staden. Inkomstnivå och
bostadspriser verkar vara de faktorer som främst korrelerar med högre boendetäthet.
Boendetätheten i Malmö som helhet har ökat från
0,63 till 0,82 mellan 1992 och 2016. Figur 5 visar hur
förändringen i boendetäthet i delområdena sett ut
mellan 1992 och 2014 (2014 valdes eftersom statistik
saknades för många delområden 2016). Denna karta
visar tydligt att förändringen i boendetäthet skiljer sig
mycket mellan olika delar av staden. I majoriteten av
stadens villaområden är boendetätheten oförändrad,
eller t.o.m. minskad. De centrala delarna av staden har
generellt en ökande boendetäthet men den är ganska
marginell i de västra delarna och betydligt mer påtaglig i
de östra delarna.

En viktig faktor för att förstå Malmö är att det är en
stad med relativt hög omflyttning. I en av Malmökommissionens underlagsrapporter, Befolkningsrörelser,
försörjningsvillkor och bostadssegregation, beskrivs Malmö
som en ”arrival city” - en stad där många nyanlända
immigranter skaffar sitt första boende, eftersom här
finns existerande immigrantsamfund som erbjuder kontakter och nätverk. Figur 6 nedan visar att majoriteten
av Malmös totala flyttnetto under 2000-talet utgjorts av
flyttningar från utlandet.
Några områden i Malmö är särskilt präglade av att
vara första anhalten för nyanlända immigranter. När
dessa områden, och Malmös förutsättningar, diskuteras
är det viktigt att vara medveten om deras natur som
transitområden; stadsdelar med en mycket snabb befolkningsomsättning. När statistik år efter år visar exempelvis en hög arbetslöshet så är det inte samma individer
som fångas varje år.

Trångboddhet visar stadens sociala skillnader
När befolkningen ökar i högre takt än bostadsbyggandet ökar givetvis boendetätheten. En stor del av denna
ökning är inte nödvändigtvis problematisk men den
ökande boendetätheten är samtidigt tydligt koncentrerad till de delar av Malmö som är mest socioekonomiskt svaga. Det kan antas att det till stor del är i dessa
områden som den del av befolkningen som inte kan
efterfråga en bostad på den ordinarie marknaden samlas.
I Malmös mest boendetäta delområden är medelantalet
boende per rum över 1, den officiella definitionen av
trångboddhet. Är själva medeltalet så högt så är det troligtvis många hushåll som är ordentligt trångbodda.
Att ofrivillig trångboddhet förekommer i Malmö rapporteras även av t.ex. lärare eller socionomer inom Malmö stad, som påtalar det som ett problem som påverkar
många hushåll. Påverkan handlar t.ex. om ökad social
stress och brist på lugn för att exempelvis läsa läxor.
Trångboddhet är ett tillstånd kopplat till svag betalningsförmåga. De som har tillräckliga resurser hamnar
sällan i ofrivillig trångboddhet eftersom de då skulle
byta till en annan bostad. Trångboddheten i staden är
alltså en tydlig indikator på att delar av befolkningen
inte har möjlighet att byta till en bostad som är bättre
anpassad till deras hushållsstorlek.
Det bör slutligen påpekas att för grupper som redan
upplever social stress så är ofta känsligheten för fysiska
störningar som buller eller trångboddhet större, vilket
kan bidra till ytterligare utsatthet för de resurssvaga
hushållen i staden.

Stabilitet i transitområden en utmaning
Integration tar tid. På längre sikt hittar de flesta nyanlända immigranter ett arbete och får ett stabilt liv. I
områden som ständigt fungerar som en inslussningsport
i samhället blir det dock en utmaning att hamna i balans.
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är detta också relevant
för att förstå Malmös utmaning.
Det är en viktig utmaning för hela Sverige att öka
integrationstakten och minska tiden mellan anländande
och den första anställningen för immigranter. Realistiskt
sett kommer det dock troligtvis alltid att ta en viss tid.
För de städer som har en ständig inströmning av nya
immigranter innebär det dock att de vid varje givet tillfälle har en andel av befolkningen som är nyligen anlända och har svag förankring på bostads- och arbetsmarknaden. Så länge Sverige är ett samhälle med en relativt
hög immigration så kommer detta vara en realitet som
troligtvis måste hanteras av storstadsregioner.
Den kontinuerliga inströmningen av oetablerade
hushåll innebär att det åtminstone på medellång sikt
kommer vara en realitet för Malmö att delar av befolkningen har en låg betalningsförmåga. Detta är en viktig
ingång när olika lösningar för att möta bostadsbehovet i
Malmö diskuteras.
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Figur 6. Inrikes och utrikes flyttnetto i Malmö 1997-2015
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3. BARNFAMILJERNAS
BOSTADSBEHOV
10

SLUTSATSER:
Det finns inget sätt att exakt fastställa hur många
barnhushåll i Malmö som idag inte kan efterfråga
en egen bostad (eller en bostad av tillräcklig storlek). Baserat på analyser av betalningsförmåga och
trångboddhet så är denna rapports uppskattning
att:
• Antalet barnhushåll som har men inte kan
efterfråga en bostad i dagsläget uppskattas vara
ca 3-4 000.
• Antalet hemlösa barnhushåll oktober 2016 var
400 st. I stort sett alla dessa hushåll är dock
strukturellt hemlösa och har endast behov av
en ordinarie bostad.
• En stor andel av de som flyttar till Malmö har
låg inkomst och svårt att efterfråga en bostad.
Bostadsbehovet kan därmed förväntas öka
i framtiden så länge bostadsbyggandet inte
matchar befolkningsökningen.
• Det ökande glappet mellan behov och
efterfrågan innebär att de hushåll som inte
kan efterfråga en bostad i allt högre grad blir
hemlösa och därmed blir socialtjänstens ansvar. Den sociala boendesektorns kommer då
öka kraftigt och dess kostnader eskalera, något
som redan syns i Malmö.

PLANERA FÖR ALLA
Kommissionsuppdraget som denna rapport bygger på
handlar om bostäder alla barnfamiljer kan ha råd med.
En stor del av tyngdpunkten kommer av naturliga skäl
läggas på de hushåll som har svårigheter att efterfråga
en bostad. Det är dock viktigt att ta ett helhetsperspektiv på bostadsmarknaden, eftersom alla delar påverkar
varandra.
En balans mellan betalningsstarka och betalningssvaga barnhushåll är viktig för Malmö. En allt för stor
andel betalningssvaga hushåll innebär en stor ekonomisk och social belastning för staden och bostadsförsörjningen. Mer socialt etablerade och betalningsstarka
hushåll är viktiga ur skattesynpunkt men också för att
skapa social stabilitet. För integrationen av nya invånare
som inte har svenska som modersmål är det t.ex. viktigt
att det finns grannar och elever i skolorna som talar bra
svenska. Således är även den sociala blandningen i staden viktig. En given mängd betalningssvaga hushåll i en
stad med stor socioekonomisk segregering är betydligt
mer problematisk än om samma mängd hushåll skulle
bo jämnt spridda över hela staden.
Det gäller således för Malmö stad att arbeta med
alla dessa aspekter parallellt: bostadsbehovet för
betalningssvaga hushåll behöver lösas, samtidigt som
Malmö måste vara en fortsatt attraktiv stad även för mer
betalningsstarka barnhushåll och den socioekonomiska

segregationen mellan dessa grupper behöver minska.
Detta kapitel fokuserar på att kartlägga hur bostadsbehovet för barnfamiljer med olika förutsättningar ser ut
i Malmö.

MALMÖ SOM ATTRAKTIV BOSTADSORT
FÖR BARNFAMILJER
Under relativt många år har det diskuterats om det kommer vara en urbanitetstrend bland barnfamiljer; att de
hushåll som tidigare ofta flyttat från staden när barnen
började bli större i högre grad nu skulle välja att bo kvar
i innerstaden. Malmö har under lång tid haft en stor
inflyttning av yngre personer och många av dessa har nu
bildat familj och skaffat barn. Huruvida dessa hushåll
i längden kommer välja att stanna kvar i Malmö är det
dock för tidigt att kunna utvärdera. Malmös attraktivitet bland barnfamiljer kommer troligtvis bero på hur
utveckling inom en rad områden i staden kommer se ut.
Frågan är då vilka kvalitéer som gör Malmö attraktiv
för barnfamiljer? En enkät av stadens barnfamiljer
gjord av Malmö stad 2015 visar att ca två tredjedelar av
Malmös barnfamiljer var nöjda med staden. Parkerna,
lekplatserna samt tillgängligheten med cykel nämndes
som positiva kvalitéer medan otrygghet nämndes som
en negativ aspekt av Malmö. En intressant siffra var
även att två tredjedelar av de tillfrågade i nuläget bodde
i lägenhet men att drygt två tredjedelar helst skulle bo i
enfamiljshus.
Samhällsservice
En nyckelfråga för en stads attraktivitet för barnfamiljer
är en välfungerande samhällsservice. Samhällsservice
har två huvudsakliga komponenter; den fysiska miljön
och de mer sociala aspekterna rörande verksamheten,
pedagogiken med mera.
Malmö har haft en stor babyboom under 2000-talet.
Det har under många år varit en utmaning för kommunen att lyckas bygga ut samhällsservicen i takt med
befolkningens behov - först vad gäller förskolor och på
senare år grundskolor.
För att säkra en samhällsservice av god fysisk
kvalitet som byggs i takt med befolkningens behov har
Malmö stad de senaste åren genomfört ett antal projekt.
Dessa innefattar bl.a. en plan för samhällsservicens
markbehov, en lekvärdesfaktor och minimikrav på friyta
för för- och grundskolor. Dessa arbeten kommer förhoppningsvis att fortsatt säkra en välfungerande fysisk
planering av samhällsservice i Malmö.
Vad gäller verksamhet och pedagogik, särskilt i
Malmös grundskolor, finns det utmaningar. Skolresultaten i Malmö har länge legat under riksgenomsnittet.
Skillnaden i resultat mellan olika skolor är även ovanligt
stor i Malmö, något som troligtvis avspeglar stadens
socioekonomiska segregering.

Malmö stad de senaste åren har gjort betydande
satsningar på sin skolverksamhet, bl.a. genom lönesatsningar på lärare och arbete med pedagogik. Detta
vekar ha givit resultat, eftersom stadens skolresultat har
förbättrats de senaste åren.
För att Malmö ska vara en attraktiv stad för barnfamiljer blir skolkvalitén en nyckelfråga. En stor satsning
på skolorna under de närmsta vore åren således troligtvis en viktig investering för staden.
Bostäder och miljöer
En betydande majoritet av Sveriges barnfamiljer vill
fortfarande helst bo i någon form av markboende. Mer
urbana städer som Malmö behöver i någon mån förhålla
sig till detta i sin strategi för barnfamiljer.
Malmö har i nuläget en relativt stor mängd markbostäder, och det är viktigt för staden att även fortsatt
kunna erbjuda markboende som villor och radhus.
Tyngdpunkten i stadens framtida utbyggnad och profil
enligt översiktsplanen är dock främst i flerbostadshus
och stadsmiljöer. Det blir svårt för Malmö att konkurrera med Vellinge, Lomma och Svedala om de familjer
som önskar ha en egen villa med stor trädgård. Malmö
kan istället erbjuda något annat: bra boende för de barnfamiljer som värdesätter ett mer stadsbetonat boende.
Förutom samhällsservice är viktiga faktorer för
attraktivitet bland barnfamiljer aspekter som säker
trafikmiljö, närhet till service, tillgång till grönska och
rekreation, god kollektivtrafik, bra utbud av aktiviteter,
innergårdar av god kvalitet och hyfsad storlek med
mera.
De ovan nämnda kvalitéerna är i linje med inriktningen i Malmös översiktsplan. I praktiken kan det dock
ofta vara så att t.ex. grönska, rekreation eller innergårdsmiljöer nedprioriteras när staden blir tätare. För Malmös
attraktivitet bland barnfamiljer är det därför viktigt att
vara uppmärksam på dessa frågor i planeringen och
anlägga ett tydligt barnperspektiv vid planeringen av
områden. Att anlägga ett tydligt barnperspektiv i planeringen kan även ge vinster för andra grupper eftersom
det tenderar att knyta an till många viktiga grundkvalitéer för boende.
I de sociala konsekvensanalyser som Malmö stad nu
utför på planer ingår ett barnperspektiv. Detta är ett sätt
att systematiskt säkra att det planeras bra livsmiljöer för
barn och familjer.
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BOSTADSBEHOVET FÖR
BETALNINGSSVAGA HUSHÅLL
Detta avsnitt är ett försök att kartlägga hur många barnfamiljer i Malmö som idag kan ha svårt att efterfråga en
bostad. Definitionen av ”svårt att efterfråga en bostad”
är inte helt okomplicerad. Bör endast familjer som inte
kan efterfråga en bostad alls på den ordinarie marknaden inkluderas? Bör de familjer som har råd med en
bostad men endast en som är alldeles för liten för deras
behov inkluderas?
Inom ramen för denna rapport har de följande grupperna av barnfamiljer bedömts vara sådana som bör
vara i fokus:
• Hemlösa barnfamiljer
• Barnfamiljer utan förstahandskontrakt och/eller i
långsiktigt osäkra boendesituationer.
• Barnfamiljer som är så trångbodda eller bor med så
dålig standard att det innebär rejäla negativa konsekvenser för deras välbefinnande och hälsa.
Hemlösa barnfamiljer
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Den tydligast avgränsade gruppen bland de barnfamiljer
som är fokus för denna rapport är de hemlösa. Malmö
stad gör årligen en kartläggning över antalet hemlösa individer och hushåll i kommunen. Antalet hemlösa vuxna
var 2016 1 740 individer, en ökning på 191 personer (17
%) sedan 2014. Figur 6 visar antalet hemlösa vuxna i
Malmö stad sedan 2006.
Den eskalerande hemlösheten är till stor del av
strukturell natur – d.v.s. att den utgörs av personer utan
särskild personlig problematik såsom drogmissbruk
eller psykisk ohälsa. Den strukturellt betingade hemlöshetens andel av den totala hemlösheten har under åren
2012-2015 ökat från 51 % till 65 % (Figur 8). Gruppen
beskrivs i Malmö stads kartläggning av hemlösa 2015 på
följande sätt:
”Den gemensamma nämnaren för dessa personer/familjer
är att de inte har ekonomiska förutsättningar att konkurrera
på bostadsmarknaden och därför inte själv kan lösa sin boendesituation utan tvingas vända sig till socialtjänsten. Det
rör sig om t ex unga vuxna som av olika skäl inte kan bo
kvar hemma hos föräldrarna, stora barnfamiljer, personer/
familjer som är relativt nyanlända i Sverige och inte har några boendereferenser, personer som har separerat och personer som har betalningsanmärkningar och/eller skulder.
Många har försörjningsstöd och i Malmö är det fortfarande
bara MKB som godkänner försörjningsstöd som inkomst
för nya hyresgäster trots att skäliga boendekostnader ingår
i försörjningsstödet och inkomsten måste bedömas som relativt trygg.”

Bland de grupper av hemlösa som ökar allra mest
återfinns dessvärre barnhushåll. Vid hemlöshetskartläggningen 2016 fanns totalt 1 509 hemlösa hushåll,
391 (26 %) av dessa var hushåll med barn. 98 procent
av de hemlösa barnhushållen är hemlösa av strukturella
orsaker.

Antalet barn i hemlösa hushåll har ökat kraftigt under
de senaste åren. 2016 finns det 887 barn i hemlösa
hushåll, en ökning på 170 procent sedan 2013. Detta är
en mycket allvarlig utveckling eftersom de negativa sociala konsekvenserna för barn som växt upp i hemlösa
hushåll är stora.
Eftersom de hemlösa barnhushållen nästan uteslutande saknar bostad av strukturella skäl så består deras
bostadsbehov av ordinarie lägenheter med låga hyror
och hyresvärdar som accepterar försörjningsstöd. Vid
senaste räkningen 2016 var alltså bostadsbehovet för
dessa barnfamiljer ca 400 lägenheter.
Då barnfamiljernas hemlöshet nästan uteslutande är
strukturell så påverkas dess utveckling starkt av utvecklingen på den ordinarie bostadsmarknaden samt
Malmös befolkningsutveckling. Fortsätter den ökande
bostadsbristen på Malmös bostadsmarknad så kan alltså
den strukturella hemlösheten också förväntas öka.
Nyanlända immigranter
De senaste årens flyktingvåg innebär en ökning av betalningssvaga hushåll i Malmö som kan förväntas fortsätta
under ett antal år. Det handlar dels om mer kortsiktiga
behov av flyktingbostäder och dels ökat bostadsbehov
på den ordinarie bostadsmarknaden för de immigranter
som väljer EBO (att lösa sitt boende på egen hand) eller
fått uppehållstillstånd.
Nyanlända flyktingar utgör av naturliga skäl en
grupp som har låg förankring på bostadsmarknaden och
generellt lever på försörjningsstöd. De är därmed främst
begränsade till bostäder i MKBs bestånd, där väntetiden
i nuläget är 3-4 år.
Hushåll som väljer att anskaffa bostad enligt EBO
har per definition löst sitt boende och utgör således officiellt ingen ökning av bostadsbehovet. De ökar dock det
”ackumulerade bostadsunderskottet” i staden och bor i
en osäker bostadssituation som riskerar att utvecklas till
hemlöshet.
Bostadsbehovet bland nyanlända kan tydligt skönjas
i statistiken för hemlöshet där antalet hemlösa hushåll
från Syrien kraftigt ökat under 2015-2016. Med de stora
flyktingströmmarna från hösten 2015 kan troligtvis en
fortsatt ökning förväntas under de kommande åren om
inga särskilda insatser riktad mot denna grupp sätts in.
En rapport om betalningssvaga hushåll från 2016
pekar på att behovet av anvisningsboenden är ca 1 000
lägenheter mellan 2017-2020. Bostadsbehovet genererat av EBO-hushåll under samma period bedöms
vara ca 4 000 st. Med de bostäder som årligen planeras
eller avsätts för dessa grupper så bedöms underskottet
av bostäder vara ca 2 000 bostäder år 2020. Det bör
dock påpekas att detta bostadsbehov är en del av den
prognos av bostadsbehovet som löpande görs (d.v.s. den
utgör inte ett extra bostadsbehov ovanpå detta).
Den 1 mars 2016 trädde en ny lag ämnad att få till
stånd en jämnare fördelning av mottagande av nyanlända mellan landets kommuner. I november 2016
meddelades även att kommuner med stort mottagande
av personer som bosätter sig på egen hand (EBO) avlastas. Detta borde innebära en viss lättnad för Malmö vad
gäller anvisningar.

HEMLÖSHETEN ÖKAR

Figur 7. Antal hemlösa individer i Malmö 2006-2016

Efter att under många år legat på en
relativt jämn nivå har hemlösheten
ökat kraftigt de senaste åren. Mellan
2014 och 2016 har antalet hemlösa
individer ökat med 34 procent.

ÖKNINGEN FRÄMST FRÅN
STRUKTURELLT HEMLÖSA

Figur 8. Strukturell och social hemlöshet i Malmö 2008-2015

Figuren 8 visar att den ökande
hemlösheten övervägande utgörs av
strukturell hemlöshet.
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KRAFTIG ÖKNING AV HEMLÖSA
BARN
En av de mest allvarliga aspekterna av
den ökande hemlösheten är att antalet
hemlösa barn i Malmö ökat kraftigt.
Som figur 9 visar så har antalet nästan
fyrdubblats mellan 2012 och 2016. I
stort sett alla de hemlösa barnfamiljerna är hemlösa av strukturella skäl.

Figur 9. Antal barn i hemlösa familjer i Malmö 2007-2016

Barnfamiljernas möjlighet att efterfråga en bostad
Bland den del av Malmös befolkning som inte kan efterfråga en bostad på den ordinarie marknaden är flertalet
inte hemlösa utan har ordnat boende i andra hand eller
är inneboende. Det finns även hushåll som tvingas bo
för trångt på grund av låg betalningsförmåga. Det är
en utmaning att kunna identifiera storleken på dessa
grupper.
I denna rapport görs en ansats att besvara frågan
genom två angreppssätt:
• Att se på betalningsförmågan bland Malmös barnhushåll.
• Att se på boendetätheten bland barnhushållen.
Inkomstkrav för att efterfråga en ny bostad
Det kan antas att betalningssvaga hushåll inte har möjlighet att köpa en bostad, fokus blir därmed på betalningsförmåga relativt hyresnivåer. Tabell 1 och 2 visar
hyresnivåerna för en nyproducerad bostad respektive en
bostad i MKB:s befintliga bestånd.
I stort sett alla hyresvärdar kräver en inkomst som
ligger över hyran. För privata hyresvärdar är det vanligaste inkomstkravet två gånger hyran. Inom ramen för
denna rapport har 1,5 gånger hyran använts, vilket är det
inkomstkrav som MKB har. MKB:s lägenheter utgör ca
33 % av det totala hyresbeståndet i Malmö.
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Inkomstnivåer bland Malmös barnhushåll
I slutet av 2014 hade Malmö 35 542 hushåll med barn
under 18 år. Av dessa var 26 350 (74 %) hushåll med
gifta par eller sambos. 9 192 stycken var hushåll med
ensamstående föräldrar. Den årliga disponibla medelinkomsten för Malmös barnhushåll uppdelat i deciler (de
nio tal som delar samtliga tal i tio lika stora grupper)
presenteras i Tabell 3. Endast de lägre decilerna visas.

Tabell 1. Medelhyra för en nyproducerad lägenhet
i Malmö 2014

3 rok

4 rok

Medelhyra/år

114 014

150 014

Inkomstkrav (1,5 x hyra)

171 021

225 021

Tabell 3. Årlig disponibel medelinkomst för
Malmös barnhushåll 2014

Den disponibla medelinkomsten för Malmös barnhushåll som helhet är 431 514 kr/år. Medelinkomsten
för sambo-hushållen är något högre, 475 112 kr/
år medan hushållen med ensamma föräldrar har en
betydligt lägre medelinkomst, 254 827 kr/år.
Barn- och bostadsbidrag
Utöver inkomsten så får alla hushåll med barn ett
barnbidrag, detta ligger månadsvis på 1 050 kr per
barn samt ett flerbarnstillägg. Hushåll med barn har
även rätt till bostadsbidrag, detta beräknas beroende
på inkomst, antal barn, boendeyta samt boendekostnad. För att ge ett exempel så får ett hushåll med en
årsinkomst på 175 000, har 2 barn och betalar 6000/
månad för sin bostad 3 800 kr i bostadsbidrag per månad. Det bör nämnas att det går att få bostadsbidrag
för andrahandskontrakt accepterade av hyresvärdar
men inte som inneboende (eller med svart kontrakt).
Antalet barnhushåll som inte kan efterfråga en
bostad
Utifrån inkomststatistiken från Tabell 3 kombinerad
med antaganden om att varje hushåll får ett barnbidrag (beräknat på två barn) samt ett bostadsbidrag
baserat på inkomstdecilerna kan en uppskattning göras
av antalet hushåll med barn som inte kan efterfråga en
bostad på den ordinarie marknaden.
Eftersom det kan tänkas att en del av de mest
betalningssvaga hushållen bor som inneboende eller
har någon form av svart kontrakt och därmed inte får
bostadsbidrag så kan siffrorna nedan underskatta antalet hushåll som inte kan efterfråga en bostad något.
Som nämnt är även det inkomstkrav på 1,5 ggr hyran

Tabell 2. Medelhyror i MKBs befintliga bestånd
2014.

60 kvm 70 kvm
Medelhyra/år A-läge

80 220

93 590

Inkomstkrav (1,5 x hyra)

120 330

140 385

Medelhyra/år B-läge

68 700

80 150

Inkomstkrav (1,5 x hyra)

103 050

120 225

Medelhyra/år C-läge

60 180

70 120

Inkomstkrav (1,5 x hyra)

90 270

105 315

som använts relativt lågt. Används två gånger hyran som
riktmärke ökar antalet hushåll något.
Baserat på de nämnda antagandena ser antalet
barnhushåll som inte kan efterfråga en egen bostad ut
på följande sätt:
• Kan ej efterfråga medelhyra för en nyproducerad 3:a – ca 3 200 hushåll
• Kan ej efterfråga medelhyra för en nyproducerad 4:a – ca 7 200 hushåll
• Kan ej efterfråga medelhyra för 60 kvm i MKBs
billigaste läge – ca 600 hushåll
• Kan ej efterfråga medelhyra för 70 kvm i MKBs
billigaste läge – ca 1 400 hushåll
Trångboddhet
Trångboddhet som en indikator för förmågan att efterfråga en bostad grundas på antagandet att hushåll som
är så trångbodda att det är problematiskt inte skulle bo
kvar ifall de hade möjlighet att flytta.
Som konstaterat har boendetätheten i Malmö ökat
under de senaste 20 åren. En del av denna ökning kan
antas vara en del av en urbaniseringstrend – att många
hushåll prioriterar centralt läge framför rymligt boende.
Boendetäthetsutvecklingen i Malmö präglas dock, som
nämnts, inte främst av en urbanitetstrend, de tydligaste
mönstren är snarare socioekonomiska. Det är i områdena med de lägsta förvärvsinkomsterna i Malmö som boendetätheten ökat mest. Detta indikerar att en påtaglig
del av den ökande boendetätheten inte är självvald.
Definitionen av trångboddhet är lite knepig; är det
boende per rum som är relevant? Ytan av lägenheten?
En kombination? Den officiella gränsdragningen i
Sverige har varit att varje hushållsmedlem ska ha ett rum
(plus kök) - allt annat är trångboddhet. Enligt denna
standard fanns det 2015 i den officiella statistiken ca 18
200 trångbodda hushåll. Av dessa var hela 70 procent,
ca 12 700stycken, hushåll med barn. Detta är logiskt
eftersom barnhushåll helt enkelt tenderar att vara större.
Trångboddhet i barnhushåll kan anses vara mer problematisk än i hushåll med endast vuxna eftersom barns
uppväxtmiljö är viktig för deras utveckling.
Det är svårt att bedöma hur stor andel av denna
trångboddhet som kan anses vara ”problematisk”.
Gränsdragningen är otydlig och delvis även subjektiv.
Ett par med ett barn i en tvåa kan exempelvis upplevas
som acceptabelt när barnet är litet men bli problematisk när barnet är äldre. Just gruppen par med mindre
barn som under en period bor i en mindre lägenhet
innan de flyttar utgör troligtvis en betydande del av de
trångbodda familjerna och bör troligtvis inte ses som ett
problem.
En fungerande defintion på problematisk trångboddhet kan vara Rädda Barnens definition av ”extrem
trångboddhet”. Denna baseras på yta och definieras
enligt följande: minst tre personer på högst 40 kvm, minst fyra
personer på högst 60 kvm eller minst fem personer på högst 80
kvm. Enligt denna definition var det 2015 ca 2 891 barn-

hushåll som var extremt trångbodda. Det bör påpekas
att detta troligtvis är en underskattning då den missar de
hushåll som inte är bokförda.
Slutsats
Denna del av rapporten har ämnat att fastställa antalet
hushåll som inte kan efterfråga en bostad på den ordinarie marknaden. Eftersom ingen exakt statistik kan föras
över denna grupp handlar resultaten om estimeringar
baserade på en rad antaganden.
Det kan antas att antalet trångbodda hushåll i ganska
hög grad överlappar med hushåll med låg betalningsförmåga. Några hushåll kan dock troligtvis efterfråga
en bostad men bor för trångt, överlappningen är alltså
inte total. Det kan dessutom antas att det finns ett visst
mörkertal i statistiken. Antaganden om bostadsbehovet
för barnfamiljerna baseras på en uppskattning utifrån
dessa faktorer.
Används Rädda Barnens definition av ”extrem trångboddhet” är ca 2 900 barnhushåll i Malmö trångbodda
på en nivå som kan anses problematisk. Ett antagande
om att denna siffra något underskattar den verkliga
situationen så bör några hundra hushåll läggas till denna
siffra.
Eftersom det kan antas att en del av de mest betalningssvaga hushållen inte har något förstahandskontrakt
och/eller bor svart i någon form bör ett antal hushåll
läggas till ovanpå de trångbodda. En estimering av det
nuvarande bostadsbehovet (hösten 2016) för betalningssvaga barnfamiljer är således:
•

Behovet av sociala boenden (oktober 2016): ca
400 stycken

•

Behovet av ordinarie boenden: ca 3-4 000.

Det bör påpekas att underskottet av bostäder kontinuerligt kommer att växa så länge bostadsbehovet genererat
av befolkningstillväxten överstiger bostadsbyggandet.
En fortsatt ökning av den strukturella hemlösheten
är också att förvänta så länge gapet mellan behov och
efterfrågan på Malmös bostadsmarknad ökar.
Den kraftiga ökningen av hemlösa de senaste åren
utgörs främst av nyligen anlända invandrarhushåll. Med
de stora flyktinggrupperna de senaste åren kan denna
grupp bara förväntas att öka om inga förutsättningar
kring exempelvis flyktingmottagande eller EBO förändras. En nyligen gjord estimering baserad på flyktingströmmarna bedömde att behovet från denna grupp kan
vara så stor som 8 000 nya bostäder fram till år 2020.
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SLUTSATSER:
•

•
•

•

•

Malmö behöver både planera för att vara en
attraktiv bostadsort för barnfamiljer med medel
till hög inkomst och verka för att tillgodose bostadsbehovet för de betalningssvaga hushållen.
Efterfråganskraften bland stadens barnfamiljer
behöver öka genom arbete och utbildning.
Det är svårt att tillgodose bostadsbehovet för
alla Malmös barnhushåll på marknadens villkor.
Det existerande, och ökande, glappet mellan behov och efterfrågan behöver adresseras genom
någon form av statlig subventionering antingen
på utbuds- eller efterfrågesidan.
Icke-agerande har en alternativkostnad: eskalerande trångboddhet och strukturell hemlöshet
blir konsekvensen av en fortsatt bostadsbrist.
Kostnaderna av detta blir betydande för samhället.
Det behövs en bredd av insatser på både utbudoch efterfråganssidan. Olika möjligheter för
att minska boendekostnader behöver ses över
parallellt med att se hur olika hinder för tillgång
till bostadsmarknaden för betalningssvaga kan
minska.

Detta kapitel fokuserar på vilka arenor och insatsområden som finns för öka antalet bostäder som de betalningssvaga hushållen kan efterfråga.

MEDVETEN INSATS KRÄVS
Det existerande glappet mellan behov och efterfrågan
på Malmös bostadsmarknaden är ett faktum. Ett rimligt
antagande är att bostadsbristen kommer kvarstå och
även växa om inga förändringar görs. En medvetenhet
om detta är en grundförutsättning för adressera problemet.
Ytterligare en slutsats är att det är en stor utmaning
att helt lösa bostadsbehovet för de mest betalningssvaga
på den ordinarie bostadsmarknaden. För att nå hushållen med lägst inkomst kommer troligtvis någon form
av finansiellt stöd krävas, oavsett om det är i form av
subventionerade lån, ökat bostadsbidrag eller skapande
av en affordable housing-marknad.
Kostnaden av någon form av offentligt finansiellt
stöd till bostadsmarknaden måste ställas mot kostnaderna av en fortsatt bostadsbrist. Dessa är redan påtagliga
i form av snabbt ökande hemlöshet och trångbodda
hushåll. Detta innebär på kort sikt stigande kostnader
för det offentliga men får på lång sikt bredare sociala
konsekvenser för de drabbade individerna. Bostadsbrist
får även andra konsekvenser, t.ex. på storstädernas
arbetsmarknader som påverkas negativt av svårigheten
att skaffa bostad.

I: ARBETE OCH UTBILDNING
Att öka hushållens förmåga att efterfråga en bostad
handlar på lång sikt även om att genom sociala insatser
öka antalet självförsörjande, betalningsstarka hushåll.
Arbete inom detta område måste ske parallellt med
insatser inom bostadsförsörjningen. Framförallt handlar
sådana insatser om satsningar på skola, vidareutbildning
och arbetsmarknad.

II: BOSTADSBYGGANDE
Bostadsmarknad i Sverige fungerar idag helt enligt vanliga marknadsprinciper. Detta innebär att incitament för
att bygga baseras på potentiell vinst. All risk associerad
med investering i byggprojekt läggs även på marknaden.
Detta bidrar till att byggbolag agerar med en viss försiktighet samt att byggande är relativt konjunkturstyrt.
Att byggbolag och fastighetsägare agerar marknadsmässigt är naturligt. Det som ger största vinst för ett företag behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med det
som ger största möjliga samhällsnytta. Marknaden har
inte heller något sådant ansvar. Givet dessa förutsättningar är det viktigt för det offentliga att verka för att
fler billiga bostäder byggs på den ordinarie marknaden
men fundera på andra, supplementerande vägar när den
ordinarie marknaden inte kan tillgodose bostadsbehovet
för alla medborgare.
Nyproduktion med låga hyror
Både Malmö och andra kommuner har sett över möjligheten att bygga nya hyreslägenheter med låga hyror.
Högsbo, ett område i Göteborg, lyckades genom en
arkitekttävling skapa en prototyp för lägenheter som ska
kunna ha en hyra på 1 400 kr/kvm och år. I Frihamnen
i Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Älvstranden Utveckling beslutat att bygga ca 2 500 nya lägenheter med låga hyror, endast 1 000 kr/kvm och år, vilket
innebär en månadshyra på ca 5 000 för 60 kvm. För att
få till stånd hyran har de normala hyressättningsprinciperna dock åsidosatts, vilket lett till en del kritik mot
projektet.
Det borde finnas möjligheter även för Malmö att få
till stånd projekt med en liknande hyressättning. Räknat
på en lägenhet på 60 kvm och inkomstkrav på 1,5 gånger hyran skulle årshyran bli 126 000 respektive 90 000
kronor. Inkomststatistiken från föregående kapitel visar
att detta skulle vara inom räckhåll för en relativt stor
del av barnhushållen i Malmö, dock inte alla. Ett antal
tusen lägenheter med så låga hyror hade dock inneburit
ett betydande tillskott av hyreslägenheter med låg hyra i
Malmö.
Fördelen med att fortsatt arbeta inom det befintliga
systemet är att det inte kräver något nationellt beslut
och därmed snabbare kan sättas igång.
En tydlig nackdel är att de besparingar som ska göras

i byggprojekt för att skapa billiga bostäder som ändå
går runt ekonomiskt riskerar att skapa bostadsmiljöer
av lägre kvalitet. Från en hållbarhetssynpunkt är detta
inte optimalt varken ekologiskt eller ekonomiskt. Socialt
riskerar det att skapa segregerade bostadsområden. Det
kan även ifrågasättas om det ens rent praktiskt är möjligt
att skapa bostäder som går runt ekonomiskt och ändå
kan efterfrågas av de mest betalningssvaga hushållen i
Malmö.
Socialtjänsten som hyresvärd
Bostadsbristen innebär en ökande strukturell hemlöshet
och ett motsvarande ökat behov av sociala bostäder.
I avsaknaden av en subventionerad bostadssektor för
betalningssvaga hushåll utan övrig problematik utökas
då socialtjänstens åtagande betydligt - vilket är vad som
skett i Sverige under de senaste 5-10 åren.
Eftersom det redan finns utarbetade kanaler och
metoder för socialtjänsten att anskaffa bostäder så är en
stor fördel med detta att det är en snabb och handlingskraftig insats. Redan idag avsätts 10 % av MKBs nyproduktion för sociala boenden. En annan möjlighet för
anskaffning är att kommunen som hyresgäst blockhyr
en större mängd bostäder från privata hyresvärdar för
hemlösa hushålls räkning.
Att utöka socialtjänstens roll som hyresvärd är eftersom det verkar inom befintligt system - ett handfast
och realistiskt sätt att anskaffa bostäder till hemlösa
hushåll. Det är dock ett förslag som endast inriktas mot
de hushåll som redan blivit socialtjänstens ansvar. Det
adresserar således inte det strukturella glappet mellan
behov och efterfrågan för de hushåll som är betalningssvaga men inte hemlösa. När bostäder med höga hyror
uthyrs av kommunen finns det även risk att incitamenten att hitta ett arbete minskar
Ytterligare en problematik är att de sociala bostäderna ofta i praktiken tas från det ordinarie bostadsbeståndet. Det blir således en slags rundgång i systemet och
samhället bygger in sig i ett allt större bestånd av sociala
bostäder. De sociala bostäderna blir då i praktiken en
slags social housing-sektor som tar hand om hushåll
som inte kan efterfråga en bostad på den ordinarie
marknaden. Det kan ifrågasättas om socialtjänsten ska
ha ett sådant ansvar.
Social och affordable housing
Social housing ( se definition på sidan 3) har generellt
inom den svenska bostadspolitiken setts som icke-önskvärd på grund av rädsla att den skulle leda till ökad segregering i staden. Modern social housing är dock snarare
inriktad mot att integrera subventionerade bostäder i
samma kvarter, eller t.o.m. samma hus, som ordinarie
bostäder vilket istället skulle vara ett verktyg för ökad
social blandning i staden. Social segregering är dessutom
redan påtaglig i många svenska städer trots bristen på
social housing.
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Social housing-sektorn har sina egna utmaningar;
även de länder som har subventionerade bostadssektorer brottas idag med bostadsbrist och svårigheter att
tillgodose bostadsbehovet för betalningssvaga. Det
innebär dock ett sätt att mer riktat lösa bostadsbehovet
Den ökande mängd hushåll som blir hemlösa eller
bor som inneboende endast på grund av svårigheten att
efterfråga en bostad visar på ett slags tomrum mellan
den ordinarie bostadsmarknaden och de boenden socialtjänsten ansvarar för. Social housing är den tydligaste
lösningen för att möta detta tomrum på utbudssidan.
Mångfalden av olika lösningar i andra europeiska
länder visar att ägarstruktur, finansiering och drift kan
anpassas för att fungera i de specifika svenska förhållandena.

III: RÖRLIGHET PÅ BOSTADSMARKNADEN
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Nyproducerade bostäder är generellt dyra, och kan vara
utom räckhåll för de mest betalningssvaga hushållen.
Genom flyttkedjor kan nya bostäder frigöra bostäder i
det befintliga beståndet som kan efterfrågas av hushåll
med lägre inkomst. Förutsättningarna för att detta ska
fungera är dels att antalet nybyggda bostäder motsvarar befolkningsökningen, samt även att de nybyggda
bostäderna skapar flyttkedjor även i det allra billigaste
bostadsbeståndet.
Det mesta pekar på att nybyggnation i Malmö inte
leder till de önskade flyttkedjorna i det billiga bostadssegmentet. Hushåll rör sig ständigt från det billigare bostadssegmentet till ett dyrare men inte i tillräcklig grad
för att matcha det existerande, och växande, behovet av
billiga bostäder i Malmö.
Många av de fattigaste hushållen är låsta i det billiga
bostadssegmentet. Samtidigt är de nyproducerade bostäderna främst en angelägenhet för de resursstarka hushållen och de vakanser de skapar i det befintliga beståndet
fylls av andra resursstarka hushåll. Den segmenterade
bostadsmarknaden återspeglas tydligt i den ojämna
utvecklingen av boendetäthet i olika delar av staden.
Medan boendetätheten i det billigaste bostadsbeståndet
ökat kraftigt sedan 1990-talet så är boendetätheten i villaområden och attraktiva delar av innerstaden oförändrad eller endast marginellt ökad under samma period.
Hyresreglering
Det finns en rad insatser som brukar framhållas för att
främja ökad rörlighet på bostadsmarknaden. På hyresmarknaden förordar vissa att skapa fri hyressättning
eftersom den nuvarande hyresregleringen snedvrider den
vanliga prissättningen. Detta leder dels till att hyreslägenheter inte blir lika lönsamma att bygga och dels att
de som skaffat förstahandskontrakt i en hyresreglerad
bostad ogärna lämnar den.

Ifall en oreglerad hyressättning skulle bidra till ökat
byggande skulle utbudet av hyresrätter öka på sikt vilket
skulle kunna öka utbudet av billigare bostäder i mindre
attraktiva lägen. Det är dock en strategi som skulle ta
lång tid för att få resultat. Innan utbudet ökat tillräckligt
finns en risk att hyrorna i det billiga beståndet skulle
höjas kraftigt. Ytterligare en risk är att det skulle förstärka städernas socioekonomiska segregering. En grundläggande fråga är även om hyresnivåerna skulle pressas
ned så lågt att de mest betalningssvaga hushållen skulle
kunna efterfråga dem.
Skatteneutralitet
För villor och bostadsrätter finns fastlåsningsmekanismer
i form av att beskattning av försäljning är hög medan
kostnaden för ägande är låg. De gynsamma skattereglerna för bostadsrätt relativt hyresrätter leder även till att
det blir mer attraktivt att planera bostäder för ägande.
Ökad skatteneutralitet mellan bostadsrätt och
hyresrätt samt minskade transaktionskostnader för
försäljning hade främjat byggandet av hyresrätter samt
ökat rörligheten på bostads- och äganderättsmarknaden.
En allmänt ökad rörlighet på bostadsmarknaden är
viktig men för de betalningssvaga hushållen är det också
viktigt att rörligheten når hela marknaden och inte bara
bostäderna med medel till höga hyror.

IV: FINANSIERING OCH BIDRAG
Istället för att adressera glappet mellan behov och
efterfrågan på utbudssidan kan insatser istället inriktas
mot att öka hushållens betalningsförmåga. En fördel
med detta relativt insatser på utbudssidan är att investeringarna oavkortat går till hushållen, vilket kan vara mer
effektivt.
Statliga lån
I dagsläget finns det relativt stora barriärer för bolån,
bl.a. genom insats- och amorteringskrav. Dessa krav existerar för att förhindra en lånebubbla. Att helt förflytta
lånekraven innebär en relativt stor risk, särskilt när det
gäller hushåll med låga inkomster och osäker anställningssituation. Ska barriären för lån tas bort blir det
troligtvis nödvändigt att staten går in som garant och
därmed förflyttar risk från individ till samhälle.
Med ett system inriktat mot lån öppnas möjligheterna för även betalningssvaga hushåll att även äga sin
bostad. Fördelarna med detta är att månadskostnaden
för en bostads- eller äganderätt generellt är lägre än att
hyra, när man väl äger sin bostad. Köper fler sin bostad
så avlastas även hyresmarknaden.
I Norge finns ett system för statliga bolån, det s.k.
startlånesystemet, där stat och kommun ger förmånliga
lån till hushåll som har svårt att erhålla lån från privata
banker. Eventuella förluster från lånen hanteras gemen-

samt mellan kommun och stat. För att kvalificera sig för
lån behöver hushållet kunna betala ränta och amortering
och ändå ha tillräckligt kvar för livsnödvändiga utgifter.
Lånen är ofta på 25 år och de första 5 åren är amorteringsfria.
Lånesystemet innebär en möjlighet att nå betalningssvaga hushåll utan att förändra Sveriges nuvarande
bostadssystem med en huvudsaklig allmän bostadsmarknad, vilket rent organisatoriskt givetvis är enklare än att
bygga upp nya system.
De eventuella nackdelarna med att öka efterfrågansmöjligheter med lån är att hushållens belåningsgrad
ökar. Eftersom stat och kommun tar den finansiella
bördan för fallerade lån är det dock betydligt mindre
riskabelt än vanliga lån.
Bostadsbidrag
Ett alternativ till lån är ökat bostadsbidrag till hushåll
som inte har möjlighet att efterfråga en bostad. Detta
är ett mer kostsamt alternativ för staten än lån, men
minskar samtidigt risken för en lånebubbla och kan nå
fler hushåll.

V: VERKA FÖR MINSKAD DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN
Förutom att bostadsbristen i sig leder till att de mest
betalningssvaga utkonkurreras på bostadsmarknaden så
kan det förutom inkomst finnas övriga barriärer som
hindrar vissa hushåll att få tillträde till hela bostadsbeståndet. Bostadsdiskriminering kan ske direkt (att
individer eller grupper missgynnas genom att behandlas
sämre än någon annan i en jämförbar situation) eller
indirekt (när det finns generella regler som slår särskilt
hårt mot vissa grupper). Det har i studier visats att
diskriminering mot exempelvis individer med utländsk
bakgrund är relativt vanligt på bostadsmarknaden. Problemet är dock att det ofta kan vara svårt att bevisa. När
det gäller indirekt diskriminering så måste det bevisas att
de krav som ställs inte fyller något rationellt ekonomiskt
syfte för hyresvärden utan endast existerar för att exkludera grupper som anses icke-önskvärda av dem.
Den vanligaste indirekta diskrimineringsgrunden
bland hyresvärdar är troligtvis att inte acceptera annan
inkomst än lön som hyra. Att kategorisera detta som
diskriminering är ett gränsfall, då det kan sägas ha rationella ekonomiska skäl. Samtidigt kan det argumenteras
att många former av försörjningsstöd utgör en relativt
stabil och förutsägbar inkomst och att huvudsyftet med
dessa krav därmed snarare är att sortera vilka hyresgäster som bor i fastigheterna.
Bland de betalningssvaga hushållen får en del hela,
eller delar, av inkomsten från försörjningsstöd eller
bidrag. Att hyresvärdar accepterar bidrag som sjukförsäkring, försörjningsstöd och dylikt som inkomstkällor
är således viktigt för många betalningssvaga hushålls
möjligheter att efterfråga en bostad.

Kommunens verktyg för minskad diskriminering
Eftersom diskriminering ofta sker i förmedlingen eller
anskaffandet av bostaden så ligger det något utanför
kommunens huvudsakliga påverkansfält. Genom Boplats Syd har Malmö stad ett tydligt verktyg för påverkan.
I Boplats Syds kösystem är tillgång till bostaden
endast kopplat till kötid. Bland de bostadsbolag som
ingår i Boplats Syds bestånd så finns det därmed tydliga
regler för att förhindra godtyckliga bedömningsgrunder.
Att verka för att en större andel av stadens hyresvärdar
ansluter sig till Boplats Syd är således ett handfast sätt
för kommunen att verka för minskad diskriminering.
MKB är idag den huvudsakliga hyresvärd som
accepterar annan inkomst än lön som hyra. Ett indirekt sätt att öka beståndet av tillgängliga lägenheter för
hushåll med försörjningsstöd är således att verka för att
MKBs bostadsbestånd ökar. För att fler fastighetsägare
börjar godta övriga inkomstkällor kan Boplats Syd återigen vara ett bra forum.
För att verka för minskad generell diskriminering på
bostadsmarknaden så kan Malmö stad föra en tydligare
dialog med Hyresgästföreningen om hur antidiskrimineringsperspektiv tydligare kan motverkas i deras
verksamhet.
Hittills har det funnits få rättsfall där fastighetsägare
fällts för diskriminering. Med en ökande mängd fällande
domar och prejudikat till hyresgästers fördel ökar pres�sen på fastighetsägare att ta bort diskriminerande regler
eller agerande. Ökat stöd till parter som hjälper hushåll
driva dessa rättsfall (Malmö mot diskriminering är ett exempel) är även något kommunen kan göra för att verka för
minskad diskriminering på bostadsmarknaden.

VI: ÖKA STADENS SOCIALA BLANDNING
Det är inte bara viktigt att Malmö kan erbjuda en större
mängd bostäder med billiga hyror. Det är även en viktig
målsättning att öka den sociala blandningen i staden.
Malmös starka socioekonomiska segregering är i sig en
faktor som bidrar till att skapa väsentligt skilda livsbetingelser i olika delar av staden. Dessa skillnader kan
vara en barriär för utbildning och arbete för boende i
områden med stor social oro och mindre socialt kapital.
En ökad integration är viktigt i bostadsområden,
men även i andra forum - skolan är ett sådant. Det är
i detta avseende viktigt att se på segregering som ett
integrerat system som berör hela staden. Istället för att
prata om Rosengård som ett segregerat område är det
mer relevant att prata om Malmö som en segregerad
stad där både Limhamn och Rosengård är komponenter.
Målet bör vara att öka den socioekonomiska blandningen i samtliga delar av staden, inte bara de mest socialt
utsatta.
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KOMBINATION AV INSATSER BÄST
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De olika insatsområden som diskuterats i detta avsnitt
är inte ömsesidigt uteslutande; flera av dem kan med
fördel kombineras. Det finns vidare en tidsaspekt som
är viktig: vissa förslag tar lång tid att för att få genomslag medan andra relativt snabbt kan genomföras. Både
snabba insatser som kortsiktigt kan avlasta behovet
och mer långsiktiga strategier för att säkra en hållbar
bostadsmarknad i Sverige behövs.
Grundproblematiken och behoven för olika grupper
varierar. En bred insats med flera olika ingångar kan ha
bättre möjligheter att adressera behoven för olika grupper utan att skapa för stora slagsidor och/eller marknadssnedvridningar. Det är önskvärt att bostadsbehovet
för så många som möjligt ska lösas inom den ordinarie
bostadsmarknaden så att särskilda insatser och finansiellt stöd kan riktas mot de som verkligen behöver det.
Unga är en specifik grupp där svårigheten att
hitta bostad generellt inte är kopplad till någon social
problematik. Barriären till bostaden handlar istället
om en inkomst som är ojämnt fördelad över livet och
karriären: låg i början, hög i slutet. För dem är lån och
bosparande en utmärkt insats som möjliggör stöd när
betalningsförmågan är lägre. Om fler unga kan köpa en
bostad avlastas även hyresmarknaden.
För vissa hushåll är det inom räckhåll att efterfråga
en bostad; för dem kan billiga bostadsprojekt på den
ordinarie marknaden möta en del av behovet. Andra
hushåll har dock en så låg inkomst att någon form av
ökat finansiellt stöd, eller subventionerade bostäder
behövs för att möta deras behov (se Figur 10).
Ökat bostadsbyggande på den ordinarie bostadsmarknaden gynnar de flesta parter. Förändrade skatteregler och fri hyressättning kan på lång sikt potentiellt
öka utbudet av billigare hyresrätter. På kort sikt riskerar
dock fri hyressättning att istället höja hyrorna och pressa
ut betalningssvaga hushåll i hemlöshet. En omställning till marknadshyror hade därför behövts regleras
noggrant och kompletteras med insatser (inom utbud,
efterfrågan eller båda) för att stödja betalningssvaga
hushåll.
En fördel social/affordable housing har relativt
andra förslag är att det skapar möjligheter för kommunen att kunna styra den sociala blandningen i staden.
Eftersom segregering i sig är ett betydande problem i
många svenska städer, däribland Malmö, så är detta en
relevant aspekt.
Det optimala ”insatspaketet” för att lösa bostadsbehovet för Malmös betalningssvaga hushåll bedöms alltså
vara en kombination av insatser inom både utbud och
efterfrågan. Figur 10 visualiserar behovet av en mångfald insatser för att kunna lösa bostadsbehovet för samtliga medborgare, eftersom endast insatser på den fria
marknaden inte bedöms lösa bostadsbehovet för alla.

Figur 10. Behovet av flera insatser

SAMMANFATTNING AV INSATSER

Figur 11 visar de olika insatsområdena sorterade enligt
några av de dimensioner som diskuterats i kapitel 4.
Dessa är:
• Utbud och efterfrågan: insatser kan antingen
fokusera på att öka utbudet av bostäder med hyror
i som kan efterfrågas av betalningssvaga hushåll
eller att öka hushållens efterfrågan i form av ökad
betalningsförmåga.
• Kort, medel och lång sikt: Vilka insatser får
snabbt genomslag och är kanske även utformade
för att vara icke-permanenta lösningar, medan
andra endast får effekt på längre sikt.
• Nuvarande eller nytt system: Vilka insatser kan
utföras inom nuvarande lagstiftning och vilka
kräver någon form av förändrad lagstiftning eller
förutsättning som kräver ett nationellt beslut.

Figur 11. Sammanfattning av insatser
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KOMPLEX FRÅGA

REKOMMENDATIONER OCH MEDSKICK

Denna rapport har en relativt teoretisk inriktning. Den
har dels fokuserat på att kartlägga och beskriva utmaningarna för att tillgodose barnfamiljernas bostadsbehov och dels att teoretiskt diskutera hur dessa utmaningar kan adresseras på olika sätt.
Utredningen visar på komplexiteten i bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen. Olika aspekter - i sig
själv ofta komplexa - som utbud, efterfrågan, rörlighet,
incitament från olika aktörer med mera interagerar och
påverkar varandra och måste alla beaktas. Diskussioner
om bostadsmarknaden landar även ofta i frågeställningar som kan vara ideologiska och polariserande i sin
natur: Är en bostad en social rättighet? Är det ett mål
att bostadsmarknaden ska vara så oreglerad och fri från
subventioner som möjligt? Osv.
Inget entydigt svar finns på frågorna ovan och i vissa
fall pekar denna rapport endast på olika möjligheter.
Det finns dock några slutsatser som bedöms som viktiga att framhålla.
• Alla malmöbors tillgång till en bostad av god standard är en förutsättning en god social utveckling i
staden.
• Alternativkostnaden av icke-agerande är stor. Bostadsbrist är kostsam för samhället och ger utöver
de omedelbara kostnaderna i t.ex. kommunkassan
långtgående negativa konsekvenser för individer,
familjer och samhället.
• Med de nuvarande förutsättningarna på bostadsmarknaden kommer det under en överskådlig tid
finnas delar av befolkningen i Malmö som har svårt
att efterfråga en bostad. För att lösa deras bostadsbehov kommer särskilda satsningar eller subventioner att behövas.

Rapporten rekommenderar i det fortsatta arbetet att:
• Inom bostadsförsörjningen initiera särskilda
insatser och projekt riktat mot betalningssvaga
hushåll eftersom deras bostadsbehov generellt inte
tillgodoses inom ordinarie projekt.
• I bostadsprojekt undersöka olika möjligheter för
att minska boendekostnader och löpande utvärdera
utfallet av dessa satsningar.
• Malmö stad tydligare signalerar till bostadsbranschen att bostäder till betalningssvaga är en
prioriterad inriktning för kommunen och tydligare
uppmuntrar samarbeten med byggherrar och förvaltare som har ett engagemang i dessa frågor.
• Att tydligare verka för att minska övriga barriärer
(ej direkt kopplat till möjlighet att kunna betala
hyra) för inträde på bostadsmarknaden som hyreskrav.
• Att parallellt med insatser för att öka utbudet av
bostäder betalningssvaga kan efterfråga arbeta
med att höja hushållens möjlighet att efterfråga en
bostad genom insatser inom utbildning och arbetsmarknad.
• Att tydligare och mer samordnat föra en dialog
med staten om behovet av nationella insatser för att
kunna adresser bostadsbehovet för betalningssvaga
hushåll.
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OM RAPPORTEN:
Kommission för ett socialt hållbart Malmö utpekade i sin slutrapport bostadsbristen bland Malmös betalningssvaga barnhushåll som ett fokusområde för Malmö stad. Denna rapports utreder
enligt uppdraget från kommissionen möjligheten att öka tillgången på bostäder som alla barnfamiljer har råd med.

