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MÅNGA BOSTÄDER, MEN INTE TILL ALLA?

De senaste åren har Malmö haft en stor ekonomisk tillväxt,
ökande befolkning och ett ökat bostadsbyggande. Samtidigt
har denna ökande välfärd inte nått alla stadens invånare, med
en ökande trångboddhet och hemlöshet som följd. Man brukar
tala om att det finns två bostadsmarknader, en för de välbärgade som har råd och möjlighet att efterfråga de nyproducerade
bostäderna i attraktiva lägen och en för de som inte har ekonomiska möjligheter att efterfråga nya bostäder eller som har dålig
förankring på bostadsmarknaden och därmed har svårt att skaffa
sig den bostad man har råd med.
Det finns en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(SFS 2000:138 med tillägg SFS 2002:104) som säger att varje
kommun ska planera bostadsförsörjningen så att alla i kommunen kan leva i goda bostäder. Hur detta mål ska uppnås specificeras dock inte. Det finns en pågående nationell diskussion om
att kommunen har väldigt få styrmedel till sitt förfogande för att
t ex få till stånd ett bostadsbyggande som också de mer ekonomiskt svaga grupperna kan efterfråga.
I detta projekt vill vi särskilt fokusera på de grupper som den
vanliga kommersiella bostadsmarknaden inte riktigt bryr sig om
och som därmed är ett ansvar för kommunernas bostadsförsörjning. Projektet fokuserar på tre frågor: unga vuxnas situation på
bostadsmarknaden, hemlöshet och trångboddhet.
De unga vuxna representerar en grupp av människor som
kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden på grund av
olika faktorer som en svagare personlig ekonomi men även en

bostadsmarknad som saknar tillräckliga mängder hyresrätter
och hårdnande krav för lån till bostadsrätter mm. Dessa frågor
presenteras i rapporten för att identifiera vilka svårigheter som
finns för unga vuxna på bostadsmarknaden idag och vad som
kan göras från kommunens sida.
Hemlöshet är ett problem som är ständigt närvarande i de
flesta städer. Hemlösa kan grovt sett delas in i två kategorier: de
hemlösa som har egen problematik som kan vara ett hinder för
att få bostad såsom missbruk eller psykiska problem och de som
är hemlösa på grund av strukturella orsaker såsom bostadsbrist
mm. Denna rapport fokuserar på den hemlöshet som har strukturella orsaker då den till stor del är en effekt av bostadsmarknaden och andra aspekter av bostadstillgång.
Trångboddhet är ett dolt problem i samhället där kunskap
om den egentliga utbredningen saknas. Denna rapport presenterar dels problemen som avsaknaden av faktisk statistik om
trångboddhet utgör och försöker dels kartlägga hur utbredd
trångboddhet är som fenomen i Malmö och i vilka delar av
staden som problematiken existerar.
Rapporten användes som underlag till en workshop om de
bostadssociala frågorna i Malmö som hölls den 31 mars 2009.
Workshopen avsåg att identifiera vilka verktyg kommunen har
för att arbeta med dessa frågor och identifiera möjliga lösningar.
Förslag som kom fram under workshopen presenteras i slutet av
rapporten.
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SITUATIONEN I MALMÖ
Denna sektion ger en kort presentation av hur situationen ser ut
vad gäller bostadsupplåtelse och bostadsbyggande, unga vuxna
och hemlöshet i Malmö.
Bostäder
Malmö har en relativt stor andel hyresrätter, nästan hälften av
alla bostäder i Malmö är hyresbostäder. En viss minskning av
hyresrätter har dock skett de senaste åren p g a omvandlingen
från hyresrätt till bostadsrätt. Omvandlingen har inte varit
lika stor som i t ex Stockholm, men den har trots allt naggat på
beståndet. Trots att det finns en stark vilja i Malmö att stimulera
byggande av nya hyresrätter och det också har byggts nya hyresrätter så har det skett en nettominskning av antalet hyresrätter i
Malmö eftersom omvandlingen är högre än nybyggandet. Den
pågående finanskrisen kan naturligtvis ändra detta förhållande.
Redan nu kan det märkas ett större intresse bland byggherrar att
bygga hyresrätter istället för bostadsrätter och gissningsvis kan
också omvandlingen stanna upp.

Upplåtelseform

Hyresrätt, MKB
Hyresrätt, privat
Bostadsrätt
Äganderätt
TOTALT

1 jan 2008

Malmö har ingen tidigare tradition som studentstad och här
finns endast ett måttligt bestånd av studentbostäder, omkring
1500 st. Man brukar säga att malmöstudenten vanligtvis inte är
en typisk student utan ofta är äldre och har större förankring i
Malmöregionen och att de flesta studenterna därför inte efterfrågar en studentbostad utan hellre vill ha en vanlig hyreslägenhet.
Lunds studentkår har tillsammans med Uppsala studentkår nyligen låtit genomföra en bostadsundersökning bland studenterna
i Uppsala, Lund och Helsingborg. Någon sådan undersökning
är inte genomförd i Malmö, men en del av svaren kan antas
gälla generellt. På frågan om hur studenten vill bo i framtiden
svarar de allra flesta att man vill bo i hyreslägenhet eller studentlägenhet och att ett billigt boende är viktigt liksom närhet till
kommunikationer, livsmedelsbutik, men också att hög boendestandard är viktigt.

Storlek

   Totalt

  %

  Småhus

   19 675
   48 091
   53 890
   21 900
143 556

14
33
38
15
100

      297
      332
   3 124
  21 900
  25 653

1 rum & kök
2 rum & kök
3 rum & kök
4 rum & kök
TOTALT

1 jan 2008

   Totalt

  %

  Småhus

   20 674
   43 634
   41 298
   37 950
143 556

14
30
29
26
100

      208
      780
   3 137
  21 528
  25 653

Malmö har en relativt stor andel mindre lägenheter - 44 % har
1 eller 2 rum. Omkring en fjärdedel av bostäderna i Malmö har
4 rum eller fler. Ungefär lika stor andel av hushållen består av
minst tre personer. Detta säger naturligtvis inget om vem som
bor var och om de stora hushållen bor i de stora bostäderna
och ensamhushållen i de små. Hushållssiffrorna på nästa sida
är framskrivna eftersom det inte finns någon aktuell folk- och
bostadsräkning.
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Hushållstyp

De bostäder som har byggts har i huvudsak byggts för de grupper i samhället som har möjlighet att efterfråga ett boende till
en relativt hög kostnad. Vi har varit inne i en högkonjunktur
och det har byggts bostäder och infrastruktur, inte bara i Malmö
utan i stort sett i hela regionen. Detta har bl a lett till att fler
bostäder kommit ut på den regionala bostadsmarknaden, men
också till ökade produktionskostnader och en brist på både
arbetskraft och entreprenörer som kan ha drabbat bostadsbyggandet på ett negativt sätt.
Vi är nu inne i en finanskris och betydligt färre bostadsbyggen har påbörjats och beräknas påbörjas de närmaste åren. Det
finns dock en möjlighet att intresset för att bygga hyresrätter nu
ökar, särskilt om produktionskostnaderna är på väg ner.

2007

Antal

   Totalt

  %

Totalt antal
därav
med 1 boende
med 2 boende
med 3 boende
med 4 boende

   138 152

100

     61 644
     42 320
     16 072
     18 116

45
31
12
13

  

Framskrivna uppgifter
Bostadsbyggandet
Det fanns ett uttalat mål i handlingsplanen för Välfärd för alla
om att 5 000 nya bostäder skulle byggas under perioden 20042008. Detta mål har uppfyllts, under perioden har det färdigställts omkring 6300 bostäder. Det är betydligt mer än vad som
byggdes de fem åren före Välfärd för alla – programmet. Men på
grund av den stora befolkningsökningen i Malmö
(15.000 personer under de tre senaste åren) har detta ändå inte
räckt, vilket har lett till ökad bostadsbrist och trångboddhet.

Färdigställda bostäder i Malmö, upplåtelseformer
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Andel 19-24 år av totalbefolkning 1 januari
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Unga vuxna
Vi har i denna rapport avgränsat gruppen unga vuxna till åldern
19-24 år. Denna avgränsning beror på att ungdomarna vid 19
års ålder avslutat gymnasieskolan och söker nya vägar och orter
för studier/arbete; vid 24 års ålder har stor del av gruppen avslutat högre studier, söker arbete och bildar någon form av familj.
Avgränsningen har även gjorts för att enkelt kunna jämföra
åldersgruppen med annan redovisad statistik.
Unga vuxna är en rörlig grupp, som är svår att nå och planera
för enligt traditionella metoder. Enkätstudier bygger på olika
former av adressregister och många av de unga är inte ”skrivna”/
folkbokförda på bostadsorten. Likaså är grunden för redovisad
statistik den folkbokförda befolkningen. Enligt Malmö högskolas beräkningar är endast hälften av studenterna som bor i
Malmö folkbokförda i kommunen. Så kallade ”mörkertal” finns
bland alla åldersgrupper men antas högre i den rörliga gruppen
unga vuxna.
Under år 2008 ökade Malmös befolkning med 5 700 personer. 20 600 flyttade in till Malmö och av de nyinflyttade var
5 200 eller 26% unga vuxna i åldersgruppen 19-24 år. De som
flyttar hit kommer från såväl andra delar av Sverige som från
utlandet.
24 700 personer eller 9% av Malmöborna är idag i åldersgruppen 19-24 år (1 jan. 2009), en ökning med en procentenhet sedan sekelskiftet då gruppen bestod av 20 400 unga Malmöbor och utgjorde 8% av den totala befolkningen. Ökningen
kan ha en förklaring i att Malmö högskola öppnades 1998. Även
Helsingborgs, Skånes och Sveriges andel unga har ökat med en
procentenhet. Lund, som är en gammal universitetsstad, har
13% av sin befolkning i gruppen 19-24 år och andelen är oförändrad sedan år 2000. Malmö ligger nu på samma nivå som
Göteborg och en procentenhet högre än Sverigegenomsnittet.
Om fem år eller 1 januari 2014 beräknas gruppen unga vuxna i
Malmö öka med 1 500 och skulle då bli totalt 26 200 personer,
enligt Malmö stads befolkningsprognos 2009.

Källa: SCB

Av Malmös unga vuxna bor hälften i stadsdelarna Centrum,
Södra Innerstaden och Fosie. Dessa tre stadsdelar är också de
befolkningsmässigt största. Ser man på andelen i åldern 19-24 år
av totalbefolkningen per stadsdel så visar sig Södra Innerstaden,
Rosengård och Centrum ligga högst med 12%, 11% respektive
10% och genomsnittet för Malmö ligger på 9% unga vuxna av
totalbefolkningen.

43 % av Malmöborna i åldern 19 till 24 år har utländsk bakgrund dvs är födda i utlandet eller födda i Sverige med båda
föräldrarna födda i utlandet. Andelen Malmöbor med utländsk
bakgrund i hela Malmös befolkning ligger lägre, 37 %.
Av Malmös totala antal hemlösa är 16 % unga vuxna och som
tidigare nämnts utgör de endast 9 % av befolkningen - detta
visar att de unga vuxna är överrepresenterade bland hemlösa och
mönstret har varit så under flera år.
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Totalt i Malmö har det skett en 2 % -ig ökning av antalet
hemlösa mellan åren 2007 och 2008 men på stadsdelsnivå är
skillnaderna stora vilket framgår av tabellen nedan. Södra Innerstaden minskar mest till antalet och jämfört med 2006 har
stadsdelen 104 färre hemlösa vuxna personer. Andra stadsdelar
som också har minskat jämfört med 2007 är Västra Innerstaden,
Limhamn/Bunkeflo och Oxie medan övriga stadsdelar ökar.

Hemlöshet
Antal hemlösa i Malmö har de senaste tio åren legat på en nivå
kring 800 personer. Mellan åren 2002 och 2003 minskade
antalet hemlösa kraftigt delvis till följd av att nya boenden för
hemlösa skapades. Därefter har antalet ökat till att de tre senaste
åren ligga på en nivå kring 850 personer. 2008 uppgick antalet
till 862 vuxna personer.

Antal hem lösa i Malm ö 2002-2008
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Antal hemlösa stadsdel 2007 och 2008 samt förändring
Stadsdel
2007 2008
F ö rä n d rin g
F ö rä n d rin g i %
Centrum
Södra Innerstaden
Västra Innerstaden
Limhamn - Bunkeflo
Hyllie
Fosie
Oxie
Rosengård
Husie
Kirseberg
Totalt

136
300
43
22
60
129
16
78
13
43
840

158
235
33
13
83
167
11
91
14
57
862

22
-65
-10
-9
23
38
-5
13
1
14
22

16%
-22%
-23%
-41%
38%
29%
-31%
17%
8%
33%
3%
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Bostadspolitikens mål är en långsiktigt välfungerande
marknad där efterfrågan möter ett utbud som svarar mot
behoven. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera i syfte att skapa förutsättningar för alla i en kommun att leva i goda bostäder.
Ungdomspolitikens huvudmål är att alla unga, mellan 13
och 25 år, ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.  
Med tanke på dessa mål är bostadssituationen för ungdomar
en viktig fråga.
Begränsad kunskap
Kunskapen från forskning om ungdomars förutsättningar på
bostadsmarknaden är begränsad, mycket beroende på metodproblem. Unga är inte alltid skrivna där de bor vilket gör det svårt
att arbeta med registerdata och urvalsundersökningar får ofta
stora bortfall.
Situationen för ungdomar på bostadsmarknaden påverkas av
många faktorer. Det allmänna ekonomiska läget, arbetsmarknaden, utbildningsväsendet och socialförsäkringssystemet har alla
betydelse för ungdomars förutsättningar att efterfråga bostäder.
Även bostädernas utbud, storlek, läge, kostnad och förmedling
har en påverkan.
Ungdomar utgör en del av en helhet på bostadsmarknaden.
Därför har även andra gruppers agerande betydelse för deras
möjlighet att hävda sig. Det är inte bara åldersgruppens storlek
som påverkar bostadsefterfrågan utan också hushållens storlek
och preferenser. Hur fyrtiotalisterna beter sig påverkar alltså i
hög grad dagens ungdomar. Man talar ofta om ungdomar som
särskilt utsatta på bostadsmarknaden. Boverket har emellertid
inte hittat några belägg för att de blir diskriminerade på grund
av sin ålder. Deras svårigheter beror i hög utsträckning på att
de är nya på arbets- och bostadsmarknaden. Det väsentliga är
därmed betalningsförmåga snarare än ålder.
Varför har unga svårt att etablera sig på
bostadsmarknaden?
Nedan presenteras några av de faktorer som påverkar unga vuxnas möjlighet att skaffa en bostad.
Sämre ekonomiska förutsättningar
Unga har betydligt sämre ekonomiska förutsättningar än många
andra grupper på bostadsmarknaden. I synnerhet för de yngsta
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UNGA VUXNA

ungdomarna, 21 till 24 år, har inkomstutvecklingen varit
mycket svag. Andelen förvärvsarbetande ungdomar har minskat
de senaste 20 åren. Det har blivit vanligt med tidsbegränsade
anställningar och deltidsarbeten. Mellan år 1990 och 2007 har
etableringsåldern, den ålder då tre fjärdedelar av en ålderskull
har ett arbete, ökat från 21 till 27 år för männen och från 20
till 29 år för kvinnor. I och med ungas försämrade ekonomi
har familjen och det personliga nätverket blivit allt viktigare för
försörjningen.
Bostadsbrist för ungdomar i storstadsregionerna
Det råder bostadsbrist i storstadsregionerna. Framförallt finns
det en brist på hyresrätter och speciellt mindre hyresrätter. Detta
drabbar många grupper, däribland ungdomar. Trots bostadsbristen är det få kommuner som arbetar särskilt mycket med bostadsförsörjning för ungdomar/studenter eller som har särskilda
insatser på gång för att underlätta för ungdomar att få bostad.
Få unga etablerade i egen bostad
Etableringen i egen bostad har minskat kraftigt sedan år 1990. I
Stockholms- och Göteborgsregionen bor endast en tredjedel av
20- till 23-åringarna och två tredjedelar av 24- till 27-åringarna
i egen bostad enligt Hyresgästföreningen. Det är framförallt
etableringen i hyresrätt som har minskat. En fjärdedel av dem
som har flyttat hemifrån bor utan besittningsskydd. Allt fler bor
i studentbostad och i andrahand. Medianåldern för att flytta
hemifrån har även ökat sedan början av 1990–talet.
De unga i storstadsregionerna efterfrågar framförallt hyresrätt. Två rum och kök är mest efterfrågade bostadsstorleken.
Enligt Boutredningen är det ett riktigt kök, ett tryggt område
samt ett eget kontrakt som ungdomar värderar högst. Ofta
motsvarar dock betalningsförmågan inte önskemålen vilket gör
dem svåra att realisera.
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Brist på hyresrätter
Sedan slutet av 1990-talet har man byggt relativt mycket i
storstadsregionerna men andelen nya hyresrätter har gått ner. En
större andel av de nya bostäderna är bostadsrätter och hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Andelen hyresrätter totalt har
minskat, vilket kraftigt har begränsat ungdomars möjlighet att
etablera sig på bostadsmarknaden. Mellan 37 och 45 procent av
bostadsbeståndet i storstadsregionerna är fortfarande hyresrätter.
Stormalmö har den lägsta andelen hyresrätter av de tre storstadsregionerna.
Ökad konkurrens
Förutom att gruppen unga växer ökar även andra grupper av
enpersonshushåll. Konkurrensen om bostäderna har därmed
hårdnat och hyresvärdars och långivares krav för att få förstahandskontrakt och bostadslån har höjts. För unga som inte kvalificerar sig på den reguljära bostadsmarknaden kan andrahandsmarknaden vara det enda alternativet. Enligt Boutredningen
växer andrahandsmarknaden i storstadsområdena där missförhållanden är vanligare än i övriga landet. Nybyggda bostäder är
dyra och därmed utom räckhåll för många unga. De unga hjälps
inte mycket av de flyttkedjor som skapas. Forskningen visar att
det krävs åtgärder som är speciellt riktade till de unga, om de ska
få sina behov tillgodosedda.
Bostadsförmedlingen viktig
Det är inte bara antalet bostäder som är viktig utan förmedlingen. Stockholms stad har en kommunal bostadsförmedling
som förmedlar hyresrätter efter kötid. Göteborg stad har en
marknadsplats utan kösystem för bostäder. Malmö stad startar
en kommunal förmedling hösten 2009 efter Stockholmsmodell.
Generellt gäller att dagens bostadssökande själva måste vara
mycket aktiva i sitt sökande efter en lägenhet och att kontakter
är en vanlig metod för att få en första bostad i storstadsregionerna.
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Ökande befolkning och inflyttning
Befolkningen i storstadsregionerna ökar. De har redan en ung
befolkning och inflyttningen av ungdomar är stor. Under de
närmaste åren kommer antalet ungdomar som kommer ut på
arbets- och bostadsmarknaden att öka mycket kraftigt i Sverige och deras nuvarande flyttmönster fortsätter, enligt SCB.
Flyttarna går från mindre kommuner till högskoleorter, och
storstadsregioner och senare från högskoleorterna till storstadsregionerna.

UNGAS BOSTADSMARKNAD I FRAMTIDEN
Ökningen av unga i åldern 20 till 24 år fram till år 2012, kommer att sätta ytterligare press på bostadsmarknaden i Stockholm,
Göteborg och Malmö stad. Framför allt på mindre lägenheter.
Konkurrensen om nya bostäder ökar troligtvis också och situationen för ungdomar i dessa städer kommer fortsatt att vara svår.
De får sannolikt svårare att komma in på den reguljära bostadsmarknaden.
Effekter av lågkonjunkturen
Boverket har gjort en bedömning som bygger på att den svenska
ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur som sammanfaller
med den stora ungdomskullens etablering på arbets- och bostadsmarknaden. Under lågkonjunkturen på 1990-talet var det
ungdomar och invandrare som drabbades hårdast och behövde
längst tid för att återhämta sig. Det är alltså troligt att det blir
svårare för dem att efterfråga bostäder även under den nuvarande krisen.
Fortsatt bostadsbrist
Det kommer att vara fortsatt brist på bostäder i storstadsregionerna under 2009 och 2010.
Befolkningen fortsätter öka och därmed konkurrensen om
bostäderna. Det planerade bostadsbyggandet för åren 2008 och
2009 ligger under Boverkets byggbehovsanalys. Detta innebär
att bostadsbyggandet i storstadsregionerna minskar under 2008
och 2009 och hamnar ännu något under det demografiska
behovet i Boverkets byggbehovsrapport.
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Svårare att etablera sig i egen bostad
Det är risk att andelen hyresrätter fortsätter att minska i storstadsregionerna. Hyresrätt är den första egna boendeformen för
de flesta unga. En mindre andel hyresrätter kan därmed leda till
att färre ungdomar kan etablera sig på den reguljära bostadsmarknaden överhuvudtaget.
Hyresvärdarnas formella krav gör det svårt för en del unga
att efterfråga de hyresrätter som blir lediga. Det är möjligt att
kraven för förstahandskontrakt höjs ytterligare i framtiden.
Osäkerheten på finansmarknaden kan innebära att grupper som
annars skulle efterfråga bostadsrätt, istället väljer hyresrätt. Detta
kan ytterligare öka konkurrensen om hyresrätterna.
Osäkerheten på bolånemarknaden kan öka kraven för bolån
och kapitalinsats. Många unga kan få svårt att finansiera ett
bostadsköp. Det betyder att det är svårt att köpa en bostad om
man inte får ekonomisk hjälp från föräldrarna. Det finns också
risk att andra- och tredjehandsmarknaden fortsätter att vara
omfattande fram till år 2012 och många ungdomar kommer att
vara hänvisade till att bo i andrahand. Tillhörande problematik
som att ta ut överhyra eller att hyra ut utan värdens tillstånd
kommer troligtvis även i fortsättningen vara vanligt eller öka i
storstadsregionerna.
Fortsatt höga kostnader i nyproduktion
Kostnadsutvecklingen under de senaste åren samt avsaknaden
av statliga stöd innebär troligtvis fortsatta höga kostnader i nyproduktionen av bostäder. För hushåll med låga och medelstora
inkomster kan det vara särskilt svårt att betala kostnaderna. Det
gäller i synnerhet enpersonshushåll. Forskning om flyttkedjor
visar att om svaga grupper på bostadsmarknaden, exempelvis
unga, ska få sina behov tillgodosedda, krävs det speciellt riktade
åtgärder.
Konsekvenser för individen och samhället
Utsattheten på bostadsmarknaden har effekter för livskvaliteten.
Osäkerhet och instabilitet, trångboddhet, brist på privat rum,
svårigheter att koncentrera sig och negativ påverkan på arbete
eller studier, är några konsekvenser av ett oordnat boende som
unga ofta nämner. Brist på en ordnad boendesituation försvårar
etableringen i vuxenlivet och kan vara en bidragande orsak till
att familjebildning förskjuts uppåt i åldrarna.
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Förutom svårigheter på ett individuellt plan, kan det även få
negativa konsekvenser för samhället i stort. Det kan minska
rörligheten på arbetsmarknaden och hämma den ekonomiska
tillväxten i storstadsregionerna och i Sverige som helhet.
Ungdomsstyrelsen redovisar årligen ett antal indikatorer
på ungas livsvillkor, senast i rapporten Ung idag 2008.
(ungdomsstyrelsens skrifter 2008:5). Följande indikatorer
är bland dem som är av intresse för ungas möjligheter på
bostadsmarknaden.
Inkomna ansökningar om betalningsföreläggande
Detta är en tidig signal om problem med betalningsförmågan
för åldersgruppen.
Ett utslag om betalningsföreläggande i Kronofogdemyndighetens register används som underlag för kreditupplysningsföretagens register över betalningsanmärkningar. Konsekvenserna
av att få en betalningsanmärkning är stora för unga människor.
Uppgiften finns kvar i tre år och kan leda till svårigheter att ingå
ekonomiska avtal, exempelvis problem med att hyra bostad. En
skuld i Kronofogdemyndighetens register försvårar således en
ung persons inträde i vuxenlivet. Unga är överrepresenterade när
det gäller att låta icke infriade skyldigheter gå så långt som till en
ansökan om betalningsföreläggande. Antalet inlämnade ansökningar om betalningsföreläggande och handräckning mot unga i
åldern 18–25 år ökade mellan 2006 och 2007 efter en nedgång
mellan 2005 och 2006. Ökningen var störst bland 18–19-åringarna. Men den genomsnittliga skulden per inlämnat betalningsföreläggande minskade från 5 260 kronor till 5 241 kronor.
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Antal med skulder som är föremål för indrivning hos
Kronofogdemyndigheten
Andelen unga i Kronofogdens register har inte ökat mellan 2003
och 2007. Däremot ökade antalet personer med 965 mellan
2006 och 2007. Det är vanligare att män hamnar i Kronofogdens register än att kvinnor gör det. De geografiska skillnaderna
mellan länen var 2007 relativt stora, detta var även fallet vad gäller inkomna ansökningar om betalningsförelägganden. Skånes
län hade högst andel gäldenärer (4,9 procent). Den genomsnittliga skulden för 18 – 25 åringarna i registret är drygt 19 500
kronor.
Ansökan om och verkställande av vräkning
Indikatorn beskriver hur många i åldersgruppen 18–25 år som
riskerar att bli vräkta, det vill säga där ansökan om avhysning
har inlämnats till Kronofogdemyndigheten. Den visar också
hur många som slutligen har vräkts från sin bostad. Vanligtvis
beror en vräkning på att hyresgästen inte har betalt sin hyra,
men även fall av störande beteende förekommer. Konsekvensen
av en avhysning innebär i regel, förutom bostadslöshet, även att
en betalningsanmärkning registreras om vräkningen beror på
obetald hyra.
Andelen genomförda vräkningar i förhållande till antalet inkomna ansökningar sjönk från 41 procent 2006 (440 av 1 081)
till 39 procent 2007 (470 av 1 195). Det är emellertid fortfarande vanligare att en ansökan om avhysning faktiskt resulterar i
en genomförd avhysning i ungdomsgruppen jämfört med i hela
befolkningen över 17 års ålder.
Malmö:
Totalt finns det 1 306 gäldenärer födda 1984 - 1991 i Malmö
kommun. Deras gemensamma skuldsaldo är 36,4 miljoner
kronor. Genomsnittsskulden är 28 000 kronor.
(Statistiken visar en lägesbild per den 20 januari 2009. Källa:
Kronofogden)
Uppgifter om avhysning av unga saknas för Malmö.
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TRÅNGBODDHET

Foto: Marie Åkerström-Olsson

Trångboddhet är ett problem som de flesta vet existerar i
samhället men där kunskap om den egentliga utbredningen
av fenomenet saknas. Denna okunskap gör det svårt att veta
hur allvarligt det är som problem för Malmö stad och hur
man från kommunens sida skall bemöta problemet.   
Vad är definitionen av trångboddhet?
Den s.k. norm 3 definitionen av trångboddhet, etablerad av
Bostadskommittén 1986, är som följer:
”Om det bor mer än en person per rum i en lägenhet, kök och
vardagsrum oräknat, betraktas man som trångbodd, enligt det som
kallas norm 3. Sambor antas dock klara sig med ett sovrum. En
familj med två barn behöver alltså ha en fyra för att inte räknas
som trångbodd.”
Enligt norm 3 definitionen bör alltså ensamstående bo minst i
en tvåa, ett par bo minst i en tvåa, en familj med ett barn minst
i en trea osv.
Denna definition är något problematisk då ensamboende
som bor i ettor räknas som trångbodda. Alla boende i studentrum blir till exempel därmed trångbodda. Den officiella trångboddhetsstatistiken blir därmed något missvisande då ensamboende utgör en så stor del av de trångbodda. Det finns en risk att
de ensamboende hushållen skymmer de hushåll där trångboddhet är ett verkligt problem i statistiken. Utgångspunkten i denna
rapport blir därmed att trångboddhet innebär att man bor mer
än 1 person per rum.
Konsekvenser av trångboddhet
Trångboddhet har bevisligen negativa effekter på boendes
livskvalitet. En rapport från Boverket visar att det dels handlar
om rent praktiska bekymmer som brist på förvaringsutrymme,
att behöva sova i vardagsrum och kök och ökad förslitning på
lägenheten. Svårighet att läsa läxor är ett annat typiskt trångboddhetsproblem som kan ha negativa konsekvenser för trångbodda barns skolresultat och därmed chanser i livet.
     Trångboddhet kan även leda till både mental och fysisk
ohälsa. Mentalt handlar det mycket om de påfrestningar som
uppkommer av att bo för nära inpå andra människor med
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brist på privatliv och personlig integritet som konsekvenser.
Trångboddhet leder även ofta till en svårighet att hålla en god
bostadshygien vilket kan innebära hälsoproblem såsom luftvägssjukdomar och tuberculos. Sömnsvårigheter är en annan vanlig
konsekvens av trångboddhet.
Nationell trångboddhetsstatistik
Sedan folk- och bostadsräkningen upphörde 1990 har det inte
utförts någon total undersökning av trångboddheten i Sverige.
Senare undersökningar är baserade på urval och därmed skattade, vilket innebär att de troligen innehåller en felmarginal.
Statistiska centralbyrån publicerade 2004 undersökningen
Hushållens ekonomi som bl.a. tar upp trångboddhet. Statistik
från denna undersökning presenteras här:
Trångboddhetsstatistik i Sverige 2004
Antal trångbodda hushåll (norm 3)
687 000
Antal ensamboende i 1:a		
400 000
Andel trångbodda bland ensamma föräldrar med barn
(totalt 93 000 hushåll)
Antal trångbodda i hyresrätt
502 000
Antal trångbodda med utländsk bakgrund
166 000
Antal trångbodda i inkomstkvartil 1
329 000

(58 %)
(37 %)
(73 %)
(24 %)
(47 %)

Tabellen indikerar några tydliga tendenser: En mycket stor majoritet av trångbodda hushåll bor i hyresrätter och låginkomsttagare, ensamma föräldrar med barn och personer med utländsk
bakgrund är överrepresenterade bland trångbodda. Statistiken
visar även att nästan 60 procent av de trångbodda hushållen
utgörs av ensamboende i 1:or – d.v.s. att enligt denna rapports
definition skulle endast ca 287 000 hushåll i Sverige egentligen
vara trångbodda.
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Boendetäthet i Malmös stadsdelar och delområden
Genom att dividera antalet boende i stadsdelar och delområden med antalet rum kan man få en sorts ”trångboddhetsgrad”
som indikerar hur boendetäta dessa områden är. Enligt denna
rapports definition av trångboddhet representerar alla värden
som ligger över 1,0 (1 boende/rum) trångboddhet. Det är dock
viktigt att poängtera att denna siffra representerar ett medelvärde för ett helt område; boendetätheten skiljer sig dock självklart
mellan olika hushåll. Ett område med boendetäthet på 0,8 kan
därmed innehålla både hushåll som är ordentligt trångbodda
och hushåll med mycket plats. Det är just i denna aspekt som
statistiken är otillräcklig. Ligger medeltalet för ett område kring
1,0 kan man dock med ganska stor säkerhet anta att det innehåller relativt många hushåll som är trångbodda.

En tabell över boende/rum i Malmös tio stadsdelar 2007
(EBO inräknat) ger följande resultat:
Stadsdelar: Boende/rum 2007 med EBO inräknat;
högst till lägst
1. Rosengård		
2. S. Innerstaden		
3. Fosie			
4. Kirseberg		
5. Centrum		
6. Hyllie			
7. Oxie			
8. Husie			
9. Limhamn-Bunkeflo
10. V. Innerstaden		

0,99
0,76
0,71
0,69
0,64
0,63
0,62
0,61
0,60
0,55

Foto: Marie Åkerström-Olsson

Trångboddhet i Malmö
Då officiell statistik över boende på hushållsnivå inte finns att
tillgå så är utbredningen av trångboddhet i Malmö idag okänd.
För att försöka kartlägga trångboddheten i staden får man därmed tillita sig till två huvudsakliga källor: officiell statistik över
boende och lägenhetsbestånd samt kunskap bland Malmö stads
anställda. Dessa två faktorer ger tillsammans en indikation över i
vilka stadsdelar och delområden i Malmö som trångboddhet kan
tänkas vara ett problem. I denna information saknas dock kunskap om trångboddheten i enskilda hushåll. Sådan information
kan endast tas fram genom en regelrätt räkning av befolkningen.
En verklig kartläggning av hur utbredd trångboddheten är i
Malmö kräver därmed en sådan räkning.
Boende- och försörjningsenheterna i stadsdelarna är av
uppfattningen att trångboddheten i Malmö främst verkar vara
ett problem som berör människor med utländsk bakgrund – och
särskilt de som är relativt nyanlända i Sverige. Mycket av trångboddheten i Malmö utgörs troligen av större invandrarhushåll
som inte har möjlighet eller betalningskapacitet att skaffa ett
större boende. Problematiken späds på ytterliggare av inneboende släktingar och vänner.
En korrelationsanalys mellan boendetäthet och andra bakomliggande variabler visar att den viktigaste orsaken till trångboddhet är en låg betalningskapacitet relativt sin hushållsstorlek.
Många av de nyanlända invandrarna i Malmö representerar just
en relativt kapitalsvag grupp som även ofta saknar kontakter på
bostads- och arbetsmarknaden. Många av dessa hushåll är även
större än vad som är vanligt bland svenska hushåll. Kombinationen av dessa faktorer leder till att många hushåll tvingas flytta in
i bostäder som är för små.
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Som tabellen visar har boendetäthet tydliga geografiska och
socioekonomiska mönster i staden: de östra och sydöstra
stadsdelarna har en högre boendetäthet än de västra delarna och
villastadsdelarna Husie och Oxie. Rosengård har en särställning
bland Malmös stadsdelar vad gäller boendetäthet. Medelvärdet
för hela stadsdelen ligger precis vid gränsen för trångboddhet
vilket indikerar att många av hushållen i stadsdelen troligen är
trångbodda.
Bryter man ner statistiken till delområdesnivå blir det tydligt
att det även inom Malmös stadsdelar finns stora skillnader i
boendetäthet. Tabellen nedan visar Malmös 20 mest boendetäta
delområden:

  

Delområden: Boendetäthet 2007,
EBO inräknat

Tillhör stadsdel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rosengård
Rosengård
Rosengård
Rosengård
Hyllie
Rosengård
S. Innerstaden
Fosie
S. Innerstaden
Hyllie
Fosie
Rosengård
Kirseberg
S. Innerstaden
Fosie
S. Innerstaden
S. Innerstaden
Fosie
Rosengård
Kirseberg

Herrgården
Örtagården
Törnrosen
Kryddgården
Holma		
Persborg		
Södra Sofielund
Hermodsdal
Lönngården
Kroksbäck
Gullviksborg
Apelgården
Valdemarsro
Norra Sofielund
Heleneholm
Södervärn
Möllevången
Lindängen
Västra Kattarp
Kirsebergsstaden
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1,39		
1,10		
1,03		
0,92		
0,89		
0,85		
0,85		
0,85		
0,84		
0,83		
0,82		
0,79		
0,79		
0,78		
0,78		
0,78		
0,76		
0,74		
0,73		
0,72		

							
		

Tabellen visar tydligt att delområdena med den högsta boendetätheten i Malmö är mycket koncentrerade till främst tre
stadsdelar: Rosengård, Fosie och Södra Innerstaden. Det är i
dessa stadsdelar som de största problemen med trångboddhet
verkar finnas i Malmö.
Både den statistiska analysen och intervjuer med anställda
i stadsdelsförvaltningarna i dessa områden indikerar att trångboddhet som ett fenomen är relativt koncentrerat till vissa
specifika delområden eller till och med hus i stadsdelarna. I
Fosie handlar det om Hermodsdal, Gullviksborg, Nydala och
Lindängen. I Södra Innerstaden är speciellt Södra Sofielund ett
område som arbetande i stadsdelen menar har många trångbodda hushåll. Lokalt kan det troligtvis även finnas trångbodda
hushåll i Norra Sofielund, Möllevången, Lönngården, Södervärn
och Östra Sorgenfri.
Alla de fem 60- och 70-talsområdena i Rosengård, möjligtvis
Apelgården undantaget, har troligtvis många trångbodda hushåll. I Malmö är det med stor sannolikhet dessa områden som
har den allra största trångboddhetsproblematiken. Allra värst
verkar situationen vara i delområdena söder om Amiralsgatan:
Herrgården, Örtagården och Törnrosen. Dessa tre områden har
alla en boendetäthet vars medel överstiger trångboddhetsgränsen
vilket tydligt visar att de innehåller trångbodda hushåll. Den
dåliga boendemiljön i dessa områden, särskilt i Herrgården, är
väldokumenterade både i media och bland anställda i kommunen och har på sina ställen en med svenska mått fruktansvärt låg
boendestandard.
I en rapport från Malmö Högskola gjord 1999 gjordes en
regelrätt kartläggning av boendeförhållandena hos Herrgårdens
befolkning. Vid denna tidpunkt var 35 procent av Herrgårdens
hushåll trångbodda enligt norm 2, vars definition av trångboddhet är mer än två boende per rum. Trångboddhet enligt norm 3
skulle därmed förmodligen vara mycket högre. Undersökningen
visade även att hälften av alla barn och ungdomar under 16 år
var trångbodda enligt norm 2. Inget indikerar att förhållandena
i området förbättrats nämnvärt under de gångna tio åren.
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EBO
En befolkningskategori som inte syns i den officiella boendestatistiken är asylsökande som valt EBO (Asylsökandes Eget
Boende). EBO innebär att asylsökande i Sverige som inväntar
beslut om asyl själv kan få välja att vara inneboende hos släkt
och vänner istället för att bo i någon av Migrationsverkets hyrda
lägenheter (ABO). EBO innebär en ytterliggare förstärkning av
boendetätheten. Tabellen nedan visar antalet EBO i Malmös
stadsdelar i februari 2009.
Stadsdelar: Antal EBO Feb 2009, från högst till lägst
1. Rosengård 		
2. Fosie 			
3. Södra Innerstaden
4. Hyllie 		
5. Centrum 		
6. Kirseberg 		
7. Limhamn-Bunkeflo
8. Husie 		
9. Västra Innerstaden
10. Oxie 		

506
432
221
143
87
80
36
21
20
15

Avslutning
Trots att information om den faktiska utbredningen av trångboddhet saknas ger den statistiska analysen av boendetäthet
och intervjuer med anställda i stadsdelarna tydliga indikationer
om vilka områden av Malmö som kan tänkas ha problem med
trångbodda hushåll. Rapporten från MaH visar att trångboddhet är ett definitivt problem i Rosengård och en liknande
kartläggning av andra områden i staden skulle säkerligen visa
liknande, om än troligen mindre dramatiska, resultat.
Det bör dock påpekas att trångboddhet i Malmö som helhet
inte verkar vara extremt utbredd. Som fenomen verkar den
vara relativt koncentrerat till vissa delområden i staden, främst
i Rosengård, Fosie och Södra Innerstaden. I dessa områden är
den dock ett legitimt problem och det bör funderas kring vilka
insatser som kan utföras för att förbättra de boendes situation.

Som vi ser är även EBO mycket koncentrerat till de stadsdelar
som redan är boendetätast. Bryter man ner statistiken på delområdesnivå ser man att det i hög grad även är de mest boendetäta
delområdena som har flest EBO. Trots att EBO till antalet
inte är så många bidrar de säkerligen till trångboddhet i många
hushåll – speciellt då det i hög grad är redan boendetäta hushåll
som tar emot dem.
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HEMLÖSHET
De hemlösa kan i princip delas in i två grupper – en med
social problematik och en utan. Båda grupperna får i
dag hjälp med sin boendesituation genom kommunens
socialtjänst. Om den kategori människor som är hemlösa
enbart på grund av rådande bostadsbrist fick en bostad på
öppna marknaden skulle kommunens socialtjänst få ett
överskott på lägenheter och andra boendealternativ för den
grupp hemlösa som har en social problematik.
Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning
av antalet hemlösa personer. Kartläggningen grundar sig på
Socialstyrelsens definition av hemlös och omfattar de personer
som var hemlösa den 1 oktober vilket innebär att den inte ger en
samlad bild av problematiken i ett längre perspektiv.
I oktober 2008 fanns 862 hemlösa vuxna personer i Malmö
och 522 (60 %) av dessa hade någon form av individuellt
problem. 340 personer, 40 procent, var därmed hemlösa
enbart till följd av strukturella orsaker dvs som en direkt
följd av bostadsbrist. Skillnaderna i fördelningen mellan
grupperna är stora i stadsdelarna, 57 procent av de hemlösa i
Rosengård tillhör den grupp som är hemlösa enbart på grund av
strukturella orsaker jämfört med t.ex. endast 14 % i Husie (se
diagram på sidan 20 och 21).
Kartläggningen 2008 visade marginella skillnader jämfört
med de två åren dessförinnan. I de enskilda stadsdelarna var
skillnaderna större och ingen låg kvar på samma nivå som
föregående år utan alla hade antingen minskat eller ökat. Södra
Innerstaden som har mest omfattande hemlöshetsproblematik
minskade för andra året i följd. I Fosie ökade de hemlösa mest
sett till antalet medan Hyllie stod för den procentuellt största
ökningen. Båda stadsdelarna angav att ökningen var att hänföra
till anhöriginvandring och familjer med invandrarbakgrund.
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa
förutsättningar för alla i en kommun att leva i goda bostäder.
De hemlösa i Malmö kan i princip delas in i två olika grupper.
Den ena gruppen har enbart behov av bostäder i rimlig storlek
och till rimlig kostnad. Den andra gruppen, som har egna
problem har behov av att det finns bostäder med varierad grad
av stöd. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar för att bistå denna
senare grupp.
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Tabellen nedan visar statistik över hemlöshet i Malmö grupperat
på de som är hemlösa av strukturella orsaker och de som har
egen problematik. Som vi ser finns det stora skillnader mellan
dessa kategorier: de strukturellt hemlösa är yngre och har en
mycket större andel kvinnor och personer med utländskt medborgarskap. En överväldigande majoritet av de
hemlösa barnen finns även bland de strukturellt hemlösa.

Jämförelse hemlösa totalt, hemlösa av strukturella orsaker och hemlösa med egen problematik 1 oktober 2008

						

Alla hemlösa
Antal
Procent

Strukturella orsaker
Antal
Procent

Egen problematik
Antal
Procent

Antal						

862

100 %

340

100 %

522

100 %

Hushåll utan barn					
Hushåll med barn					

757
105

88 %
12 %

251
89

74 %
26 %

506
16

97 %
3%

- 24 år					
25 - 39 år					
40 - 64 år					
65 år -						

161
279
401
21

19 %
32 %
47 %
2%

107
121
106
6

31 %
36 %
31 %
2%

54
158
295
15

10 %
30 %
57 %
3%

Män						
Kvinnor						

583
279

68 %
32 %

175
165

51 %
49 %

408
114

78 %
22 %

Svenska medborgare				
Annat medborgarskap				

614
248

71 %
29 %

166
174

49 %
51 %

448
74

86 %
14 %

Ekonomiskt bistånd				

516

60 %

219

64 %

297

57 %

Ambulerande					
Hotellboende					
Boende i kommunens akutboenden			
Bristande förankring på bostadsmarknaden		
Våld i hemmet					
Enbart behov av egen lägenhet			

249
105
81
549
34
520

29 %
12 %
9%
64 %
4%
60 %

125
60
60
258
28
302

37 %
18 %
18 %
76 %
8%
89 %

124
40
21
289
6
218

24 %
8%
4%
55 %
1%
42 %

Antal barn					

208

100 %

182

88 %

26

13 %
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Malmö stad har som ett politiskt mål inom hemlöshetsområdet
att antalet barn i hemlösa hushåll ska minska. Detta mål har inte
uppfyllts, antalet barn har i stället ökat markant de fyra senaste
åren, från 29 barn år 2005 till 208 barn år 2008. Majoriteten av
de hemlösa barnhushållen finns i den grupp som är hemlösa till
följd av strukturella orsaker.

Antal barn i hemlösa hushåll 2008
Stadsdel		

totalt antal barn 0-6 år

Centrum		
S. Innerstaden
V.Innerstaden
Limhamn-Bunkeflo
Hyllie		
Fosie		
Oxie		
Rosengård
Husie		
Kirseberg
Totalt		

18

7-12 år 13-18 år

16		
55		
0		
0		
9		
69		
10		
40		
1		
8		

8
36
0
0
4
18
2
17
0
3

5
7
0
0
5
21
5
13
0
4

3
12
0
0
0
30
3
10
1
1

208		

88

60

60

Malmö Stad har omfattande resurser för hemlösa som primärt
är avsedda för den grupp som har någon form av egen problematik. Kommungemensamma boenden i form av dygnsboenden
(t ex Vallhem, Rönnbacken och Beijers hus), blockförhyrda
lägenheter för referensboende (ex bostadsbyn Per Albin) eller
till speciella målgrupper (ex Lönngården för äldre alkoholmissbrukare) uppgår tillsammans till närmare 300 platser. De större
stadsdelarna har egna referensboenden och andra alternativ som
används enbart för stadsdelens befolkning med sammanlagt
drygt 200 platser. Därutöver disponerar stadsdelarna ca 650
lägenheter för andrahandsuthyrning med ett uttalat syfte att
kontraktet, efter två års boende utan anmärkning, ska kunna
övergå till andrahandshyresgästen. Dessutom finns 20 upphandlade natthärbärgesplatser som ett yttersta skyddsnät. Kommunen
utökar under 2009 resurserna för hemlösa med en ny bostadsby,
ytterligare ett stödboende för personer med missbruk och psykiatrisk diagnos och ett boende för personer som får underhållsbehandling genom beroendecentrum.
En del av hemlöshetsproblematiken har sin grund enbart i
att det inte finns tillräckligt med bostäder. Trots att bostadsbyggandet varit relativt omfattande under några år har de senaste
årens stora befolkningsökning i Malmö inte medfört att det blivit lättare för dem som saknar egen försörjning eller förankring
på bostadsmarknaden att få ett eget boende. 80 % av befolkningsökningen härrör från personer som är inflyttade till Malmö
och de genererar inga flyttkedjor som frigör bostäder inom äldre
och billigare bostadsbestånd
För att möta behoven hos den grupp som är hemlösa enbart
till följd av strukturella orsaker behövs tillgång till hyreslägenheter med rimlig hyresnivå, något som är mycket svårt att tillgodose i nuläget. Stadsdelarna försöker bistå med alternativ som
kan underlätta ingången till den reguljära bostadsmarknaden för
denna grupp vilket innebär att en del av de lägenheter man förfogar över för andrahandsuthyrning används för detta ändamål.
I kommunens andrahandsuthyrning ingår alltid tillsyn.
Tillsynens syfte är att boendet i sin helhet ska fungera och är
en service främst till hyresvärdarna. Att tillsynen fungerar är
grunden för att hyresvärdarna ska fortsätta bidra med lägenheter.
I praktiken innebär det att en inte obetydlig del av socialtjänstens resurser används för en grupp som enbart har behov av en
bostad och att allt mer tid läggs ner på att arbeta med personer
som under andra förhållanden inte skulle tillhöra socialtjänstens
målgrupp.
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Med en fortsatt befolkningsökning och minskat bostadsbyggande kommer förhållandena på bostadsmarknaden ytterligare
att försvåras och fler kommer att ta kontakt med socialtjänsten
för att få hjälp med sin boendesituation. De lägenheter som socialtjänsten får tillgång till kommer i allt högre utsträckning att
behöva användas för att tillgodose behov hos grupper som med
en bostadsmarknad i balans inte skulle behöva socialtjänstens insatser. Det innebär samtidigt att behovet av speciallösningar och
alternativ för de personer som har en egen problematik och som
socialtjänsten traditionellt har kontakt med ökar. Om bostadsfrågan kunde lösas på annat sätt för den förstnämnda gruppen
skulle det i princip innebära att Malmö fick ett överskott av
boenden vilket i förlängningen skulle kunna innebära en ökad
flexibilitet och kvalitet i användningen.
Det finns utvecklade nätverk för samarbete och kunskapsutbyte kring hemlöshetsarbetet i Malmö. Ett nätverk är strategigruppen som består av individ- och familjeomsorgscheferna i

de stadsdelar som har mest omfattande hemlöshetsproblematik,
samordnaren för kommungemensamma insatser, lokalförsörjningschefen och en representant från avdelning individ och
familj. Gruppen arbetar med planering av insatser på både kort
och lång sikt, utgår från ett ”Malmöperspektiv” och att det
trots lokala skillnader i hemlöshetsproblematiken måste finnas
en samsyn kring insatser och behandling av hemlösa i staden.
Gruppen har primärt fokus på de hemlösa som socialtjänsten
har ett särskilt ansvar för och förfogar till en del över lösningar
för behoven hos denna grupp. Det gör man däremot inte vad
gäller frågor och instrument som kan stimulera en utveckling på
den reguljära bostadsmarknaden och som kan tillgodose behov
hos den grupp som är hemlösa primärt på grund av brist på
bostäder.
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Problem atik hos hem lösa i Södra Innerstaden 2008

Diagrammen nedan visar andelen hemlösa av strukturella skäl
och egen problematik i Malmös stadsdelar. Som vi ser är skillnaderna mellan stadsdelarna mycket stora.

Problematik för hemlösa i Södra Innerstaden 2008

P r o b l e ma t i k h o s h e ml ö s a i M a l mö 2 0 0 8

107

St r uk t ur el l a or sak er

M i ssbr uk oc h/ el l er psy k i sk a p

128

Problematik för hemlösa i Malmö

340

Problem atik hos hem lösa i Västra Innerstaden 2008

Problematik för hemlösa i Västra Innerstaden 2008
522

15

St r uk t ur el l a or sak er
M i ssbr uk oc h/ el l er psy k i sk a
pr obl em

18

Strukturella orsaker
Missbruk och/ eller psykiska problem
St r ukt ur ellaor saker
M issbr uk och/ eller psykiska

pr oblem
Problem
atik hos hem lösa i Hyllie 2008

Problematik för hemlösa i Hyllie 2008

Problem atik hos hem lösa i Centrum 2008

Problematik för hemlösa i Centrum 2008
45

38
45

St r uk t ur el l a or sak er

St r uk t ur el l a or sak er

M i ssbr uk oc h/ el l er psy k i sk a
pr obl em

M i ssbr uk oc h/ el l er psy k i s
pr obl em

113

Strukturella orsaker
Missbruk och/ eller psykiska problem
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Problem atik hos hem lösa i Rosengård 2008

P r o b l emat i k ho s heml ö s a i Li mhamn B unk ef l o 2 0 0 8

Problematik för hemlösa i Rosengård 2008

Problematik för hemlösa i Limhamn Bunkeflo 2008
2

39

St r uk t ur el l a o

St r ukt ur ellaor saker
M issbr uk och/ eller psykiskapr oblem

M i ssbr uk oc h/
pr obl em

52

11

Problem atik hos hem lösa i Fosie 2008

P r o b l e ma t i k h o s h e ml ö s a i H u s i e 2 0 0 8

Problematik för hemlösa i Fosie 2008

Problematik för hemlösa i Husie 2008
2

60

St r ukt ur ellaor saker

St r uk t ur el l a or sak er

M issbr uk och/ eller psykiskapr oblem

M i ssbr uk oc h/ el l er psy k i s

107

12

Problem atik hos hem lösa i Oxie 2008

Problem hos hem lösa i Kirseberg 2008

Problematik för hemlösa i Kirseberg 2008

Problematik för hemlösa i Oxie 2008

14

5
6

St r uk t ur el l a or sak er

St r uk t ur el l a or sak er
M i ssbr uk oc h/ el l er psy k i sk a pr obl em

M i ssbr uk oc h/ el l er psy k i sk a
pr obl em

43

Strukturella orsaker
Missbruk och/ eller psykiska problem
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WORKSHOP OM BOSTADSSOCIALA FRÅGOR
Som ett led i arbetet med de bostadssociala frågorna anordnades
den 31/3 2009 en workshop för att diskutera de tre ämnen
som varit fokus för detta projekt: unga vuxnas situation på
bostadsmarknaden, trångboddhet och hemlöshet. Workshopen
koncentrerade främst på situationen i Malmöregionen, men
även situationen nationellt och i andra regioner samt mer
övergripande frågor angående problematik och strukturer
diskuterades.
De ca 40 deltagarna i workshopen var personligt
inbjudna och bestod dels av kommunala tjänstemän och
dels av andra personer och aktörer med kunskap om
bostadsfrågor som forskare från Socialhögskolan i Lund,
nätverket jagvillhabostad.nu, Länsstyrelsen, Malmö Högskola,
Studentkåren, Hyresgästföreningen, fastighetsägare och
Kronofogdemyndigheten.
Två föreläsare hade bjudits in för att prata om två olika
boendesociala frågor. Den första, Marcus Knutagård från
Socialhögskolan i Lund, presenterade resultaten från sin
avhandling om hemlöshet. Den andra, Elsa Reimerson från
bostadsnätverket Jagvillhabostad.nu, diskuterade olika lösningar
för att ordna bostäder till unga vuxna.
Då en slutsats från sammanställningen av
kunskapsunderlaget var att alla tre frågorna hade sin grund i en
svårighet för vissa grupper att etablera sig på bostadsmarknaden
blev fokus för workshopen att hitta lösningar på detta problem.
Detta gällde dels hur man kan uppmuntra till nytt byggande,
speciellt billigare hyresrätter, eller frigöra flera sådana bostäder
på marknaden, och dels hur man kan förbättra dessa gruppers
tillgång till bostadsmarknaden. Workshopen fokuserade på tre
teman:
1. Fler hyresbostäder till rimliga kostnader
2. Dålig anknytning till bostadsmarknaden
3. Hinder för eget förstahandskontrakt
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Det första temat diskuterade hur man skulle kunna skapa
ett större utbud av billiga hyresrätter på bostadsmarknaden,
antingen genom nybyggnad eller genom frigörande.
Det andra temat fokuserade på hur personer utan annan
problematik än begränsade ekonomiska möjligheter och brist på
referenser till tidigare boenden skulle kunna få bättre tillgång till
den reguljära bostadsmarknaden.
I det tredje temat försökte man identifiera vilka hinder
som fanns för personer för att etablera sig på den reguljära
bostadsmarknaden.
Resultaten från arbetet kring dessa teman presenteras nedan.
Housing First
Under sin föreläsning på workshopen om hemlöshet
förespråkade forskaren Marcus Knutagård från Socialhögskolan
i Lund ett koncept kallat Housing First. Det är en modell
utvecklad i USA som kortfattat går ut på att avskaffa den s.k.
sekundära bostadsmarknaden för hemlösa såsom härbärgen
m.m. Istället tilldelas hemlösa – utan krav på att de skall ha löst
sina problem såsom drogmissbruk – lägenheter på den reguljära
bostadsmarknaden. Tanken är att tillgång till en bostad är en
mänsklig rättighet och att hemlösa inte ska stigmatiseras genom
att bo i speciella boenden. Knutagård pekade på att Housing
First har fått mycket positiva resultat i de länder det prövats.
Nyligen kom nyheten att Lunds Universitet vill göra
en fullskalig forskningsstudie av Housing First där några
kommuner i Sverige provar på denna metod och Lunds
Universitet sedan utvärderar resultaten. Malmö är en av de
kommuner som diskuteras ingå i studien och ifall detta initiativ
kommer igång blir det oerhört intressant att se vilka resultat som
kommer ur det.
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Hur skapas fler hyresbostäder till
rimliga kostnader?
Byggande
En rad idéer kom upp för att öka produktionen av billigare,
nya hyresrätter. Behovet av en mer aktiv roll och styrning från
kommun och stat i olika former var något som diskuterades
mycket. Grupperna ansåg att kommunen bör vara mer aktiv
vid försäljning av mark dels genom att kräva att det byggs fler
hyresrätter till rimliga priser och dels genom att sälja marken till
lägre pris. Deltagarna efterfrågande även ekonomiska incitament
till att bygga hyresrätter, t.ex. statliga subventioner, men även
skattemässig neutralitet mellan upplåtelseformer (hyresrätt,
äganderätt och bostadsrätt).
MKB:s roll ansågs vara mycket viktig eftersom kommunen
som ägare har stora möjligheter att styra. Det framfördes
förslag på att ändra ägardirektiven, följa upp samt sänka
avkastningskraven för MKB. Överhuvudtaget ansågs det att
kommunen borde ställa mer krav på MKB. Det fanns även
förslag på att bilda fler kommunala bostadsbolag.
Ett behov som utpekades var att bygga nya bostäder med
en lägre standard utan att ge avkall på kvalitén. De senaste åren
har majoriteten av bostadsbyggandet varit bostäder med hög
standard inriktade mot hushåll med god inkomst. Denna typ
av bostäder behövs, men det behövs även billiga bostäder för
andra befolkningskategorier. Att anordna en arkitekttävling där
målet vore att hitta effektivare planlösningar för lägenheter med
en lägre kostnad var en idé som diskuterades. Att inreda vindar
och lokaler, bygga på befintliga hus och förtäta togs fram som
exempel på hur man bör arbeta vidare med denna fråga.
Förändrad lagstiftning och reglering var två ämnen som
diskuterades flitigt. Gällande lagstiftning (Plan- och bygglagen)
ansågs vara ett hinder för att bygga fler hyresbostäder till rimliga
kostnader. Man föreslog att förändra överklagandemöjligheter
när flerbostadshus planeras. Även andra förändringar föreslogs,
såsom möjlighet att reglera upplåtelseformer redan i detaljplanen
och att plan- och byggprocessen borde ske snabbare. Grupperna
föreslog även att kommunen i sina avtal reglerar upplåtelseform
och hyresnivå. Överhuvudtaget ansåg deltagarna att kommunen
som markägare och innehavare av planmonopolet hade en
mycket viktig roll att spela.

En del hinder för ökat byggande av hyressrätter med
lägre hyror lades också fram. Ett sådant kan vara lagstiftning
som försvårar billigt byggande. Speciellt tillgänglighetskraven
diskuterades som ett hinder för att bygga nytt till rimliga
kostnader men även ett hinder för t.ex. vindsinredningar.
Många ansåg att det ibland var befogat att tumma på de
tillgänglighetskrav som finns idag. Det finns många olika
boendekategorier i en stad och alla bostäder måste kanske inte
nödvändigtvis passa alla. Ett vindsboende på femte våningen
passande studenter och unga behöver kanske t.ex. inte en hiss.
Ett annat hinder för byggande av billiga hyresrätter som
identifierades var ett kortsiktigt vinstintresse från byggherrar.
Frigörande
Grupperna diskuterade även vilka möjligheter och hinder det
fanns för att frigöra fler hyresrätter på bostadsmarknaden. Olika
förslag med ekonomisk anknytning var att ta bort räntorna på
reavinstskatten, att bostadsbidraget borde omformas och att
man borde ha skattereduktion för samboende. De förslog även
att styra boendet med nya bidragsformer.
Något som potentiellt skulle kunna frigöra lägenheter är att
hitta fler bra och varierade boendeformer för äldre (samboende
i olika former mm). Det existerar idag troligtvis en hel del äldre
som bor ensamma i sin lägenhet som skulle kunna tänka sig att
flytta till någon form av kollektivt boende ifall fler attraktiva
alternativ existerade. Ett annat förslag som diskuterades var att
man skulle bygga små, billiga hus, t ex hyresradhus som kunde
frigöra lägenheter i en mellanprisnivå.
Den viktiga rollen som den kommunala bostadsförmedlingen
spelar lades fram. Grupperna tryckte på att det borde finnas
krav på att alla hyresvärdar skall lämna en viss andel lägenheter
till en kommunal bostadsförmedling. Det föreslogs även att en
bostadsförmedling skulle kunna utvecklas till att omfatta även
bostadsbyten (bostadsbytesförmedling).
Hinder deltagarna identifierade för frigörande av hyresrätter
var att bostadsmarknaden är trög, t ex genom bytesrätten som
gör det svårt att som ny komma in på bostadsmarknaden.
De pekade även på att det finns många enpersonshushåll,
och även ombildningen av hyresrätt till bostadsrätt som leder
till ett minskat utbud av billiga hyreslägenheter. Vad gäller
ombildningar föreslog deltagarna att de skulle stoppas.
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Övrigt
Det fanns också ett antal förslag som handlade om erfarenheter,
samarbete och nytänkande. Grupperna ansåg det vara viktigt
att man tar till sig de goda erfarenheter som finns av att bygga
hyresbostäder till rimliga kostnader både i Malmö och i andra
kommuner. Samarbete och dialog ansågs också vara viktigt, t.ex.
genom ”det goda samtalet”. Ett konkret förslag var att MKB
borde samarbeta med ”jagvillhabostad.nu” för att utforma billiga
bostäder lika de projekt som gjorts i Stockholmsregionen.

Tillgång till bostadsmarknaden
Hur skall personer utan annan problematik än begränsade
ekonomiska möjligheter och brist på referenser till tidigare
boenden få tillgång till den reguljära bostadsmarknaden?
En del ekonomiska aspekter identifierades som mycket
betydelsefulla i denna fråga. Skulder, betalningsanmärkningar
och arbetslöshet eller brist på fast arbete är något som kraftigt
försvårar skaffande av ett förstahandskontrakt. För att
åtgärda dessa hinder föreslogs det att man skulle arbeta med
skuldsanering, hyresgarantier och kommunal borgen. Något
som föreslogs var att kravet på fast arbete för att hyra bostad
skulle tas bort. Det är idag vanligt bland yngre människor att
under en lång tid vara projekt- eller tillsvidareanställd. I många
fall ges man inte fast anställning förrän man har många års
erfarenhet. Detta innebär dock inte att man inte klarar sin hyra
– i många fall kan en projektanställd t.o.m. tjäna bättre än en
fast anställd. Kravet på fast anställning är därmed i vissa fall
orimligt och anpassat för gamla förhållanden.
En annan problematik är att hyresvärdar inte accepterar
socialbidrag (eller några bidrag alls som studiebidrag) som
inkomst. Detta innebär ett stort hinder för både t.ex. studenter
och arbetslösa eller personer med sociala problem att ordna ett
boende.
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Slutligen är det självklart viktigt att med olika medel arbeta
för att minska arbetslösheten.
Vikten av en välfungerande bostadsförmedling är stor. En
bostadsförmedling skapar inte fler bostäder men den ser till att
tillgången på bostäder blir mer rättvis och skapar tydliga ramar
och förutsättningar för vem som har rätt till en bostad och hur
lång tid man måste vänta mm.
Bättre information och kunskap om bostadsmarknaden
och bostadssystemet hos allmänheten är en annan viktig fråga.
Det gäller dels information om själva bostadsförmedlingen
men även om tidig information beträffande hur man
beter sig på bostadsmarknaden och konsekvenser av att få
betalningsanmärkningar. En stor del av befolkningen – speciellt
unga och personer med invandrarbakgrund – saknar kunskap
om hur bostadsmarknaden fungerar, vilka rättigheter man har
och olika vägar för att finna en bostad. Ett sätt att motverka
detta vore att informera mer om boende- och konsumentfrågor
redan i skolan. Information måste även finnas på andra språk än
svenska. Det är även möjligt att utveckla bostadsförmedlingen
med en boskola där man t.ex. får lära sig att skriva en ansökan
och vikten av att skaffa sig referenser.
Kultur och beteende är en fråga som är kopplad till
information och kunskap, framförallt beträffande frågor
hur man beter sig i sin bostad, t ex när det gäller störningar.
Deltagarna pekade på att kunskap om den svenska normen är
viktigt. Boende är dock ett ömsesidigt spel mellan hyresgäst och
fastighetsägare. Diskriminering av vissa boendekategorier som
t.ex. personer med utländsk bakgrund är ett stort hinder. Det
kan handla om ren rasism men även att familjen anses vara för
stor eller har ”olämplig” sammansättning.
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VAD GÖR VI NU?
Slutsatsen av både kunskapsunderlaget och workshopen är att
alla de tre frågor som varit fokus för detta arbete (svårigheten
för unga att få tillgång till bostad, hemlöshet och trångboddhet)
har sin grund i en otillräcklighet hos dagens bostadsmarknad att
tillgodose bostadsbehoven för vissa delar av befolkningen. I fallet
hemlöshet finns det även andra aspekter som är av betydelse
men i detta arbete har det varit just den strukturella hemlöshet
som endast är en effekt av bostadsbrist som vi koncentrerat
oss på. Lösningen på dessa problem finns därmed även i
bostadsmarknaden.
Malmö, liksom resten av landet, befinner sig just nu i
en lågkonjunktur med ett bostadsbyggande som nästan helt
avstannat. Den viktigaste bostadsfrågan är därmed hur man
skall få igång något byggande överhuvudtaget. Det finns därför
en risk att de boendesociala frågorna blir aningen bortglömda
eller åsidosatta i den nuvarande bostadsdebatten. Parallellt med
det avstannade bostadsbyggandet har Malmö en stor inflyttning
och har växt med mer än 15.000 personer under de tre senaste
åren, vilket ökar trycket på bostadsmarknaden. Detta tenderar
att slå hårdast mot de svagare grupperna i samhället och det
finns därmed en stor risk att den typ av problematik som denna
skrift fokuserar på kommer att bli ännu större under kommande
år ifall inte situationen förbättras. Det är således av yttersta vikt
för kommunen att inte glömma de boendesociala frågorna och
arbeta proaktivt för att finna lösningar på dem.
Det finns tre huvudsakliga aspekter av bostadsmarknaden
som man kan arbeta med för att hitta lösningar för
dessa problem: frigörande av bostäder i det befintliga
bostadsbeståndet, nybyggande samt förmedling, information
och kunskap.
Bland de mindre ekonomiskt starka grupper som det handlar
om i detta sammanhang är det framförallt behovet av hyresrätter
med rimliga hyror som är stort. Den största andelen billigare
hyresrätter finns förmodligen i det redan befintliga beståndet
och mycket av fokus blir därmed att finna olika vägar för att
frigöra fler av dessa bostäder på marknaden. Malmö stad har
sedan länge arbetat med att försöka skapa flyttkedjor som
skulle möjliggöra en sådan utveckling. Hittills har man dock
inte lyckats så väl som man hoppats. En trolig förklaring till
detta är att en stor del av den nybyggnad som gjorts i staden
under senare tid inriktat sig till en relativt välbärgad del av
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befolkningen. Således har det främst varit villor eller andra
lägenheter i mellan- eller högprisnivåer som frigjorts. En stor del
av t.ex. Västra Hamnens lägenheter har även köpts eller hyrts av
folk från andra kommuner eller länder och därmed inte skapat
några flyttkedjor i Malmö.
För att frigöra de lite billigare hyresrätterna i Malmös
bostadsbestånd krävs förmodligen bostäder i den prisklass som
representerar nästa steg i boendekarriären för de som idag bor i
lägenheter med lägre hyror, det vill säga en mellanprisklass. Att
satsa på denna typ av nybyggnad är alltså en möjlig väg att få till
stånd de flyttkedjor som behövs.
Ytterliggare ett förslag som uppkom under workshopen
var att arbeta med att få fram bättre och mer attraktiva
äldreboenden i olika former som skulle kunna locka en del äldre
att flytta från sina lägenheter. Det finns potential att frigöra en
hel del bostäder på detta vis.
En nybyggnad av hyresrätter med rimlig hyresnivå är
självklart även önskvärd. Det har varit mycket lite nybyggnad
av denna bostadskategori i Malmö under senare år samtidigt
som många hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. Det finns
ett större intresse bland byggherrar att bygga hyresrätter just
nu, främst beroende på att bostadsrätter är svårsålda i en
lågkonjunktur. Att hyresnivåerna blir rimliga är däremot inte
så troligt i de flesta fall. Det är nödvändigt för kommunen att
fortsätta att aktivt jobba för att fler hyresrätter med låga hyror
byggs. Här finns det ett behov av metodutveckling samt att hitta
nya samarbetsformer för att få till stånd bättre lösningar. Bland
de förslag som lades fram under workshopen fanns:
o Ett samarbete mellan t.ex. MKB och Jagvillhabostad.
nu likt de projekt som Jagvillhabostad.nu genomfört
i Stockholmsregionen. De har här samarbetat med
arkitekter, byggherrar och en referensgrupp av vanliga
boende för tillsammans utforma bostäder med enkla
och billiga planlösningar för att kunna hålla nere
hyrorna så mycket som möjligt.
o Andra projekt av liknande typ där kommunen
samarbetar med byggherrar för att få till stånd lägre
produktionskostnader.
o En utlysning av en arkitekturtävling för att utforma
hyresrätter med låg produktionskostnad som ändå
har attraktiva och välutformade planlösningar.
o En omvandling av vindar och andra lokaler till
bostäder.
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En annan fråga som bör ses över är om man kan hitta tillfälliga
lösningar för bostäder i tomma lokaler som inte används. Denna
typ av bostäder kan vara passande för tillfälligt boende t.ex. för
studenter som inte hittat någonstans att bo vid terminsstart.
Detta behöver utredas vidare. Det kan handla om tillfälliga
bygglov, säkerhets- och brandföreskrifter mm.
Utöver tillgångssidan så är en viktig aspekt av
bostadsmarknaden att ha en välfungerande bostadsförmedling
som skapar ett ramverk och tydliga regler för inskaffande
av bostad. Hösten 2009 skall Malmös nya kommunala
bostadsförmedling Boplats Syd starta och kommer
förhoppningsvis att skapa en bättre struktur för de personer som
söker hyresrätter i Malmö.
Ett problem som debatterades under workshopen var
befolkningens avsaknad av kunskap om bostadsmarknaden; hur
den fungerar, hur man söker, vilka rättigheter och skyldigheter
man har osv. Det tål att tänkas på hur man bättre skall kunna
sprida information om detta till allmänheten.
Ett tänkbart sätt är att avsätta en del tid åt utbildning i detta
under grundskolan eller gymnasiet. En grundläggande kunskap
om bostadsmarknaden kan ses som något som borde höra till
allmänbildningen då det är mycket viktigt att ha med sig när
man skall flytta hemifrån.

Ett initiativ för att förbättra kunskapen om bostadsmarknaden
för unga som söker bostad skapades nyligen av Jagvillhabostad.
nu. Deras skrift Egenmakt är en guide för bostadssökande som
beskriver vilka typer av boende som finns, hur man skall söka,
vad som är viktigt att tänka på mm.
En annan viktig punkt är att erbjuda mer information om
bostadsmarknaden på andra språk än svenska. Detta gäller även
blanketter och manualer från myndigheter och bostadsbolag.
Workshopen om de boendesociala frågorna visade att det
finns ett stort intresse för dessa ämnen och att det är viktigt att
fortsätta arbetet med dem. Förslagsvis kan man regelbundet
skriva en rapport om utvecklingen av de boendesociala frågorna
och i samband med detta anordna en workshop likt den från i
mars (2009). En lösning på dessa problem kommer förmodligen
att kräva ett samarbete mellan olika parter och det är viktigt att
börja knyta kontakter och skapa nätverk för samarbeten kring de
boendesociala frågorna.
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