
BAKGRUND: Malmö är en av Sveriges 
snabbast växande kommuner, med stor 
inflyttning av unga och stort barnafödande. 
Detta är till viss del resultatet av att Malmö 
sedan ett antal år tillbaka har drivit en aktiv 
stadspolitik för att lyfta stadens lyskraft och 
tillväxt. Infrastruktur och kulturella satsnin-
gar har prioriterats, men mycket resurser 
har även lagts på att bygga attraktiva 
boenden för personer med stor köpkraft, 
med flaggskeppet Bo01 i västra hamnen i 
spetsen. Bo01 beslöt man slutgiltigt bygga 
1998 och tre år senare stod det inflyttning-
sklart och Moderna Muséets till- och ombyg-
gnad krävde bara 18 månader från skiss till 
invigning. Drivkrafterna för att locka hit unga 
människor har dock inte direkt varit avhäng-
igt utsikten från lägenheterna i västra 
hamnen. Däremot har det utan tvekan till 
viss del berott på att det fram till nyligen inte 
varit omöjligt att få tag på en relativt billig 
lägenhet i centrum, vilket tyvärr får anses 
vara fallet i Göteborg och framförallt Stock-
holm.
Eftersom Malmö så föredömligt insett att 
politiken aktivt kan forma en stad, både till 
utseende och karaktär, så är tiden hög att 
göra något åt de ungas boendesituation, 
som varit alarmerande i flera år. Malmö stad 
äger förstås idag mycket mark i Malmö, och 
har samtidigt tagit ett principbeslut om att 
bara expandera inom fastslagna gränser. 
Rent praktiskt har även Malmö i egenskap 
av kommun i princip obegränsade resurser 
att köpa mark med och dessutom planer-
ingsmonopol.

FÖRSLAG TILL LÖSNING: Detta öppnar 
för enorma möjligheter att profilera Malmö 
både i Sverige, Europa och världen än mer 
som en ungdomlig och ungdomsvänlig stad. 
Genom efarenheterna från Bo01 kan i en 
liknande process ett stort antal tomter be-
byggas snabbt. Om Malmö arrangerar täv-
lingar kring tomterna kan de billigt få fram 
förslag till boenden som passar den unga 
befolkningens behov samtidigt som en hög 
arkitektonisk nivå nås. Malmö vinner dub-
belt, dels byggs bostadsbristen bort och dels 
får Malmö en tydlig och stark arkitektonisk 
profil som leder till ytterligare uppsving både 
kulturellt och ekonomiskt.

ALLTSÅ:

Malmö stad vill driva en aktiv stadspoli-
tik och locka unga människor dit.

Malmö stad äger och kan köpa mycket 
mark där de kan planera vad de vill.

Malmö stad äger ett stort bostads-
företag och bestämmer vad det ska 
bygga.

Malmö stad har erfarenhet av snabb 
planering och byggande genom Bo01.

Malmö har en akut och växande 
bostadsbrist.
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POLITIK ÄR ATT VILJA

Färg: Malmö stads mark
Vitt: privat mark
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