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Malmö stad 

hållbarhetsarbete sker 

med ett holistiskt brett 

perspektiv



Riksdagens arkitekturmål:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett 

hållbart, jämlikt och mindre segregerat 

samhälle med omsorgsfullt gestaltande 

livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar 

att påverka utvecklingen av den 

gemensamma miljön. 

Det ska uppnås genom att:

• hållbarhet och kvalitet inte underställs 

kortsiktiga ekonomiska överväganden,

• kunskap om arkitektur, form och design 

utvecklas och sprids,

• det offentliga agerar förebildligt,

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska 

värden tas till vara och utvecklas,

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga 

för alla, och

• samarbete och samverkan utvecklas, inom 

landet och internationellt.



Arkitekturstaden Malmö 

Den byggda miljön i Malmö ska skapa goda 

förutsättningar för Malmöbornas välmående 

och en positiv utveckling av staden 

– utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter till fullgoda liv.

Planens utgångspunkter är därför att:

• Arkitekturen ska bidra till att bevara och 

stärka stadens attraktivitet och särart

• Arkitektur och investeringar i arkitektur ska 

betraktas ur ett långsiktigt perspektiv



Varje byggnad behöver ge fler värden!
• Vi behöver ett mer omfattande klimatoptimerat samt konkurrenskraftigt byggande med 

integrerade lösningar: energi-, ekosystem-, mobilitets- och social lösningar nu

• Delningsekonomi och delad användning och ytor, resurseffektivitet

• Vi behöver ta vara på stadens redan gjorda investeringar, robust och flexibel gestaltad livsmiljö
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• Hur vi bor påverkar vår hälsa och 
framtidstro

• Hur vi använder vår närmiljö påverkar 
det sociala sammanhanget och vår 
mentala utveckling

• Våra städer och boplatser har allt 
större brist på samhörighet, 
gemenskap och demokrati

• Vi människor behöver mötas i 
vardagen



Satsa på 
gemenskap i 

bostadsbyggandet

• Vi behöver minska mellanrummen,
mellan människor och geografier

• Forma bostäder och stadsdelar som bidrar till 
hållbar mänsklig utveckling – en social infrastruktur 
som bidrar till gemensamt ansvar för vår närmiljö

• Inkludering, integration, gemenskap, sammanhang, 
demokrati, framtidstro, utbildning, jobb, 
folkhälsa, livslängd



Politisk förankring, 
vilja och beslutsamhet är en 
nödvändighet.



Som första svenska stad har Malmö anslutit sig till 

det FN-ledda initiativet ”The Shift”.

The Shift en viktig del för att uppnå Agenda mål nr 11.

The Shift är ett globalt FN-initiativ för att bostäder ska 

ses som en mänsklig rättighet istället för en 

handelsvara.

”bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga för alla och 

vara en plats där familjer kan leva ett värdigt liv. ”

Hemlösheten har på ett år ökat 25% i Malmö.

- Vi bygger inte staden bara från stadshuset, 

vi gör det tillsammans med aktörerna på 

bostadsmarknaden i Malmö. Mycket handlar om 

markpolitik, hur staden planeras och om allmännyttan, 

samtidigt behöver vi ta krafttag för att skapa en 

offensiv och jämlik bostadspolitik, säger Katrin 

Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i 

Malmö



Möjligheter och värden

• Fångar upp initiativ från civilsamhället

• Tar till vara engagemang från en grupp hushåll som 

tar ansvar för att utforma sitt boende, även i 

flerbostadshus, exempelvis senior- eller 

flergenerationsboende

• Intressantare arkitektur, ex verksamheter i 

bottenvåningar, småskalig variation, kvalitet och 

hållbar livsstil, miljöhänsyn 

• Främja gemenskap och social stabilitet, motverka 

ensamhet och social isolering

• Från elitprojekt till en del i en social hållbar 

bostadsförsörjning

• Samarbete för att få fram bostäder till resurssvaga 

hushåll

• Möjliggör bostäder på svagare marknader och 

mindre orter

• Hålla nere bostadskostnaderna

• Verktyg för omvandling av miljonprogramsområden

• Nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnad och 

in-fill projekt



www.divcity.se









Projektplan



AP1: Samordning
Ledningsgrupp:

Ordf. Josephine Nellerup

AP 2 - Tinna Harling

AP 3 - Staffan Schartner

AP 4 - Nils Söderlund

AP 5 - Ingrid Westerfors/ Jonas 
Lagander & Karin Kjellsson

Koordinator - Karin Kjellsson

Projektledare - Joachim Widerstedt

Byggrupp - Torbjörn Fängström



AP2: Kommunal process

Byggemenskaper - ett verktyg
för hållbar samhällsutveckling

Testbädd, från ambition till 
projekt

Strukturell förståelse

Utveckla lösningar, mallar
policys

Kunskapsuppbyggnad och WS 
för att stärka och dela
erfarenheter



AP3: Juridik & Finansiering
Den stora utmaningen

Ointresse från aktörer låsta i 
strukturer och modeller kring
värdering och finansiering

Stor potential för nya
affärsmodeller och 
finansieringslösningar

Juridiken kring tex BRF ett
hinder

Samverkan mellan aktörer
fastighetsägare, investerare, 
entreprenörer för att hitta
hybridlösningar.



AP4: Byggruppers process
Erfarenhetsutbyte

Stöd

Rådgivning till Byggrupper

Utveckla samarbets-modeller: 
Demokrati, Utformning, organisation, 
genomförande

Mallar/ Guider/ Föreläsningspaket

Lotsutbildning

Dokumentera och sprida

Lokala öppna möten för byggrupper

Matchmaking



AP5: Spridning
Föreningen för Byggemenskaper -
Medlemmar och aktiviteter, artiklar och 
sociala medier

Coompanion

Egnahemsfabriken

Almi -om utredning går igenom

Boverket , Kommuner, KTH, CTH, RI.SE

Matchmaking app/ webb

Digitala lösningar - räknesnurror, 
processkarta m.m.

”Socialt byggande och modernt
självbyggeri” Göteborg hösten 2019 med 
Mistra Urban Futures, Bergsjön 2021, 
Framtiden m.fl. 



Medskapande ger bostäder för dem som behöver, 
på platser där det inte marknaden vill bygga

”För att klara framtidens svåra utmaningar behövs medskapande, 
dvs att invånare gemensamt skapar den framtida staden”

”Den sociala ingenjörskonstens tid är förbi.
Det går inte att bygga socialt hållbara städer FÖR människor.

De måste byggas MED människor.”

Citat: Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer KAIROS


