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”DET ER SNART TID 
TIL AT TÆNKE PÅ  
NÆSTE PROFIL
BYGGERI I MALMØ”
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Efter to år som fuldtidspolitiker har hun allerede fået sin anden toppost. 
Märta Stenevi er aktuel som ny kommunalråd for byudvikling og service i 
Malmø. Det vigtigste spørgsmål på agendaen er boligbyggeriet, men også 
at få byen til at tage næste skridt i udviklingen og være attraktiv for inter-
nationale firmaer. I den sammenhæng er arkitektur og profilbyggerier ikke 
uden betydning, mener hun.
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– Det er tid til at tænke på næste profilbyggeri 
i Malmø. Det synes jeg havde været interessant. 
Malmö Live har været færdig i et år. Det handler 
om at finde en balance mellem byggeprojekter 
som giver mange lejligheder til en god pris, men 
samtidigt engang imellem unde os selv mu-
ligheden for at stille høje krav til gestaltning i 
visse projekter, så vi får en dynamik, siger Märta 
Stenevi og fortsætter:
– Engang imellem kritiseres det at vi har gen-
nemført store projekter som Malmö Live og 
hvorfor vi ikke har bygget flere boliger i stedet. 
Men det er vigtigt for byens attraktivitet at have 
den type af flagskibsprojekter.
Øresundsbron har været vigtig for opbygningen 
af byens brand og for at sætte Malmø på kortet 
ligesom Turning Torso og hele Västra hamnen, 
mener hun. Malmøs forvandling fra industriby 
til vidensby fremhæves ofte som et vellykket 
eksempel. Hvad er næste skridt i den udvikling?
– Jag tror det er at tiltrække flere internationa-
le virksomheder. At få store hovedkontorer til 
at vælge Malmøsiden af Øresund og ikke kun 
København. Derefter er næste skridt også at være 
et nyt omdrejningspunkt for turistindustrien 
i Skåne. Der er fuld tryk på turistindustrien i 
Skåne og der er mulighed for at at udnytte det. 
Projekter som Malmö Live medfører salg af om-
kringliggende tjenester og giver job i servicesek-
toren. På de to ben vil man kunne komme langt 
og stimulere det lokale erhvervsliv, siger hun. 

Märta Stenevi er nyt kommunalråd i Malmø 
med ansvar for byudvikling og service. Hendes 
forgænger og partikollega, Karolina Skog, er ny 
svensk miljøminister. Lige inden sommerferien 
blev Märta Stenevi valgt til sin nye post, og hun 
nåede at arbejde en uge inden det var tid til at 
deltage på Almedalsveckan og derefter ferie-
start. Da vi mødes en varm augustdag på hendes 

kontor, på syvende etage af rådhuset, er den nye 
opgave derfor kun for alvor lige gået i gang. 

Boligmanglen og byggeriet står øverst på agen-
daen. Märta Stenevi vil ændre debatten væk fra 
primært at fokusere på om det er muligt at bygge 
billigere. Hendes argument er at det er svært at 
bygge så det bliver billigere end lejen i den ældre 
boligmasse. For Malmøs vedkommende er det 
heller ikke adgangen til byggegrunde, sagsbe-
handlingstiden i planlægningsprocessen eller 
reglerne i byggesektoren som primært står i vejen 
for at yderligere øge byggeriet, mener hun.
– Udfordringen i at kunne øge byggetakten yder-
ligere ligger delvist på nationalt niveau. Dels at få 
gang i flytningerne og at få større efterspørgsel på 
nybyggede boliger i de ressourcestærke grupper. 
Det kan for eksempel handle om på sigt at udfase 
rentefradragene, eller at starte med at sænke 
dem, og hvordan man ser på beskatningen af 
kapitalgevinster på salg af boliger. Der er behov 
for at genoptage de boligpolitiske samtaler for at 
blive enige om de her spørgsmål. Det er en vigtig 
opgave for Riksdagen at få landet den diskussion. 
At det er for dyrt at flytte fra en villa kan vi ikke 
som kommune ændre, det er ikke vores regler og 
værktøjer som styrer den situation. 
– Den anden ende af skalaen handler om efter-
spørgsel på de billigere boliger blandt de ressour-
cesvage. Der behøves en diskussion med de private 
udlejere om kravene som stilles for at få en lejekon-
trakt. Er der en måde at nærme sig spørgsmålet på, 
så flere kan være egnede til at få egen bolig? Det 
ville gøre at man fik yderligere gang i byggeriet.

Malmøs unge befolkning og høje arbejdsløshed 
indebærer udfordringer for byens boligmarked. 
Malmø adskiller sig desuden fra Stockholm og 
Göteborg ved at millionprogram-områderne fin-
des inde i byen, og de mere velbeslåede områder 
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ligger i de omkringliggende kommuner. Märta 
Stenevi vender ofte tilbage til begrebet bevæge-
lighed om at sammenbygge byen. Som eksempel 
tager hun en sporvognslinje til Lindängen og 
Lorensborgsgatan, der deler Hyllie-Djupadal og 
Kroksbäck-Holma. Temalegepladserne, Hyllie-
badet og sundpromenaden i Västra hamnen er 
vellykkede eksempler, som hun fremhæver, hvor 
mennesker blev lokket 
til dele af byen hvor de 
normalt ikke kom. 
– Der findes gode ek-
sempler på hvordan man 
kan gøre, men det er nød-
vendigt at vi skaber flere. 

Der er ledig grunde 
at bygge på centralt i 
Malmø, blandt andet i Nyhamnen og Sorgen-
fri. For Märta Stenevi er det vigtigt at Malmø 
fortsætter med at være en kommune hvor alt er 
tæt på og at byen vokser gennem fortætning. 
Men der er prioriteringer som kan være svære. 
– Hvordan skal vi bruge de bedst placerede 

grunde? Skal vi prioritere pendlingen ind til byen 
så den bliver effektiv eller boliger som gavner 
pendlingen ud af byen? Vi arbejder meget med at 
få virksomheder ind i stueetagen når der bygges 
nyt, for at få en blanding og bevægelse, så vi ikke 
har hele kvarterer der er døde om aftenen.  
En anden udfordring er at få en blanding af aktø-
rer der bygger i Malmø.

– Vi har en situation 
som generelt er domine-
ret af de store aktører. Vi 
forsøger at få flere små 
ind, blandt andet gen-
nem byggekonkurrencer 
og gennem en aktiv 
dialog med alle typer 
af aktører, for at forstå 
hvad der kræves for at de 

skal kunne konkurrere. Det er i længden godt for 
alle, alle markeder har godt af at der er en livskraftig 
konkurrence. 

Som regionråd var Märta Stenevi formand for 
personaleudvalget, hvilket kan anses som langt fra 

”Hvordan skal vi bruge de 
bedst placerede grunde? 
Skal vi prioritere pendlingen 
ind til byen så den bliver ef-
fektiv eller boliger som gav-
ner pendlingen ud af byen?”
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byudviklingsområdet, men hun var også næstfor-
mand i regionstyrelsen og arbejdede på den måde 
med regionale udviklingsspørgsmål. Den politiske 
karriere er gået hurtigt og det at skifte spor, fra 
erhvervslivet til politikken, gav ikke helt sig selv.
– Da jeg blev regionråd og skulle begynde at arbejde 
fuld tid med med politikken, fik jeg en del kom-
mentarer fra bekendte og kolleger: hvordan vil du 
holde det ud? Du som altid har så travlt, hvordan 
vil du holde den langsomme proces ud. Jeg troede 
at det ville være frustrerende, men det er egentlig 
ikke så anderledes. Store beslutninger, i hvilken som 
helst organisation, er langsomme processer. Beslut-
ningsgangen er ikke så anderledes, det er mere når 
man begynder at kommunikere det man vil gøre der 
adskiller sig, siger hun og fortsætter:
– En større overraskelse var nok at kommunallovgiv-
ningen er så begrænsende som den er, når det gælder 
investeringer. Vi har et budgetprincip på et år som 
gør det svært at investere i organisationsforandringer 
og aktiviteter som ikke får effekt før længere fremme.

AKTUEL: ny kommunalråd for byudvikling og 
service i Malmö stad

BAGGRUND: regionråd og formand i personale- 
 nævnet samt første vice formand i region styrelsen 
i Region Skåne, har inden da blandt andet 
arbejdet som marketingchef hos Bokus og senere 
IMP Nordic

MÄRTA STENEVI 
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SIBBARP
MALMØ 
 ”Jeg elsker havet og på stræk-
ningen mellem småbådshavnen 
og Sibbarp findes så mange 
forskellige muligheder. Havbad, 
strande, aktiviteter for børnene og 
promenadestrækninger.”

MÄRTA STENEVIS 3 FAVORITPLADSER I ØRESUNDSREGIONEN

KULLABERG
NORDVESTLIGE SKÅNE 
”Når man taler om Skåne hav-
ner man gerne på Österlen og 
det er fantastisk, men mit hjerte 
slår lidt ekstra for Kullaberg.”

KØBENHAVNS CENTRUM 
”Der er noget specielt ved at 
hoppe af toget og lande i det 
miljø. At have adgang til begge 
dele, bo i vores kompakte og nære 
by og alligevel have en storby så 
tæt på.”
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