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• Bildades 1946 

• 23 100 lägenheter  

• 1 100 lokaler (ca 10 % av oms) 

• 33 % av Malmös hyresrätter 

• 15 % av det totala bostads- 

beståndet i Malmö 

• 283 anställda 

• 385 nya bostäder 2014 

• Marknadsvärde 24 Mdr  

• Omsättning 1,9 Mdr 

MKB i korthet 



Varför sociala investeringar? 
 

 
 

• Ökar tryggheten i våra 
bostadsområden 

• Stärker MKB:s varumärke 

• Ökar fastighetsvärdena 

• Bidrar till Malmös utveckling 

 

 



Social affärsutveckling 

• MKB:s övergripande mål är att bidra till att Malmö blir en 
attraktiv stad. 

• Det egna hemmet och närmiljön har betydelse för 
människors möjligheter att leva ett bra liv. 

• MKB ska på affärsmässiga villkor bidra till goda livsvillkor 
och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Malmö. 

• Doktorand via Malmö Högskola som forskar kring 
affärsnyttan av sociala investeringar. 

 



CSR i MKB 

  Skola     

Sysselsättning        Trygghet 



Siffror Rosengård- Herrgården 

• Miljonprogramsområde från 1960-talet 

• 98 % utländsk bakgrund 

• 50 % under 18 år 

• 17 % sysselsättningsgrad 

• 70 % utan godkända betyg  

 

• Över 50 % av Malmös befolkning är under 35 år. 

 

Trygghet 



BEHOVSANALYS 

• Juridik (arbetsrätt, fackförbund, Malmö stad) 

• Målgrupper (vem kan vi och får vi rikta in oss på som 
målgrupp? Boende? Malmöbor?) 

• Själva upphandlingsförfarandet, (hur formulerar man bäst?) 

• Funktionsområden (Vilka typer av upphandlingar lämpar sig 
bäst?  

• Geografiska områden (kan vi inkludera/exkludera geografiska 
områden?) 

 



BEHOVSANALYS 

• Samarbetspartners (Arbetsförmedlingen, BOOST, 
Miljöförvaltningen, Lernia) 

• Hur hanterar vi dialogen med fackförbunden? 

• Extern kommunikation (hur kommunicerar vi bäst externt, 
vilka budskap? Hur undviker vi fallgropar?  

• (T.ex. argumenten kring snedvridning av konkurrens etc.) 

• Intern kommunikation (hur förmedlar vi bäst budskapen 
internt? FAQ) 

• Hur hanterar vi eventuell oro bland entreprenörer? 

 

 

 



Upphandling med sociala klausuler 

• MKB är med och bidrar till att  
öka sysselsättningen i Malmö 

• Sociala klausuler öppnar dörrar  
för ungdomar som har svårt att  
få arbete 

• Sociala klausuler bidrar till minskad  
skadegörelse, ökad trygghet och på  
sikt till stabilare och attraktivare  
bostadsområden 

Syssel-
sättning 



 

MKBs process 
 

• Gärde Wesslau advokatbyrå i Göteborg 

• BOOST By FC Rosengård, AF, Jobb Malmö 

• Branschorganisationer 

• Benchmarking förebilder 

• Leverantörsträff   MKB/Stena Fastigheter 

• Workshop leverantörer 

• Intern resa 

 

• Glasservice, fastighetsjour, parkeringsövervakning, städ 
upphandlat - process pågår. 

 
 

 

Sysselsättning 



 

3 nivåer på sociala klausuler 

 

1. Ställa frågan  
- ”Hur arbetar ni?” 

2. Skallkrav gå med på dialog 
- Fastställer exakt omfattning vid  kontraktsskrivningen 

3. Vi ställer skallkrav 
- Exakt antal och omfattning som  entreprenören måste 
uppfylla 

 



Olika typer av arbetsskapande 

•Tillsvidareanställning 

•Tidsbegränsad/visstidsanställning 

• Lärling 

•Praktikant 



Skillnad mellan Lärling och Praktikant 

• Lärling  
– Anställningsform enl. respektive avtalsområdes 

utbildningsavtal 
• Krav på utbildad handledare 

– Med gymnasieutbildning 
• Grundutbildad 3000 h och behöver totalt 6800 h för yrkesbevis 

– Traditionell lärling 
• I företagets regi och totalt 6800 h 

• Praktikant 
– Handledare, men inga formella krav 

– Gå bredvid yrkeskunnig för introduktion till arbetslivet 



Vilka upphandlingar är aktuella för 
sociala klausuler? 

• Framförallt upphandlingar vid skötsel- och 
byggentreprenader 

• Där det är ”lämpligt” utifrån MKBs behov 

– Ödmjuk inställning: ”Vi måste lära oss först” 

– Beroende på komplexitet och social nytta 

 



Ny samarbetspartner i sociala 
upphandlingar framöver 

 



Normal upphandlingsprocess 

1. Analys 
och FFU 

2. Anbud 

3. Avtal 

4. Uppfölj-
ning 

MKB 

Entreprenör 



Upphandlingsprocess med sociala klausuler 

1. Analys 
och FFU 

2. Anbud 

3. Avtal 
4. Urval av 
kandidater 

5. Uppfölj-
ning 

MKB 

Entreprenör 

FCR/Boost 



 



Lärdomar 
•Benchmarka  
•Enkel och tydligt 
•Företagens CSR-arbete – fördel? 
•Samarbetspartners, AMF & 
Städbranschen 
•MKBs syfte och vinst 
•Praktikant eller lärling? 
•Ansvar och arbetsmiljö 
•Våga prova! 



Vårträff 17 april med  
fokus på social hållbarhet 

 





Tack! 
 
 
 


