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Sammanfattning

Malmö stads hållbarhetsrapport 2019 syftar till att kartlägga och analysera Malmös viktigaste
utmaningar inom respektive mål i Agenda 2030. Underlaget i rapporten utgår från nationella
nyckeltal som tagits fram av rådet för kommunala analyser och kompletterats med lokal statistik
som är relevant för Malmö i förhållande till de angivna globala målen. Rapporten inleds med en
sammanfattande bedömning, slutsatser och en kort översikt hur Malmö placerat sig i förhållande
till samtliga målområden. För varje målområde finns en beskrivning om vad målet syftar till i ett
globalt perspektiv och hur Malmö sammantaget ligger till i förhållande till det angivna målet följt
av en mer utvecklad analys av detta.
Hållbarhetsrapporten är ett underlag för fördjupande analyser utifrån Malmös utmaningar och
Malmö stads budget- och uppföljningsprocess. Arbetet med att uppnå målen i Agenda 2030 är
en strategisk fråga av betydelse ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt samhällsperspektiv. För
att kunna följa och bedöma om det arbete som bedrivs är effektivt behövs en tydlig struktur där
regelbunden analys och uppföljning är viktiga komponenter tillsammans med en samlad styrning
och ledning. Det är första gången rapporten görs i denna form och arbetet kommer att utvecklas
ytterligare framöver. För att stadens målsättning kring arbetet med Agenda 2030 ska nås, krävs
att rapporten ger tydlig styrinformation till mottagaren och sätter fokus på analys- och
förbättringsområden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Malmö stads hållbarhetsrapport 2019.
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Analys och hållbarhetsavdelningen
Samtliga nämnder
Ärendet

Malmö stads hållbarhetsrapport 2019 syftar till att kartlägga och analysera Malmös viktigaste
utmaningar inom respektive mål i Agenda 2030. Rapporten ska vara till nytta för den enskilda
nämnden och styrelsen samtidigt som den ska ge kommunledningen relevant och väsentlig
information för att denna ska kunna hantera sitt övergripande ansvar.
Underlaget i rapporten utgår från nationella nyckeltal för Agenda 2030, som tagits fram av rådet
för kommunala analyser (RKA) och kompletterats med lokal statistik som är relevant för Malmö
i förhållande till de globala målen.
Bakgrund
År 2015 undertecknade Malmö stad ”A Declaration of Cities’ Commitment to the 2030
Sustainable Development Agenda”, vilket innebär att staden senast år 2020 ska ha utvecklat en
lokal Agenda 2030 för att vara med och driva utvecklingen mot uppfyllelsen av Agenda 2030.
Tidigare hållbarhetsrapporter har årligen följt ett antal utvalda indikatorer kopplat till de tre
dimensionerna av hållbar utveckling – den sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen –
samt haft en fördjupad del kring ett specifikt tema. Med hållbarhetsrapport 2019 tas ett första
steg mot att anpassa Malmö stads hållbarhetsuppföljning till Agenda 2030.
Rapporten i korthet
Rapporten inleds med en sammanfattande bedömning av rapportens slutsatser och en kort
översikt över hur Malmö stad hanterar samtliga målområden. Därefter görs en mer utförlig
analys av varje globalt mål. För varje mål finns en beskrivning om vad målet innebär i ett globalt
perspektiv, hur Malmö sammantaget ligger till i förhållande till målet följt av en mer utvecklad
analys av detta.
Stadskontorets bedömning
Hållbarhetsrapporten är ett underlag för fördjupande analyser utifrån Malmös utmaningar och
Malmö stads budget- och uppföljningsprocess. Arbetet med att uppnå målen i Agenda 2030 är
en strategisk fråga av betydelse ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt samhällsperspektiv. För
att kunna följa och bedöma om det arbete som bedrivs är effektivt behövs en tydlig struktur där
regelbunden analys och uppföljning är viktiga komponenter tillsammans med en samlad styrning
och ledning. Det är första gången rapporten görs i denna form och arbetet kommer att utvecklas
ytterligare framöver. För att stadens målsättning kring arbetet med Agenda 2030 ska nås, krävs
att rapporten ger tydlig styrinformation till mottagaren och sätter fokus på analys- och
förbättringsområden.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
rapporten.
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