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Förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om
fortsatta insatser

STK-2018-1233
Sammanfattning

I detta ärende finns en återrapportering från en förstudie om segregation i Malmö som
stadskontoret genomförde under hösten 2018. Förstudien svarar på tre frågeställningar:


Hur ser segregation i Malmö ut?



Vad gör Malmö stad idag för att hantera och motverka segregation?



Hur kan vi stärka sektorsövergripande arbetssätt, inkludering av Malmöbor, och
former för metodutveckling och lärande?

Förstudien resulterade i tre förslag på fortsatta insatser för att minska och motverka
segregation. Förslaget är att kommunstyrelsen antar dessa förslag och ger stadskontoret i
uppdrag att samordna arbetet.
Förstudiens resultat ligger till grund för en del av en ny ansökan om ytterligare medel från
Delegationen mot segregation (Delmos) med syfte att fortsätta utveckla insatser mot
segregationens bakomliggande orsaker. Denna ansökan ska lämnas in senast den 15 maj 2020
och där söks även medel för att organisera insatser för lokal utveckling. Mer utförlig
beskrivning av denna organisering ges i ett kommande ärende.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret med uppdraget att ta fram
fler konkreta åtgärder på att förebygga segregation i Malmö stad.
Beslutsgång
Emma-Lina Johansson (V) yrkar återremiss till stadskontoret för att få fram åtgärder på att
förebygga segregation och menar att det i underlaget saknas en diskussion om
det antirasistiska arbete som krävs för att motverka rasism och vill se konkreta förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar återremiss till stadskontoret för att få fram mätbara mål.
Ärendet återupptas efter ajournering
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) föreslår ett reviderat förslag enligt följande:
"Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret med uppdraget att ta fram fler konkreta åtgärder
på att förebygga segregation i Malmö stad."
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Samtliga ledamöter instämmer i förslaget och ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla ordförandes reviderade förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämden
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Malmö universitet
Miljönämnden
MINC
MKB
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Stadskontoret, analys- och hållbarhetsavdelningen
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd
Stena fastigheter
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200511 §311
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200511 Återrapportering av förstudie om segregation
samt rekommendationer för fortsatt utveckling
Dokumentation Lärandelabbet
Segregation och segmentering i Malmö rapport 2018 (1)
Hela Malmö för ett helt Malmö final 2.0
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03: Ärende 12. Förstudie om segregation i Malmö med rekommendationer om
fortsatta insatser

Vi i Vänsterpartiet är glada för den omfattande förstudie av segregation som gjorts av Malmö
Universitet och stadskontoret. Det är ett gediget underlag som tydligt visar på den komplexa
problematik Malmö stad, och många fler städer i Sverige, står inför. Kombinationen av ökade
klassklyftor och en utbredd rasism slår allra hårdast mot dem av oss som rasifieras, samtidigt som
höginkomsttagande, företrädesvis vita, människor lever i allt mer skyddade områden och överflöd.
Rapporten från Malmö Universitet slår fast att “Där västra Malmö och delar av centrala staden har
genomgått gentrifieringsprocesser i olika grad visar forskarna också att ett antal områden i västra
Malmö har genomgått en ”supergentrifiering”, det vill säga att de hushåll som var allra rikast har
blivit ännu mer rika, relativt sett.”. Nu är det av yttersta vikt att vi politiskt agerar och tar tag i de
bakomliggande strukturer som skapar dessa skillnader som det också står i rapporten: “För att uppnå
reell förändring i riktning mot en stad som bättre hänger samman krävs en utjämning av
levnadsvillkoren.”
I underlaget kan vi läsa att “Förvaltningar och bolag i Malmö stad ser det som en självklar del i sitt
uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation, även om, som en del uttrycker att ”det
inte ligger i vårt kärnuppdrag”. Det är främst i förhållande till Malmö stads ansvarsområden som det
finns möjlighet att bidra till att minska och motverka segregation. Kommunen kan påverka
utvecklingen i skola, socialtjänst, barnomsorg och äldreomsorg, stadsplanering m.m. – med andra ord
inom kärnverksamhet.” Vi i Vänsterpartiet vill påpeka att det är av yttersta vikt att förändra synen på
vad Malmö Stad egentligen har som sitt kärnuppdrag och betona att allt staden gör ska syfta till att
motverka ojämlika levnadsvillkor. Politisk behöver styret se till att det finns tillräckliga resurser inom
socialtjänst, skola, förskola och äldreomsorg, att fortsätta med den nedskärningspolitik som förts de
senaste åren kommer inte leda till minskad segregation. Budgeten är vårt politiska maktmedel för att
faktiskt se till att alla Malmöbor, oavsett inkomst eller härkomst, får möjligheten att leva fria liv
under goda levnadsvillkor.
Vidare kan vi i underlaget läsa att man kommit fram till att “Det finns behov av att göra ekonomiska
medel mer tillgängliga för mindre etablerade föreningar, med prioritet på aktiviteter i
socioekonomiskt utsatta områden och/eller aktiviteter som möjliggör möten mellan personer i
Malmö som annars lever segregerade.”. Trots detta får vi otaliga rapporter från civilsamhället som
känner sig motarbetade av Malmö Stad, som inte får svar på sina ansökningar inom rimlig tid eller
som helt enkelt inte får något stöd alls. På t.ex. Nydala har HelaMalmö från grunden byggt upp en
organisation som stöttar barn, unga och hela familjer med allt ifrån frukost och mellanmål till
pedagogisk verksamhet och bildning av nya ledare i syfte att motverka segregationen. För ett år
sedan på dagen, den 3 juni 2019, lämnade de in en ansökan om medel som än idag - ett år senare fortfarande inte är beslutsplanerad. På vilket sätt är det att tillgängliggöra resurser?
Underlaget kommer även fram till, precis som civilsamhället skrikit om i flera år, att “Även problemet
med kortsiktiga bidrags- eller projektmedel har lyfts fram som problem och även motsägelsefullt då
långsiktighet också ska prioriteras. För bättre samverkan behövs former för att långsiktigt finansiera
partnerskap mellan kommunen och andra samhällsaktörer. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är
en form som används till viss del, men det behövs en tydligare gemensam strategi för hela staden för
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Bilaga 17

Vänsterpartiet
hur IOP eller andra former av avtal och samverkansformer skall användas.” Vi i Vänsterpartiet anser
att det bara är att göra; ta fram en strategi och se till att tjänstepersoner i högre grad prioriterar
samverkan med civilsamhället som i dagsläget gör mycket av det kommunen borde.
Vi i Vänsterpartiet påpekar i allt från översiktsplaner till budgetärenden vikten av en progressiv
bostadspolitik som syftar till mer demokratisk makt över hur staden kan planeras och byggas. Vi vill
se en blandad stad, där det inte ska spela någon roll hur stor din plånbok är för att få bo, men vi kan i
rapporten läsa att “Bostadsstrukturen utifrån olika upplåtelseformer fördelar sig högst ojämnt i
Malmö och sammanfaller till stora delar med segregationen.”. Det är dags att upphöra med
utförsäljningen av kommunal mark, stoppa ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och att
aldrig någonsin igen sälja av det kommunala bostadsbeståndet. Rapporten slår fast att “Även om allt
fler nya bostäder tillkommit under de allra senaste åren så matchar detta fortfarande inte den
snabba befolkningstillväxten. Bostadsbrist, hemlöshet och en dålig matchning mellan förhållandevis
dyrare nybyggnationer och efterfrågan på billigare hyresrätter kännetecknar den aktuella
bostadsmarknaden i Malmö. För att enbart täcka förväntad befolkningsökning de närmaste tio åren
till 2027 skulle det behöva byggas 21 200 bostäder eller drygt 2 000 bostäder om året (...) Under
2000-talet är det framför allt bostadsrätter som ökat genom såväl nybyggnationer som ombildningar
av hyresrätter. Under 2000-talet hittills har närmare 10 000 tidigare hyreslägenheter omvandlats till
bostadsrätter.” Vi behöver bygga mer och vi behöver bygga billigare, och framförallt behöver vi
bygga hyresrätter som folk har råd att bo i. Vi håller med rapportörerna om att det krävs en
inkluderande och sammanhållen stadspolitik för att de segregations- och segmenteringsmönster som
beskrivs ska kunna hanteras.
Vi saknar i underlaget en diskussion om det i dagsläget näst intill obefintliga strukturerade
antirasistiska arbete som krävs för att motverka rasismen i vår stad, trots att det är tydligt att det
både handlar om klass och rasism som grund för segregation. På budgetsammanträdet förra året
avsatte styret 8 miljoner kronor till just det. Var har de tagit vägen? Hur utnyttjar man dessa i relation
till segregationen i vår stad? Vi vill se konkreta förslag.
Det är inte läge att begrava den här frågan med fler utredningar. Vi har Malmökommissionens
rapport som uppenbarligen inte efterföljs, men som hänvisas till i det här ärendet. Vi har tusentals
projekt i olika stadsdelar och kommunövergripande genom åren, men det som behövs är att ta tag i
kärnproblematiken och systematiskt motverka rasism och ökande klassklyftor. Malmö Stad måste i
högre grad se civilsamhället som en viktig, kompetent och främjande resurs och samarbeta med de
krafter i Malmö som försöker göra något positivt, inte bara näringslivet och kapitalstarka
entreprenörer. Styret måste sluta skära ner i varenda verksamhet år efter år, och upphöra med
plåster-på-såren- lösningar som snarare stigmatiserar de utsatta än hjälper, till exempel
treterminssystem för enbart vissa elever.

Malmö 2020-06-03
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

