1

Malmö stad
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Hanna Kristina Thomé (V)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Sedat Arif (S)
Harris Cheema (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Linda Obiedzinski (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Farishta Sulaiman (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Janne Grönholm (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Boel Pettersson (V)
Susanne Jönsson (S)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Sanna Axelsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
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Nils Anders Nilsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Peter Johansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Niclas Röhr (M) ersätter David Blomgren (M)
Darko Simic (M) ersätter Helena Nanne (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M) ersätter Tony Rahm (M)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Håkan Ask (SD) ersätter Anna Isaksson (SD)
Nadja Strand (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Louise Arndt (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Joacim Ahlqvist (C) ersätter Michaela Esseen (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Birgit Hansson (S)
Mats Sjölin (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Sven-Erik Rasmusson (S)
Jean Pierre Denape (S)
Hasse Hajar (S)
Vanja Andersson (S)
Per Göran Wiberg (M)
Bo Mats Brogren (M)
Christer Bengtsson (SD)
Carin Gustafsson (V)
Showan Shattak (V)
Lisa Stolpe (V)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Kami Petersen (MP)
Heinz Wellershaus (C)
Övriga närvarande
Joans Rosenqvist (Avdelningschef)
Martin Fransson (Enhetschef )
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Belma Rosarv (Sekreterare )
Pernilla Mesch (Sekreterare )
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Hållbarhetsrapport 2021

STK-2021-831
Sammanfattning
Årets hållbarhetsrapport syftar till att redovisa en nulägesbild av Malmös utveckling inom
samtliga 17 Globala mål som ingår i Agenda 2030. Sammantaget går utvecklingen i många
fall åt rätt håll i Malmö. Samtidigt handlar det ibland om en utveckling som vänt från en låg
nivå där Malmö fortfarande ligger sämre till än övriga storstäder eller riket, det gäller till
exempel för arbetslöshet och barnfattigdom. Vad gäller miljömålen pekar utvecklingen i
rätt riktning för flera av indikatorerna. Men för flera andra syns ingen eller till och med en
oönskad utveckling, bland annat för ekosystem och biologisk mångfald. När det kommer
till den ekonomiska dimensionen av hållbarhet visar indikatorerna att både medel- och
medianinkomster har ökat för Malmös befolkning som helhet. De ligger dock kvar på
nivåer som är cirka tio procent lägre än rikets. Även den ekonomiska ojämlikheten har
minskat något i Malmö som helhet under perioden 2011–2020, en utveckling som följer
rikets.
Stadskontoret bedömer att ett fortsatt utvecklingsarbete behöver göras kopplat till vilka
indikatorer som används för stadens hållbarhetsuppföljning. Även andra kompletterande
metoder för uppföljning och analys kommer utvecklas som, tillsammans med indikatorerna
kan integreras i relevanta processer och beslut framöver. Inom dessa utvecklingsområden
är samverkan mellan stadskontoret och stadens samlade förvaltningar och bolag en
framgångsfaktor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Hållbarhetsrapport 2021. Nulägesbild av
Malmö stads utveckling inom Agenda 2030 och de Globala målen.
2. Kommunfullmäktige översänder rapporten Hållbarhetsrapport 2021. Nulägesbild
av Malmö stads utveckling inom Agenda 2030 och de Globala målen för kännedom
till samtliga nämnder och bolag.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Sedat Arif (S) och Roko Kursar (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Emma-Lina Johansson (V), Farishta Sulaiman
(M), Magnus Olsson (SD), Janne Grönholm (MP), Kay Wictorin (C), Helena Grahn (M), John Eklöf
(M), Simon Chrisander (L) och Arwin Sohrabi (S).
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) och Anton Sauer (C) inkommit med ett
särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges
protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Statskontoret
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220406 §131 med särskilt yttrande från (M+C), (SD)
och (MP)
•
Förslag till beslut KSAU 220328 §186 med särskilt yttrande från (M)
•
G-Tjänsteskrivelse till KSAU 220328 Hållbarhetsrapport 2021
•
Hållbarhetsrapport 2021

M

"

Centerpartiet

Bilaga 7
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Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2022-04-28
Ärende 6. Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapporten 2021 är precis som tidigare års rapporter en mycket bekymmersam läsning.
Den sociala hållbarheten är fortsatt djupt bristfällig i Malmö. Den skyhöga arbetslösheten biter
sig fast och är fortsatt dubbelt så hög som i riket. Detta är ett kapitalt misslyckande av den
styrande socialdemokratin. Under lång tid har arbetslinjen varit bannlyst i Malmö stad, och detta
har haft förödande konsekvenser: Tusentals barn får aldrig se sina föräldrar gå till jobbet och
tvingas växa upp fattigdom, stora grupper Malmöbor blir kvar i djupt utanförskap och
segregationen skapar splittringar mellan människor.
Tidigare rapporter, exempelvis stadskontorets rapport Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen
och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads och socialnämndens verksamheter, visar att arbetslösheten
är högre i Malmö i samtliga demografiska grupper än i andra jämförbara kommuner. Detta visar att
det inte är Malmöborna det är fel på, utan att de drabbas negativt av Socialdemokraternas
misslyckades politik.
Malmö behöver en politisk omläggning som helt genomsyras av arbetslinjen. Alla som tvingas
leva på bidrag ska delta på heltid, eller motsvarande sin egen arbetsförmåga, i individuellt
anpassade aktiviteter med fullt fokus på att nå en egen försörjning. Stora satsningar måste göras
för att stärka attraktiviteten för yrkesprogrammen på såväl gymnasiet som i vuxenutbildningen.
Malmö stad måste jobba aktivt för att matcha stadens arbetsmarknadsinsatser mot det lokala
näringslivets behov av kompetensförsörjning.
Hållbarhetsrapporten 2021 vittnar om ytterligare ett förlorat år för tusentals Malmöbor som blivit
kvar i utanförskap och barnfattigdom, men utvecklingen går att vända. Med en ny politik som
prioriterar fler i arbete kan Malmö uppnå sin fantastiska potential och bli en sammanhållen och
socialt hållbar stad med låg arbetslöshet

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande

Bilaga 8

Kommunfullmäktige 2022-04-28. Ärende 6. Hållbarhetsrapport 2021

Det går till exempel att läsa att drygt ett barn av tretton i Malmö bor i ett hushåll med långvarigt
ekonomiskt bistånd. Det är en mer än dubbelt så hög andel som i Göteborg, som ligger näst högst av
storstadskommunerna. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd påverkas på
flera sätt. Det handlar inte bara om de vardagliga konsekvenserna av brist på pengar och de
begränsningar i livsvillkoren som detta medför, utan även om att många barn känner av och påverkas
av den oro som föräldrarna ofta lever med på grund av små ekonomiska marginaler. Forskning visar
även att barn som lever under ekonomiskt knappa förhållanden riskerar att ha lågt ställda
förväntningar på den egna framtiden och upplever ett utanförskap i samhället (Rädda Barnen, 2021).
Även andelen äldre som befinner sig i ekonomisk utsatthet ökar i Malmö. År 2012 var det ungefär var
tionde Malmöbo över 65 år, att jämföra med var femte 2019. Under perioden 2012–2019 har
andelen alltså fördubblats. Forskning visar att äldre i en ekonomiskt utsatt situation är mer
begränsade i sin vardag, oftare ofrivilligt ensamma och har mindre stöd i vardagen och att detta
utgör riskfaktorer för både ohälsa och suicid bland äldre (Aspberg & Jönsson, 2017).
Vidare går det att läsa i rapporten att vi i Sverige generellt har en hög medellivslängd, god
självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård. En utmaning är dock de strukturella
hälsoskillnader som finns mellan olika grupper i samhället. Och här, kära åhörare kommer poängen:
Det offentliga bör säkerställa mer jämlika livsvillkor, möjligheter till en god uppväxt för barn och
unga, en likvärdig och kvalitativ utbildning och goda arbetsförhållanden samt jämlika möjligheter att
bibehålla hälsa, självständighet och delaktighet för äldre invånare. Det handlar exempelvis om hur
skolan och den sociala omsorgen fungerar, om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs och i
vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Malmö stad har
genom sitt kommunala ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka
ojämlikhet. Förskolan, grund- och gymnasieskolan har ett kompensatoriskt uppdrag som har
betydelse för ökad jämlikhet. Dessa verksamheter har alla potential att vara såväl hälsofrämjande
som förebyggande.
I Malmö ökar andelen hårdgjord yta och Malmö har störst andel hårdgjord yta vid jämförelse med
Stockholm och Göteborg. Samtidigt minskar andelen grönyta i Malmö, vilket även detta gör att ytan
för ekosystem och biologisk mångfald minskar. Malmö har den lägsta andelen grönyta av alla tätorter
i Sverige som har mer än 30 000 invånare (SCB, Statistikdatabasen).
Vi i Vänsterpartiet driver hela tiden på för och lägger förslag som syftar till ökad jämlikhet. Vi duckar
inte politiska förslag i rädsla för att uppröra någon grupp, vi står för vår politik och är beredda att ta
ansvar för att göra Malmö till just en mer jämlik stad.
Malmö 2022-04-28
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet

Bilaga 9

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2022-04-27
Hållbarhetsrapport 2021
Diarienr: STK-2021-831
Mycket utveckling går på rätt håll i Malmö, men det finns stora utmaningar. Vi behöver göra
långt mycket mer för att hindra klimatförändringarna, öka den biologiska mångfalden och för
öka den social rättvisan i staden.
FN:s klimatpanel IPCC konsaterar att människans koldioxidutsläpp är på den högsta nivån
någonsin. Vi måste genast minska vårt utsläpp av växthusgaser radikalt för att klara 1,5-graders
målet. Det är givitvis glädjande att utsläppen av växthusgaser från geografin Malmö minskar.
Men det säger inget om Malmöbornas utsläpp som inte sker inom staden, tillexempel varor
producerat utomlands. Det mäts nämligen inte. Något som också framgår är att utsläppen
kopplat till energi går ner medan den andra stora utsläpparen - vägtrafiken - i princip står stilla
och till och med ökar något jämfört med åren 2015-2017. Det är uppenbart att mycket mer
behövs göras för att Malmöbornas klimatavtryck ska minska. En koldioxidbudget måste komma
på plats. Utsläppen från trafiken måste minska genom att fler resor görs hållbara, genom att öka
andelen som går, cyklar och åker kollektivt. Mer förnybar energi behövs, med utbyggd vindkraft
i egen regi och solceller på taken, samtidigt som staden behöver energieffektiviseras.
Globalt sker ett massutdöende av djur och växter. Utrotningen går snabbt och är omfattande.
Även i Malmö har arter minskat och försvunnit. Bland annat är fladdermusarten brunlångöra
utdöd i Malmö. Dessvärre saknar fortfarande staden bra sätt att mäta hur det står till med den
biologiska mångfalden. Det som kan konstateras är att i Malmö ökar andelen hårdgjord yta, och
har högst andel hårdgjord yta av storstäderna. Samtidigt minskar också andel grönyta och det
från låg nivå. Malmö har den lägsta andel grönyta för tätorter med mer än 30000 invånare. Det
är görs för lite för att bryta dessa trender och för att få stopp på massutrotningen! Vi behöver
omdelbart öka artrikedomen i staden och planera för en grönskande stad, där djur och
pollinatörer trivs, likväl som människor! Blommande ängar, rena vattendrag, fler träd och
skyddad natur behövs över hela staden.
Fattigdom, hemlöshet och otrygghet är verkligen för många barn i Malmö. Det har skett en
positiv utveckling kring flera sociala aspekter. Fler barn går i förskolan, det går bättre i skolan
och fler avslutar en gymnasieutbildning. Arbetslösheten minskar, och barnfattigdomen minskar
också som en konsekvens av detta. Tryggheten ökar. Men trots detta är det från låga nivåer,
situationen i Malmö är fortfarande tuffare än jämfört med storstäderna och riket.
Barnfattigdomen är fortfarande utbredd, skolresultaten är lägre än i riket och arbetslösheten är
på en hög nivå. En sak som oroar är stadens riktlinjer som exluderar strukturellt hemlösa från
hjälp med bostad. Det finns risk för att dessa nu inte söker stadens hjälp längre och därför
osynliggörs i statistiken. Det största problemet är att dessa hemlösa barnfamiljer, numera får
nöja sig med tillfälliga boendealternativ istället för en riktig hem. Detta kan också skapa fler
problem som framför allt drabbar barnen - psykisk ohälsa, fysisk ohälsa men också social
exkudering från resterande samhälle. Det är ovärdigt. I en stad som Malmö är det avgörande att
storsatsa mot den social ojämlikheten. Mer förebyggande arbete, bättre samarbete med
civilsamhället och framför allt, riktiga hem istället för tillfälliga lösningar.
För Miljöpartiet de gröna
Janne Grönholm, ledamot kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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