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Malmö stads hållbarhetsrapport 2019

STK-2020-100
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 och ekonomiskt 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.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Malmö stads hållbarhetsrapport 2019.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 26.
Anton Sauer (C) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 27.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200224 §122
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Hållbarhetsrapporten 2019
Hållbarhetsrapport 2019
Tabellsamling 2019
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Bilaga 26

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Ärende: STK-2020-100
Malmö stads hållbarhetsrapport 2019
Malmö stads hållbarhetsrapport visar dystra siffror inom flera områden. 23 procent av barnen i Malmö
lever i familjer med låg ekonomisk standard. Dessa är familjer som befinner sig i en situation som
innebär risk för fattigdom och social utestängning. Andelen barn som ingår i familjer med långvarigt
ekonomiskt bistånd är högre i Malmö (6,7 procent) än i både Göteborg (3,7 procent) och Stockholm
(1,6 procent).
Socialdemokraterna har styrt Malmö i 25 år och under denna tid har segregationen och fattigdomen
förvärrats vilket resulterat i ett otryggare samhälle för alla Malmöbor.
I hållbarhetsrapporten kan man läsa att strax under hälften av de äldre eleverna i grundskolan tycker
att skollunchen är bra. Det är viktigt att beakta detta framöver när man tar beslut om skolmaten. Under
senare år har styret i Malmö stad strävat efter en vegonorm i skolor och äldreboenden. Det kan finnas
ett samband mellan detta och missnöjet med skolmaten. I våra samtal med Malmöbor har vi uppfattat
att det sambandet finns.
Bland Malmöbor med svensk bakgrund har andelen som inte genomgått gymnasieutbildning minskat
mellan 2007 och 2018. Motsvarande minskning syns inte bland invånare med utländsk bakgrund.
Detta innebär att skillnader i genomsnittlig utbildningsnivå mellan Malmöbor med svensk respektive
utländsk bakgrund har ökat.
Sverigedemokraterna har föreslagit att Malmö stad inför en integrationsplikt för invandrare med fokus
på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det svenska språket.
Det finns stora skillnader på andelen gymnasiebehöriga i Malmös skolor där skolan med den högsta
andelen har 94,1 procent gymnasiebehöriga medan skolan med den lägsta andelen har 49,7 procent
behöriga. Alla skolor i Malmö måste fungera. Skolor där en majoritet inte är gymnasiebehöriga efter
årskurs 9 kräver akutåtgärder.
Det är en lägre andel elever i årskurs 9 som känner sig trygga i Malmö (78 procent) jämfört med elever
i årskurs 9 i Göteborg (82 procent) och Stockholm (85 procent). Sverigedemokraterna har gång på
gång lyft frågan om otryggheten i Malmös grundskolor och avfärdats från styret.
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Sverigedemokraterna har föreslagit bildandet av trygghetsråd vid skolor där civilsamhället,
skolpersonal och vårdnadshavare kan arbeta omkring tryggheten vid skolorna.
Sverigedemokraterna har föreslagit att anti-mobbningsmetoder ska utvärderas i syfte att Malmös
skolor ska välja metoder som visat sig fungera.
Sverigedemokraterna har föreslagit att införa tydliga riktlinjer för hur skolgårdar ska användas efter
skoltid för att undvika att skolgårdar blir en plats för aktörer som skapar otrygghet.
Sverigedemokraterna menar att den elev som vid upprepade tillfällen kränker en annan elev ska
tvingas att byta skola.
Mellan 2018 och 2019 ökade den sociala hemlösheten medan den strukturella hemlösheten minskade
kraftigt. Under samma period har arbetsmarknads- och socialförvaltningen ändrat sina regler och
beviljar inte längre långsiktiga boendelösningar till strukturellt hemlösa. Strukturellt hemlösa i Malmö
får numera endast nödbistånd. Denna signalpolitik som Sverigedemokraterna länge förordat har
bidragit till den kraftiga minskningen av antalet strukturellt hemlösa i Malmö.
Sverigedemokraterna vill även öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där
bostäder är mer tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att hjälpa hemlösa att hitta bostäder
i Malmö. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan kommun där
tillgången till bostäder är större.
Sverigedemokraterna vill att egen försörjning från arbete eller CSN ska vara krav för att få teckna nytt
hyreskontrakt med MKB. Även detta kan minska hemlösheten i Malmö.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

6

Särskilt Yttrande
Bilaga 27
KS 05-03-2020
Ärende 21: Malmö Stads hållbarhetsrapport 2019
Hållbarhetsrapporten för Malmö Stad 2019 hade som beskrivning att den ämnar ”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”. Ett viktigt underlag för att stadens
nämnder ska ha information för att tackla de utmaningar staden står inför i sitt arbete
för att vända negativa trender.
Centerpartiet vill belysa några av de utmaningar som Malmö står inför alternativt
redan utmanas av där ett stort behov av agerande är tydligt.
Rörande demografiutvecklingen kopplat till ekonomisk tillväxt och påfrestning på de
sociala dimensionerna. Malmö har under en längre tid utmanats med stor press på
välfärden med ökande kostnader som inte kompletterats med ökande skatteintäkter.
Det utgör en utmaning idag, men kommer framöver att ställa ännu högre press på
välfärden och dess finansiering. En utmaning staden behöver hantera mer offensivt
för att kunna hantera vad som kommer framöver.
Ojämlikhet är fortfarande en påtaglig utmaning som begränsar människor i vår stad.
Rapporten lyfter exempelvis stora skillnader i ”inkomst, hälsa, utbildningsresultat,
arbetslöshet och politiskt deltagande”. Malmö måste bryta tudelningen, det är en helt
nödvändig åtgärd för framtiden. Fler barn måste få medel att klara skolan och ta sig
ut i arbetslivet, där ser vi idag stora brister i Malmö som behöver åtgärdas. Det är
också ett viktigt steg att minska arbetslösheten och pressen på kommunens ekonomi.
Stadens skolor står inför utmaningen lärarbrist och brist på behöriga lärare. Den
problematiken är ett vedertaget problem redan nu för Malmö och kommer att kräva
insatser för att hantera framöver. Skolan är en av de viktigaste områdena för att bryta
negativa trender med arbetslöshet och utsatthet. Skolan bör vara en prioritet för
Malmös utveckling.
En minskning i social och ekonomisk utsatthet är positiv men mer behöver ske för att
vända en negativ trend för staden. Att grunden till bedömningen att färre hushåll
uppbär ekonomiskt bistånd är synnerligen odetaljerad är problematisk och bör
analyseras djupare i och med att det är en budgetpost som kräver stora resurser.
För att säkerställa att Malmö har en chans att nå upp till satta miljö- och klimatmål
krävs koordinering och engagemang. Vi behöver arbeta mer effektivt för att integrera
klimat- och miljöfrågor i stadens olika verksamheter liksom stadsplanering. Den
bedömningen är Centerpartiet eniga i. Vi kommer att behöva arbeta mer storskaligt
och långsiktigt för att lägga grunderna för en växande hållbar stad. Att inkludera
externa aktörer ser Centerpartiet också som positivt för Malmös utveckling. Med
innovation och nya perspektiv.
Anton Sauer (C)
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Bilaga 28
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-03-04
Malmö stads hållbarhetsrapport 2019
Diarienr: STK-2020-100
Det är föredömligt att Malmö stad nu så tydligt följer upp FN:s globala
hållbarhetsmål med en gedigen genomgång. Det blir då också tydligt var staden
dessvärre brister.
Även om den ekonomiska utsattheten har minskat något, är barnfattigdom
något högst verkligt för många barn. I Malmö lever 23 procent av barnen i
familjer med låg ekonomisk standard. Detta påverkar barnens vardag på flera
sätt. Det kan vara oro för familjens ekonomi, lägre självkänsla och osäkerhet
kring tillgången på mat. Socioekonomisk bakgrund har en allt större inverkan
på skolresultatet i Sverige, och även om Malmö har blivit bättre på att utjämna
skillnaderna mellan barns förutsättningar, finns fortfarande mycket kvar att
göra.
Det finns en tydlig koppling mellan ekonomisk utsatthet och ojämlik hälsa,
vilket bland annat syns i skillnaden i fysisk aktivitet bland barn beroende på
socioekonomi. Buller och luftföroreningar påverkar hälsan negativt och drabbar
ojämlikt eftersom de hårdast belastade trafiklederna går invid hus och skolor
där barn med lägre socioekonomisk status bor och rör sig. Den främsta källan
till både buller och luftföroreningar är trafiken, och det innebär att den frihet
många upplever med bilen går direkt ut över andras liv och hälsa. Miljöpartiet
vill skydda de barn som växer upp i Malmö från farliga utsläpp. Ren luft att
andas borde vara en självklar rättighet för varje barn i vår stad.
Hållbarhetsrapporten pekar ut att det finns en konflikt mellan förtätning av
staden och förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Vi ser också att det finns potentiella konflikter, men att de
går att åtgärda med tydliga politiska ambitioner. Det går att bygga tätt och
grönt, men då måste de styrande vara beredda på att faktiskt minska på asfalt
och breda bilvägar, för att istället bygga park och bostäder. Det är inte heller
försvarbart att bygga ut staden över Sveriges bästa åkermark. Framför allt inte
mitt i en brinnande klimatkris, där nuvarande odlingszoner riskerar att drabbas
av långvarig torka.
Det är också tydligt att mer behövs göras för att hantera stadens blå resurser.
Föroreningar av vattendrag och hav, förmågan att hantera översvämningar och
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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skyfall, samt skyddet av vattenmiljöer är områden staden behöver kraftsamla
kring. Tillgången till rent hav och vatten är avgörande för att staden ska kunna
ta sitt ansvar i klimat- och miljökrisen, men också för att klimatsäkra framtiden.
Hållbarhetsrapporten pekar ut en rad allvarliga problem som omgående
behöver adresseras. På en del områden, som den biologiska mångfalden och
grönytor, måste uppföljningen bli betydligt bättre för att det ens ska gå att följa
utvecklingen. För oss i Miljöpartiet är det självklart att hållbarhetsrapporten
måste ligga till grund för politiska prioriteringar, men vi är oroade över den
bristande ambitionsnivå vi upplever från Malmös övriga partier. Vi behöver ett
grönt, klimatsmart, jämställd och jämlikt Malmö. Det kommer vi fortsätta att
kämpa för.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen
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