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Malmö stads befolkningsprognos 2019-2029

STK-2019-200
Sammanfattning

Stadskontoret tar årligen fram en befolkningsprognos för Malmö stad. Årets prognos sträcker
sig från 2019 till 2029. För stadens olika områden görs en prognos fram till 2024 och en
utblick för stadens områden som sträcker sig över resten av prognosperioden. Den höga
asylinvandringen som setts tidigare år förväntas mattas av framöver. På grund av att övrig
inflyttning förväntas öka så ökar dock den prognostiserade tillväxttakten i årets prognos
jämfört med förra årets.
Under 2019 förväntas Malmö växa med cirka 5 000 personer, vilket motsvarar en tillväxttakt
på 1,5 %. Den totala befolkningen vid årets slut förväntas uppgå till omkring 344 000
personer. Fram tills 2029 förväntas Malmös befolkning öka med 51 000 personer till 391 000
invånare. Detta motsvarar en ökning med i snitt 1,3 procent varje år eller 15 procent för hela
perioden. I Malmö är det de yngre grupperna som förväntas öka mest framöver. Snabbast
ökar gruppen 16–19 år som förväntas öka med 40 procent fram till 2029. Antalet
grundskolebarn förväntas även de öka kraftigt och vara nästan en femtedel större 2029 än
vad det är idag. Utöver unga förväntas även antalet människor i åldersspannet 75–89 år öka
kraftigt, med ungefär 30 procent, till 2029.
Hushållsprognosen som görs som ett komplement till befolkningsprognosen visar att det
kommer behövas nästan 24 000 bostäder fram till 2029 för att möta det demografiska
behovet, eller ungefär 2 100 bostäder om året. Hushållsprognosen beskriver dock enbart
takten som krävs för att upprätthålla läget på bostadsmarknaden vi har idag och tar inte
hänsyn till trångboddhet eller hemlöshet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2019–
2029.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i
sin ordinarie planering.
Beslutsunderlag
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