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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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen antar förslagen i ”Hela Malmö för ett helt Malmö” och ger
stadskontoret i uppdrag att samordna arbetet i enlighet med rapportens innehåll.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadskontoret i uppdrag att senast den 15 maj
2020 ansöka om medel från Delegationen mot segregation (Delmos) för fortsatt
utveckling av insatser mot segregationens bakomliggande orsaker samt organisering
för lokal utveckling i staden.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 200511 Återrapportering av förstudie om segregation
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