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Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030

STK-2020-793
Sammanfattning

Stadskontoret tar årligen fram en befolkningsprognos för Malmö stad. Prognosen görs på 10
års sikt för staden som helhet och på fem års sikt för geografiska områden inom Malmö.
Prognosen tar hänsyn till aktuella demografiska förändringar i fruktsamhet, dödlighet och
flyttmönster. Den rådande pandemin innebär en större osäkerhet än vanligt i årets prognos,
framför allt gällande nybyggnation och därmed även på befolkningens geografiska fördelning
på stadens områden.
Vid slutet av 2020 väntas befolkningen uppgå till cirka 348 000 personer vilket innebär att
befolkningen ökar med cirka 4 000 personer, eller 1,2 procent jämfört med 2019. Totalt
väntas befolkningen ha ökat med knappt 50 000 personer vid slutet av år 2030. Det innebär
att befolkningen ökar med 1,3 procent om året och med totalt 14 procent fram till 2030. Den
totala befolkningen i Malmö förväntas då uppgå till omkring 393 000 invånare. Ökningen är
som högst i gymnasieåldrarna samt bland äldre 80–89 år, vilket ställer särskilda krav på
välfärdsverksamheterna.
Totalt väntas det tillkomma cirka 23 000 nya hushåll fram till slutet av 2030. Detta medför ett
demografiskt bostadsbehov om minst lika många bostäder under perioden. Till detta kommer
ett bostadsunderskott som år 2019 uppskattades till cirka 7000 bostäder. Om den förväntade
byggnationstakten håller för hela den kommande tioårsperioden kan denna bostadsbrist
komma att minska kraftigt.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att med godkännande lägga Malmö stads
befolkningsprognos 2020–2030 till handlingarna och att anmoda nämnderna att beakta
befolkningsprognosen i sin ordinarie planering
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2020–
2030.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i
sin ordinarie planering.
Beslutsunderlag
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