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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-09 kl. 13:00-14:40

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (tf förvaltningsdirektör funktionsstödsförvaltningen)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Lisa Möller (Controller)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-06-21

Protokollet omfattar

§210
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Malmö stads befolkningsprognos 2021-2031

STK-2021-219
Sammanfattning

Stadskontoret tar årligen fram en befolkningsprognos för Malmö stad. Prognosen görs för
innevarande år samt 10 år framåt för staden som helhet och fem år framåt för geografiska
områden inom Malmö. Det görs även en utblick för de geografiska områdena fram till 2031.
Prognosen tar hänsyn till aktuella demografiska förändringar i fruktsamhet, dödlighet och
flyttmönster. Den rådande pandemin innebär att osäkerheten är större än vanligt i årets
prognos. Framförallt gäller detta in- och utflyttningen från och till resten av landet och resten
av världen. Men pandemin gör även prognosen för antalet födda och avlidna mer osäker.
Under 2021 förväntas Malmös befolkning öka med ungefär 3 700 personer. Fram till 2031 är
den beräknade ökningen ungefär 46 000 personer. Ökningen är som högst i gymnasieåldrarna
samt bland de som är 80 år eller äldre, vilket ställer särskilda krav på välfärdsverksamheterna.
Förslaget är att godkänna rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2021–2031 samt att
anmoda nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i sin ordinarie planering
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2021–
2031.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i
sin ordinarie planering.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Anton Sauer
(C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 9.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 210531 §335
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210531 Malmö stads befolkningsprognos 2021-2031
Befolkningsprognos för Malmö stad 2021-2031
Appendix, befolkningsprognos för Malmö stad 2021-2031
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Bilaga 9

Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 09-06-2021
Ärende 18: Malmö stads befolkningsprognos 2021-2031
Ärendet hanterar Malmö Stads befolkningsprognos för 2021-2031, där Malmös befolkning
prognostiseras uppnå 394 000 invånare till 2031. Centerpartiet och Moderaterna ser det som positivt att
Malmö växer, men utvecklingen kräver långsiktighet inom flera sektorer.
När Malmö växer krävs både bostäder och arbetsplatser åt nya Malmöbor. Det är viktigt att vi redan nu
tänker på hur det ska rymmas, utan att staden tvingas växa ut över Europas bästa åkermark. För tillfället
har staden allt för låga ambitioner med centrala områden som till exempel Nyhamnen, där är det viktigt
att vi planerar för en högre och tätare bebyggelse än vad som finns i dagens planer. Vi måste ta höjd
redan nu för att fler ska kunna få bo och arbeta i stadens bästa läge.
Gymnasieungdomar är den grupp som ökar mest vilket möts med ökat byggande. Centerpartiet och
Moderaterna vill dock lyfta behovet av flexibla byggnader. Storleken på grupperna som behöver nyttja
lokalerna växlar mellan åren medans ytan för nybyggnation i Malmö går ner i och med ökad bebyggelse.
Att planera för lokaler som går att användas för olika syften kommer att vara av yttersta vikt för att
möta ökningen i framtiden.
Den andra gruppen som tydligt ökar är människor över 80 år. En grupp som förväntas växa med 29
procent under de kommande tio åren i kombination med ökad förväntad livslängd. Moderaterna och
Centerpartiet har konsekvent lyft äldreperspektivet i Hälsa-, Vård- och Omsorgsnämnden gällande
detaljplaner. Äldreperspektivet måste tas i beaktning i ett växande och det är viktigt att vi tar hänsyn till
de äldre. Därför är det viktigt att vi påskyndar det medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer,
som kommunfullmäktige godkände i början av mandatperioden.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
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Bilaga 9

Martin Molin (C)

Särskilt Yttrande
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-219

Malmö stads befolkningsprognos 2021 – 2031
På grund av en kraftig minskad invandring har Malmö stads befolkningstillväxt närmat sig nivåer som
är mer gynnsamma för samhällsutvecklingen och utbudet av kommunal service. Precis som
Sverigedemokraterna har uttryckt flera gånger så är befolkningsökningen i Malmö till större delen
beroende av invandringen.

Om man ser in- och utflyttning till Malmö i förhållande till andra svenska kommuner är det
fortfarande 118 fler personer som flyttar från Malmö jämfört med antalet som flyttar in. Dessutom
måste man ta i beaktande att en del av dem som flyttar till Malmö från andra delar av Sverige är
asylsökande och nyanlända som söker sig till Malmös utsatta områden, vilket leder till en
förslumning.

Befolkningsprognosen visar att Malmö fortfarande inte är en attraktiv stad för de som lever i Sverige
utan de som kommer hit kommer hit från utlandet medan fler i Sverige lämnar Malmö för att flytta
till andra kommuner jämfört med antalet personer i Sverige som flyttar till Malmö.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

7

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-06-09
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