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Sammanfattning

Årets hållbarhetsrapport syftar till att redovisa en uppdaterad lägesbild av Malmös utmaningar
inom den sociala hållbarhetsdimensionen av Agenda 2030. Rapporten sätter fokus på Malmöborna genom att beskriva och analysera ett brett spektrum av förutsättningar och utfall för olika
grupper av Malmöbor.
Rapporten belyser levnadsvillkoren för Malmös barn, vuxna i arbetsför ålder och äldre och analyserar hur bland annat kön, ålder och socioekonomisk bakgrund skapar olika förutsättningar för
Malmöborna. Rapporten lyfter även möjliga konsekvenser av segregationen och synliggör skillnader som finns mellan olika grupper av Malmöbor beroende på var i staden de bor. Sammantaget ska analyserna bidra med aktuell kunskap om hur socialt hållbart Malmö är och var de
största utmaningarna finns. Årets hållbarhetsrapport bekräftar vad tidigare rapporter visat, det
vill säga att den kanske största utmaningen inom den sociala hållbarhetsdimensionen är den
ojämlikhet som finns i Malmö. Det är viktigt att poängtera att skillnader mellan olika grupper
inte är en utmaning som är specifik för Malmö. Det som utmärker situationen i Malmö är att
utsatta grupper utgör en större andel av befolkningen än i riket i övrigt och/eller att situationen
är mer allvarlig för samtliga grupper i Malmö. Därmed blir utmaningarna större för Malmö även
om skillnaderna mellan grupperna inte är större här än i andra städer.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Hållbarhetsrapport 2020 - Att växa upp, leva och
åldras i Malmö.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen avser beakta rapporten Hållbarhetsrapport 2020 - Att växa upp, leva och
åldras i Malmö i budgetprocessen 2022.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-30
Kommunstyrelsen 2021-09-08
Kommunfullmäktige 2021-09-30
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Statskontoret
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö kommuns Parkerings AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Ärendet

Bakgrund
Malmö stad har under ett flertal år tagit fram en nulägesbild som beskriver Malmöbornas hälsa
och välmående. Numera sammanställs denna i en rapportserie kallad Hållbarhetsrapport. Sedan
2017 bedriver Malmö stad ett kommunövergripande utvecklingsarbete kring genomförandet av
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. I 2019 års hållbarhetsrapport gjordes en analys av
var Malmö befann sig i relation till samtliga globala hållbarhetsmål. I årets hållbarhetsrapport har
fokus begränsats till den sociala dimensionen av Agenda 2030.
Syfte och frågeställningar
Årets hållbarhetsrapport, Att växa upp, leva och åldras i Malmö, syftar till att redovisa en uppdaterad
lägesbild av Malmös utmaningar inom den sociala hållbarhetsdimensionen. Årets rapport sätter
fokus på Malmöborna genom att beskriva och analysera ett brett spektrum av förutsättningar
och utfall för olika grupper av Malmöbor. Rapporten belyser levnadsvillkoren för Malmös barn,
vuxna i arbetsför ålder och äldre och analyserar hur bland annat kön, ålder och socioekonomisk
bakgrund skapar olika förutsättningar för Malmöborna. Det har likaså varit en ambition att lyfta
möjliga konsekvenser av segregationen och synliggöra skillnader som finns mellan olika grupper
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av Malmöbor beroende på var i staden de bor. Sammantaget ska dessa analyser bidra med aktuell
kunskap om hur socialt hållbart Malmö är och var de största utmaningarna finns. Med avstamp i
det ovan beskrivna syftet, fokuseringen på den sociala dimensionen av Agenda 2030 och Malmöborna i centrum av analyserna utkristalliserades nedanstående frågeställningar:


Hur ser Malmös befolkning ut?



Hur bor Malmöborna?



Hur ser Malmöbornas utbildning ut?



Hur fungerar Malmös arbetsmarknad?



Hur ser Malmöbornas ekonomiska villkor ut?



Hur ser Malmöbornas vardag ut?



Hur trygga är Malmöborna?



Hur mår Malmöborna?

Metod, material och jämförelser
Statistiken har hämtats från nationella, regionala och lokala databaser, men även från olika enkätundersökningar såsom Region Skånes folkhälsoenkät. Eftersom årets rapport ska ge en nulägesbild av hur det är att växa upp, leva och åldras i Malmö så har analyserna tagit fasta på detta.
Utöver åldersgrupper så har analyserna genomgående gjorts utifrån bakgrundsvariabler såsom
kön, utbildningsbakgrund, sysselsättningsstatus samt födelseland/region. Där så har varit möjligt
har analysen även gjorts utifrån den områdesindelning som finns i Malmö från arbetet med CTC
(Communities that Care). I delar av rapporten jämförs Malmö även med Stockholm och Göteborg, riket som helhet och Skåne. Jämförelsen syftar till att tydliggöra likheter och skillnader
mellan befolkningen och dess förutsättningar i Malmö och andra delar av landet. Stockholm och
Göteborg har i egenskap av storstäder, universitetsstäder och regionala tillväxtmotorer stora likheter med Malmö. Göteborg liknar också Malmö i termer av demografisk och socioekonomisk
struktur. Övriga Skåne tillhör till stor del samma arbetsmarknadsregion som Malmö och har ett
stort befolkningsutbyte med Malmö genom in- och utflyttning.
Rapportens analyser ger en deskriptiv bild av läget och utvecklingen inom de områden som analyseras. Det är viktigt att poängtera att de analyser som görs enbart visar statistiska samband och
inte orsakssamband. För att klarlägga orsak och verkan krävs mer avancerade metoder än vad
som är möjligt i denna typ av analys. Många av de analyser som presenteras i rapporten bygger
på data från olika enkätundersökningar. Med sådan data följer alltid en osäkerhet om de som
svarar på enkäten är representativa för sitt område eller befolkningsgrupp i kombination med
hur många i området eller gruppen som har besvarat undersökningen. Det kan därför vara bra
att tolka dessa resultat med viss försiktighet, speciellt för mindre geografiska områden och/eller
befolkningsgrupper.
Tillvägagångssätt
Arbetet med rapporten har organiserats utifrån en styrgrupp, en redaktörsgrupp samt tre skrivteam. Styrgruppen formulerade inriktning och fokus för årets rapport och med detta som utgångspunkt tog redaktörsgruppen fram frågeställningar och förslag på kapitelstruktur. Dialoger
genomfördes där de framtagna kapitelöversikterna kompletterades med hjälp av den särskilda
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expertis som finns på stadens fackförvaltningar. Dialoger har genomförts med medarbetare från
samtliga förvaltningar och sammantaget är det ett 40-tal personer som på olika sätt bidragit till
hållbarhetsrapporten. En andra fas av involvering och förankring på stadens förvaltningar genomfördes när det fanns ett första utkast av rapporten i sin helhet. Nästan alla förvaltningar
inkom med återkoppling på delar, och i något fall, hela rapporten.
Stadskontorets bedömning och förslag
Årets hållbarhetsrapport bekräftar vad tidigare rapporter visat, det vill säga att den kanske största
utmaningen inom den sociala hållbarhetsdimensionen är den ojämlikhet som finns i Malmö. Det
är viktigt att poängtera att skillnader mellan olika grupper inte är en utmaning som är specifik för
Malmö. Det som utmärker situationen i Malmö är att utsatta grupper utgör en större andel av
befolkningen än i riket i övrigt (till exempel andelen nyanlända i grundskolan) och/eller att situationen är mer allvarlig för samtliga grupper i Malmö (till exempel när det kommer till arbetslöshet). Därmed blir utmaningarna större för Malmö även om skillnaderna mellan grupperna inte är
större här än i andra städer.
Det föreslås att kommunfullmäktige godkänner rapporten och uppdrar åt samtliga nämnder och
helägda bolag att beakta rapporten i budgetprocessen för 2022.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

