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Hållbarhetsrapport 2020

STK-20201227
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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Hållbarhetsrapport 2020 - Att växa upp,
leva och åldras i Malmö.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Nima Gholam Ali Pour, Sara Wettergren, Helena
Nanne, Anders Skans, Janne Grönholm, Emma-Lina Johansson, Anders Andersson, Anton Sauer och
Magnus Olsson.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Helena Nanne (M) tillsammans med Anton Sauer (C)
inkommit med ett särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.

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
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KS 210908 §305 med Särskilt yttrande (M+C), (SD) och
(MP)

Förslag till beslut KSAU 210830 §493
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-09-30
Ärende 6. Hållbarhetsrapport 2020
Moderaterna och Centerpartiet är mycket bekymrade över hur massarbetslösheten biter sig fast i
Malmö. Trots goda förutsättningar är Malmö sämst i klassen på arbetsmarknadspolitik, men landets
allra högsta arbetslöshet.
Detta är en direkt konsekvens av en socialdemokratisk politik som varit helt inriktad på generösa
bidrag, bristfälligt stöd för arbetslösa bidragstagare att bli självförsörjande och manövrar för att gömma
undan arbetslösa i verkanslösa sysselsättningsåtgärder som nästan aldrig leder till riktiga jobb.
Den socialdemokratiska politiken har inneburit ett kraftigt negativt bidrag till den sociala hållbarheten i
Malmö. I massarbetslöshetens spår växer barn upp i fattigdom, utan vuxna förbilder som försörjer sig
själva och sin familj. I en kontext där utanförskap blivit norm föds hopplöshet. Detta ser vi inte minst i
form av att det finns flera skolor i Malmö där färre än hälften av eleverna klarar betyget så att de blir
behöriga till gymnasiet. Extra oroande är att det under det gångna året har skett ytterligare försämringar
av behörigheten på de enheter där resultaten sedan tidigare är allra svagast.
Om Malmö ska kunna bli en socialt hållbar stad måste massarbetslösheten brytas. Det kommer aldrig
ske så länge som den misslyckades socialdemokratiska bidragslinjen får fortsätta genomsyra Malmö
Stads verksamheter. Det är dags för ett maktskifte och införande av en ordentlig arbetslinje i Malmö.

Helena Nanne (M)

Anton Sauer (C)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2021-09-30 Ärende 6. Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapporten är bra upplagd med ett perspektiv på oss Malmöbor från det lilla
barnet till ålderdomen.
Vi kan i rapporten läsa om att en bra förskola är en av de allra viktigaste frågorna om vi ska
bygga ett hållbart och jämlikt samhälle. Detta lyftes fram även i Malmökommissionen för ett
antal år sedan. Tyvärr har utvecklingen sedan dess gått åt fel håll. Vi har idag färre utbildade
förskollärare än då. Förskolorna byggs med allt mindre lekyta för barnen och grupperna
storlek snarare ökar än minskar. Utvecklingen går alltså åt fel håll, vilket redovisas i
rapporten.
När vårt lilla Malmöbarn blivit lite äldre är det dags för grundskolan, även där går
utvecklingen åt fel håll om vi ska utjämna klasskillnaderna i samhället. Mycket av lösningarna
är nationell politik men det finns även lokala satsningar att göra. I Malmö har till exempel en
mycket hög andel av eleverna ett annat modersmål än svenska. Här finns förutsättningarna
att bedriva en kvalitativ hög flerspråkig undervisning. Det är en lokal satsning som behövs.
Marknadsskolan där de kommunala skolorna tar hand om barnen i behov av särskilt stöd
medan de privata skolorna inte behöver ta det ansvaret gör att skillnaderna i förutsättningar
ökar, eftersom det är samma skolpeng. Det gör att de privata skolorna tar pengarna som
skulle gå till undervisning för att göra vinst. I Sverige hade vi en jämlikare skola förr, idag är vi
extrema i världen med vinstuttag. Barnen är framtiden, men den framtid som nu ges en stor
del av våra Malmöbarn är inte ljus. Hållbarhetsrapporten visar att det behövs en ny politik
både nationellt och lokalt, en politik för ökad rättvisa och hållbarhet.
Årets Hållbarhetsrapport bekräftar vad tidigare rapporter visat, det vill säga att Malmös
största utmaning inom den sociala hållbarhetsdimensionen är den ojämlikhet som finns i
staden. Att leva som vuxen i Malmö har sina utmaningar beroende på var du är född och
vilken inkomst du har. Fattigdom och segregation är en reell verklighet för många av oss som
lever här.
Rapporten konstaterar mycket riktigt att det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att
bo -ett hem är en plats för återhämtning, rekreation och trygghet - men den visar också på
att den största utmaningen på Malmös bostadsmarknad är en brist på billiga bostäder.
Hyresrätter är den viktigaste upplåtelseformen för grupper som har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden och rapporten konstaterar att MKB har stor betydelse för
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boendesituationen för ekonomiskt utsatta grupper. Men var femte barnfamilj är trångbodd
och vart fjärde barn i Malmö bor trångt. Det är en skam!
Tyvärr har andelen lägenheter med hyror som vanligt folk har råd att efterfråga sjunkit. Vi i
Vänsterpartiet har lagt flera förslag för att komma tillrätta med problemen, vi vill till
exempel att staden slutar sälja ut mark så att vi demokratiskt kan besluta över den, slutar
dubbelbeskatta MKBs hyresgäster, fryser hyrorna och startar ett kommunalt byggbolag - för
att bara nämna några. Tyvärr har vi inte fått gehör för vår jämlikhetspolitik ännu.
Arbetslösheten och andelen av befolkningen som får ekonomiskt bistånd är högre i Malmö
än i de andra storstäderna och riket. Detta trots att en tredjedel av alla jobb i Skåne finns i
Malmö och att hälften av alla nya skånska jobb skapas i Malmö. Det är tydligt att
arbetslösheten är högre i Malmö än i de andra storstäderna oavsett utbildningsnivå,
födelseregion och kön. Människors hälsa hänger ihop med utbildningsgrad, det är stora
skillnader mellan hög och lågutbildade - men också mellan Malmöbor födda i Sverige och
(framförallt) födda utanför Europa. Det är de stora klasskillnaderna som är problemet.
Vänsterpartiet är det enda parti som arbetar för det mål som Agenda 2030 sätter upp
gällande arbetsmarknaden: Målet om full och produktiv sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor. Mycket av arbetsmarknadspolitiken måste föras på nationell nivå, den hänger
ihop med både socialförsäkringssystem och hur skolan styrs - men vi kan göra mycket på
lokal nivå för att skapa jobb och möjliggöra full sysselsättning.
Vänsterpartiet har gett förslag på allt ifrån rätt till heltid, förkortad arbetstid,
kompetensutveckling och förstärkt arbetsmiljö till återkommunalisering av verksamheter
och utökade resurser för att anställa fler i kommunal regi. Inget har genomförts.
På det stora hela visar rapporten med all önskvärd tydlighet precis det som vi i
Vänsterpartiet vet: Att det krävs en politik för jämlikhet, för full sysselsättning och för
bostäder åt alla för att Malmö ska bli en hållbar stad, med minskade klassklyftor.
Bara så bygger vi staden hel.
Den sociala hållbarhetsrapporten visar att levnadsvillkoren bland Malmös äldre skiljer sig
stort. Klass, kön, samt var man är född är de viktigaste faktorerna bakom detta.
Kvinnor har i snitt endast 70% av mäns pension. Detta eftersom kvinnor jobbat mer deltid,
jobbat mer obetalt hemma och haft lägre lön än män. Många äldre kvinnor lever ensamma
på låg pension. Utrikesfödda riskerar också låg pension på grund av svårigheter att komma in
på arbetsmarknaden.
Vänsterpartiet menar att ska vi komma till rätta med låga pensioner för kvinnor och
utrikesfödda måste Malmö stad som arbetsgivare erbjuder fasta anställningar med heltid,
bra schema och goda arbetsförhållanden. Detta är särskilt viktigt i kvinnodominerade yrken.
Även lönerna måste höjas.
Malmös äldre blir friskare, men män i arbetaryrken har betydligt kortare livslängd än
akademiker män. Skillnaden är större i Malmö, hela sju år. Genom WHO vet vi att män över
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54 år med långa arbetsdagar har förhöjd risk att dö på grund av sitt arbete. Det är
arbetaryrkena som är farligast.
Mer än var tredje person över 75 år deltar sällan eller aldrig i sociala aktiviteter. Ofrivillig
ensamhet drabbar oftare kvinnor, liksom personer med dålig hälsa eller
funktionsnedsättning, personer med beroende eller som nyligen mist sin partner, samt
utrikesfödda. Ensamhet är också kopplat till låg utbildning och låg inkomst, vilket ger färre
möjligheter till socialt deltagande och ett begränsat socialt nätverk. Malmös äldre är särskilt
drabbade av ofrivillig ensamhet.
Vänsterpartiet menar att kommunen måste göra mer för att motverka den ofrivilliga
ensamheten bland äldre. Malmö stad måste starta fler mötesplatser för äldre, liksom
trygghetsboenden med låga hyror, samt införa biståndsbedömt trygghetsboende.
Personalens kompetens, inom äldreomsorgen, för att bygga goda och nära relationer med
den äldre måste stödjas och utvecklas. Kommunen måste också öka äldres digitala
kunskaper och förmåga i arbetet mot ensamhet.
För övrigt krävs god bemanning, tid och kontinuitet inom äldreomsorgen.
Malmö 2021-09-30
Anders Skans, gruppledare Vänsterpartiet
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2021-09-30
Hållbarhetsrapport 2020
Diarienr: STK-2020-1227
Hållbarhetsrapporten 2020 lyfter fram viktiga aspekter i hemlöshetsfrågan. Det
är tydligt att en viktig orsak till den minskade hemlösheten är att Malmö stad
2018-2019 fick tillgång till ett större antal lägenheter och andrahandskontakter
som därefter förmedlades vidare till hemlösa familjer. I maj 2019 introducerade
Socialdemokraterna och Liberalerna en ny hemlöshetspolitik som tog bort
möjligheten för strukturellt hemlösa att få ett kommunalt andrahandskontrakt.
Hållbarhetsrapporten konstaterar att incitamenten att anmäla sina
bostadsproblem minskar när möjligheten att få ett andrahandskontrakt
försvinner, vilket kan leda till att antalet hemlösa minskar på pappret utan att
Malmöbornas bostadssituation förbättras. Vi menar att det bästa sättet att
hjälpa hemlösa familjer till självförsörjning är att Malmö stad erbjuder dem ett
långsiktigt tryggt boende.
Hållbarhetsrapportens tema i år är social hållbarhet. Vi tycker att rapporten i
det stora hela ger bra överblick över utamaningarna som staden har. Dock
saknar vi kopplingen mellan social hållbarhet och den ekologiska hållbarheten.
Det är viktigt att lyfta upp att barn som växer upp i socioekonomiskt svagare
områden i Malmö ofta blir utsatta för mer buller och avgaser, vilket riskerar att
drabba deras hälsa.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige
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Stadskontoret
Datum

2021-08-27

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Jenny Casella Kiiskinen
Utvecklingssekreterare
jenny.kiiskinen@malmo.se

Hållbarhetsrapport 2020
STK-2020-1227

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.
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