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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-17 kl. 13:00-15:55

Plats

Triangeln 1-2 (konferensanläggning Stadshuset)

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)
Charlotte Bossen (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)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Olsson (Ärendekoordinator)
Lotta Liedberg (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-07-01

Protokollet omfattar

§241
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241

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

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2020–
2030.
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 Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 2.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
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Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200608 §401
G-Tjänsteskrivelse AU 200608 Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
Malmö stads befolkningsprognos 2020-2030
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-06-03
Ärende 6. Malmö stads befolkningsprognos 2020–2030
Befolkningsprognosen förutspår en fortsatt stor om än avmattad inflyttning till Malmö. Längre
prognoser än den aktuella visar att Malmö inom ett par årtionden växer till en halvmiljonstad. De
största relativa ökningarna sker i grupperna gymnasieungdomar och äldre, samtidigt som Malmö
fortsatt ser en stor utflyttning av barnfamiljer.
Moderaterna och Centerpartiet ser det som mycket angeläget att Malmös resa till en halvmiljonstad sker
på ett socialt hållbart sätt. Malmö har redan idag en oroväckande låg skattekraft. En fortsatt utveckling
där barnfamiljer där föräldrarna arbetar och betalar skatt lämnar Malmö riskerar att ytterligare försämra
skattekraften.
Det krävs en medveten politik där nya områden med småhus planeras vid stadsutveckling för att
attrahera barnfamiljer att både stanna i Malmö, men också flytta hit ifrån andra kommuner.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-793

Malmö stads befolkningsprognos 2020 – 2030
I befolkningsprognosen går man inte in i detaljer i hur stor del av inflyttningen och utflyttningen
under prognosperioden kommer bestå av invandring och utvandring, inflyttning och utflyttning från
resten av Skåne och inflyttning och utflyttning från övriga Sverige.

Eftersom befolkningsprognosen visar exakta siffror på hur många som prognostiseras flytta till
Malmö varje år och hur många som ska flytta från Malmö borde man även kunna dela upp dessa
uppskattningar i kategorier. Att det finns underlag för att dela upp i kategorier kan man läsa av i
texten där det bland annat står att ”inflyttningen från Sverige utanför Skåne förväntas fortsatt ligga
mellan 6000 och 7000, vilket är ungefär i nivå med invandringen”.

Därmed borde man kunna redovisa de olika kategorierna i tabeller för att beslutsfattare ska kunna få
en bild av vilka utmaningar som väntar. Om styret fortsätter vägra redovisa befolkningsprognosen på
ett transparent sätt kommer Sverigedemokraterna framöver inte godkänna rapporten.

Sverigedemokraterna noterar även att 53 procent av befolkningsökningen i Malmö år 2019 bestod av
invandring från utlandet. Därav är det viktigt att befolkningsprognosen kategoriseras ordentligt för
att beslutsfattare ska få en bild av vad som ligger bakom befolkningsökningen. Om majoriteten av
Malmös befolkningsökning ska bestå av utländsk invandring så står Malmö inför stora sociala
utmaningar och en urholkning av den sociala sammanhållningen.

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

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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