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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-05-04 kl 13:00-13:50

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2022-05-16

Protokollet omfattar

§183

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Mesch
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Janne Grönholm (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Eklöf (M) ersätter Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Sara Hasselgren (Deltagare i Framtida ledare programmet)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Julia Campbell (Nämndsekreterare)
Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
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Malmö stads befolkningsprognos 2022–2032

STK-20211640
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
2032. Prognosen tar hänsyn till aktuella demografiska förändringar i fruktsamhet, dödlighet
och flyttmönster.
Under 2022 förväntas Rysslands invasion av Ukraina göra att miljoner människor kommer
vara i behov av skydd. De som kommer från Ukraina till Sverige och Malmö har rätt till ett
tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv. De som uppehåller sig i
Sverige med hjälp av ett sådant uppehållstillstånd kommer inte att folkbokföras. Därmed
räknas man inte heller med i den officiella befolkningsstatistiken och därmed inte heller i
årets befolkningsprognos. Denna grupp kommer i stället att under året analyseras och följas
upp inom arbetet med Migrationsdata Malmö.
Under 2022 förväntas Malmös befolkning öka med ungefär 4 100 personer. År 2032
förväntas det finnas ungefär 47 000 fler Malmöbor än vad det gjorde i slutet av 2021.
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 2022–2032 samt att
anmoda nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd i sin ordinarie planering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Malmö stads befolkningsprognos 2022–
2032.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att beakta befolkningsprognosen som stöd
i sin ordinarie planering.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220425 §260
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220425 Malmö stads befolkningsprognos 20222032
•
Befolkningsprognos för Malmö 2022-2032
•
Appendix, befolkningsprognos för Malmö 2022-2032
•
Migrationsdata Malmö mars 2022
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Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1640

Malmö stads befolkningsprognos 2022 – 2032
Det är beklagligt att Malmös befolkningstillväxt är helt och hållet beroende av utländsk invandring.
När det gäller in- och utflyttningen inrikes så är det 1175 fler som lämnar Malmö jämfört med de som
flyttar in. Befolkningsprognosen försöker dölja detta genom att dela upp in- och utflyttningen inrikes
i två staplar där det ena visar in- och utflyttningar i Skåne och det andra visar in- och utflyttningar,
övriga Sverige. Men faktum är att fler och fler som lever i Malmö väljer att flytta till andra
kommuner, vilket leder till att befolkningstillväxten är baserad på utländsk invandring.

Problemet med detta är att i ett svenskt sammanhang så är Malmö inte en attraktiv stad. Att Malmö
kan vara attraktiv för någon som bor i Damaskus är inte lika viktigt som att Malmö skulle vara
attraktiv för löntagare som lever i Sverige och som kan tänka sig att flytta till Malmö och betala skatt.

Ett annat problem är att en befolkningsökning som till stor del baseras på utländsk invandring gör
Malmö till en stad som så småningom förlorar sin svenska identitet. 2021 hade 47,8 procent av
Malmös befolkning utländsk bakgrund medan en tredjedel av befolkningen var utrikesfödda. En
konsekvens av detta blir att det är fler som flyttar från Malmö inom Sverige än antalet som flyttar till
Malmö. Många vill inte bo i en stad där man inte känner igen sig.

Sverigedemokraterna vill se att Malmö blir en attraktiv stad för de som lever i Sverige.

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)

2022-05-04
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