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Översikt utveckling i Malmö 
per Globalt mål 2019

Den ekonomiska utsattheten har minskat något under den senaste tre-
årsperioden för både barn och vuxna enligt flera indikatorer men nivåerna är 
fortsatt höga jämfört med övriga storstäder.

Näringsriktig kost inom skolverksamheterna möjliggör hälsosamt intag av mat 
under terminstid för barn och unga. För äldre och brukare av välfärdstjänster 
är undernäring en risk där bakomliggande orsaker skiljer sig åt.

Malmöbornas ojämlika hälsa är den största utmaningen inom mål-området 
och är kopplad till flera andra målområden i Agenda 2030. Psykisk ohälsa är 
fortsatt en stor hälsoutmaning bland unga. Vad gäller vuxna förväntas nya 
folkhälsodata från Region Skåne kunna ge en uppdaterad bild av hälsoläget 
under 2020. 

Utbildningsnivån i Malmö har blivit högre samtidigt som det finns mycket 
stora variationer mellan Malmöskolornas resultat.

Många utmaningar kvarstår för att detta mål ska kunna sägas vara upp-nått, 
bland annat att stoppa diskriminering av kvinnor, verka för en jämställd 
representation i ledarskap och beslutsfattande, att stoppa mäns våld mot 
kvinnor och att minska skillnader i den tid som används till obetalt hem- och 
omsorgsarbete.

Malmö har goda förutsättningar när det gäller att trygga invånarnas grund-
läggande behov av rent vatten och goda sanitära förhållanden. Malmö har 
samtidigt utmaningar inom målområdet kopplat till föro-reningar i grund-
vatten, vattendrag och Öresund, utmaningar som kan komma att öka med ett 
förändrat klimat och fler extrema nederbördssituationer med stora belast-
ningar på ledningsnätet.

Den grundläggande förutsättningen handlar om att få kapacitet och effekt i 
elnätet att räcka till stadens behov. Omställningen till hållbar energi i stadens 
organisation går åt rätt håll, men för att hela Malmö ska försörjas av förnybar 
energi år 2030 krävs stora satsningar.
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Att få fler Malmöbor i arbete är en viktig utmaning de kommande åren. För att 
bryta den höga arbetslösheten som Malmö har måste en bättre matchning 
ske mellan arbetsmarknadens behov av kompetens och de arbetssökandes 
kompetens.

Tillförlitlig energiförsörjning och tillförlitlig infrastruktur, både när det gäller 
transporter och bredband, är nödvändigt för Malmös fortsatta utveckling.

Malmös genomsnittliga inkomst är lägre och fördelningen av in-komster 
mindre jämlik än i riket. Medan inkomstskillnaderna ökar i Sverige som helhet 
ligger de relativt konstant i Malmö.

Malmö förväntas vara en halvmiljonstad är 2047, vilket ställer stora krav på 
staden ur samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling. Ut-vecklingen i 
Malmö går överlag åt rätt håll, men staden har utmaningar vad gäller arbets-
löshet, hemlöshet, utsläpp och luftföroreningar.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat markant i kommunens verk-samheter 
och staden arbetar aktivt för att med riktlinjer och upp-handling styra den 
interna konsumtionen i positiv riktning. Det saknas idag bra indikatorer som 
mäter konsumtionens påverkan.

De geografiska utsläppen av växthusgaser går i rätt riktning men i för långsam 
takt, samtidigt som Malmöbornas konsumtionsbaserade ut-släpp (som oftast 
sker utanför kommunens gränser) är fortsatt mycket höga och långt ifrån att 
uppnå mot 1,5-gradersmålet. Stadens framtida möjligheter till klimatanpass-
ning påverkas av den fortsatta för-tätningen som riskerar att kräva en större 
andel hårdgjord yta.

Öresundsregionen framhålls ofta som ett exempel på hur skydd av marina 
miljöer kan kombineras med hög ekonomisk aktivitet. Malmös havsmiljöer är 
relativt välmående, med växande utbredning av ålgräs-ängar och relativt små 
mängder mikroplast. Utsläppen av över-gödande ämnen via Malmös vatten-
drag minskar, men utsläppen via reningsverken ligger på en relativt konstant 
nivå.

I dagsläget minskar andelen grönytor som ger goda förutsättningar för biolo-
gisk mångfald i staden vilket gör att Malmö ligger långt ifrån att uppnå detta 
mål. För att nå målet är det avgörande att tillräcklig hän-syn börjar tas till den 
biologiska mångfaldens utveckling vid fortsatt exploatering av staden.
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Det är svårt att uttala sig om utvecklingen i sin helhet eftersom befintligt 
underlag visar både en positiv och mindre positiv utveckling. Valdeltagandet 
ökar överlag och allra mest i de områden där valdeltagandet är lägst. 
Otryggheten minskar något men är fort-farande relativt hög. Det finns utma-
ningar vad gäller diskriminering och hatbrott.

Flera av de relevanta delmålen stämmer väl överens med utvecklings-arbetet 
som påbörjades efter Malmökommissionens slutrapport, bland annat föränd-
rad styrning genom kunskapsallianser, holistiska styrinstrument och nya sätt 
att mäta samhällsutveckling. Vidare ingår Malmö i ett antal partnerskap för att 
dela och utbyta kunskap kring flera av de Globala målen. Basen för Malmös 
internationella partnerskap är EU, men också globala partnerskap med 
utvecklingsländer.

Källa: Malmö stads hållbarhetsrapport 2019. Tillgänglig https://malmo.se/download/18.

5f28a79170c3b907ef16263/1587123057781/H%C3%A5llbarhetsrapport%202019.pdf
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