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Reservation ärende 34. Budgetskrivelse 2019- Arbetsmarknads och socialnämnden 21/3-2018

Vi biföll nämndens budgetskrivelse men önskade göra ett antal tillägg, sammanfattade här nedan. Då
dessa avslogs valde vi att reservera oss mot beslutet till förmån för våra tilläggsyrkanden.
I budgetskrivelsen omnämns inte de socialt utsatta EU- medborgare som lever i Malmö. Vi kan inte
som nämnd ansvarig för sociala frågor med uppdrag att “ge stöd och hjälp till de mest utsatta
malmöborna” blunda för den verklighet vi befinner oss i. Vi ser ett stort behov av att arbeta med att
säkra dessa människors mänskliga rättigheter, rätt till hälsa och trygghet. Vi ser ett behov av att ingen
skillnad görs på EU-medborgare i social utsatthet och övriga i arbetet för en jämlik stad.
Inte heller personer i papperslöshet omnämns. i Malmö lever barn och unga som befinner sig i
papperslöshet, det är en mycket utsatt situation. Att säkra deras rättigheter och livssituation är en
utmaning för nämnden.
Vi ville också lägga till behovet av ökade resurser riktade mot arbetet mot våld i nära relationer och i
namn av heder och skyddade boenden. Bland annat vad gäller behov av resurser för att säkerställa
bemötandet av barn som utsatts för eller bevittnat våld i hemmet. Att det skapas möjlighet för oss i
nämnden att ge kvinnojourer och skyddade boenden möjlighet till långsiktig finansiering. Vi lyfte
också att årets metoo-uppror, vilka många kan kopplas till nämndens olika ansvarsområden både inom
den egna verksamheten men också i förhållande till malmös invånare, kräver att resurser sätts in för
att jobba mot sexuellt våld och trakasserier.
För att jobba med att skapa ett tryggt Malmö för alla ville vi understryka behovet av att bredda det
förebyggande arbetet. Vi ville också i skrivelsen förtydliga nämndens behov av mer personal inom
verksamheten för att värna våra anställda och rättssäkerheten för malmöborna.

Undertecknad,
Jonna Böhler, Feministiskt initiativ

Anfal Mahdi, Vänsterpartiet

Med instämmande av,
Mats Högelius, Vänsterpartiet och Linda Svensson, Vänsterpartiet
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-03-21
Ärende: ASN-2018-1050
Budgetskrivelse 2019
Budgetprocessen inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse där utmaningar och
behov inför kommande budgetår beskrivs tillsammans med begäran om investeringsram.
Budgetskrivelserna används sedan som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget
innan den beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget avser budgetåret 2019
med plan för åren 2020-2024.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till budgetskrivelse. Detta eftersom vi inte delar S och
Mp-s förslag till problemlösning och satsningar inom nämndens ansvarsområde. I vårt kommande
budgetförslag kommer vi att presentera våra satsningar och förslag.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Håkan Ask (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Reservation

Fritidsnämnden 2018-03-22
Ärende: 6
Ang: Budgetskrivelse 2019
För det första: fortsätter vi i alliansen påpeka behovet av fler och djupare granskningar av de
föreningar som fuskar. Vi är inte främmande för att utöka granskningarna så föreningarna inte får
medel som de inte har rätt till. Detta vill också göra för att visa de skötsamma föreningarna att det
inte lönar sig att fuska och bryta mot reglerna.
För det andra saknar vi också tydliga texter om stadionområdet i budgetskrivelsen. Det
rödgröna styret velar fortfarande i frågan hur man vill utveckla området. Tiden går och
underhållskostnaderna som måste läggas ner för att bevara det som finns idag går inte ner. Det är
oansvarigt att inga initiativ tas i frågan. Tvärtom har alliansen presenterat en heltäckande vision
för hela området med ytor för både idrottsanläggningar, bostäder och grönytor.
För det tredje gäller det, för fritidsnämnden, nya fritidsverksamheten där vill vi se klara mål och
ramar för denna verksamhet. Det handlar t.ex. om mål för antalet besökare och regler kring
åldersnivån på fritidsgårdarna. Några sådana konkreta mål har inte presenteras, vi saknar även
konkreta mål och riktlinjer för olika spontan-satsningar. Vi behöver detta för att kunna göra
utvärderingar om det är meningsfullt att fortsätta med sådana satsningar.
För det fjärde gäller det att vi fortfarande vill ha ett mål om att andra aktörer ska involveras i
både drift och ägande av byggnader & ytor som finns inom fritidsnämndens verksamhet.
Det finns en del bra och tydliga mål i budgetskrivelsen men alliansen menar att verksamheten
kunde varit ännu mer framgångsrik och bredare om våra förslag ovan hade tagits med. Eftersom
vi inte fick igenom våra förslag väljer vi att reservera oss till förmån för våra egna förslag.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)
Olle Schmidt (L)
Med instämmande av

Elisabet Landrup (M)

5

Joakim Larsson (M)

Magnus Olsson (M)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2018-03-22
Ärende: FRI-2017-3352

Budgetskrivelse 2019
Sverigedemokraterna kommer vid budgetförhandlingarna senare under året att lägga
fram ett eget förslag för kommunal budget, där även fritidsförvaltningen ingår.
I denna budget har vi andra prioriteringar som då tydligt visas.
Vi vill dock här kommentar det som nämns om stiftelsen Malmö Sommargårdar, där
man vill utöka åldersgränserna och ge äldre ungdomar 13-15 år möjlighet till vistelse.
Vi anser inte att detta ingår i det primära uppdraget, utan att verksamheten
fortfarande ska vara riktat till ungdomar i de yngre åldrarna.
Det är också olyckligt att man fortfarande håller kvar sina satsningar och ger bidrag
till spontan verksamhet, vilket inte ännu kunnat påvisa några särskilda resultat.
Det krävs en ny strategi och där kommer vi Sverigedemokrater att vara med och
bidra på ett positivt sätt.

_______________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Hynek Olsak (SD)

FSN 180321 - Bilaga 3
Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Reservationsbilaga till Budgetskrivelse 2019
(FSN-2018-199)
Ordförande Nils Karlsson (MP) och vice ordförande Andreas
Konstantinidis (S) anmälde vid sammanträdet en reservation vid ärende
§31: Budgetskrivelse 2019.
Karlsson (MP) och Konstantinidis (S) har efter sammanträdet meddelat att
reservationen endast görs muntligen med hänvisning till det egna
förändringsyrkanden på sidan sju i funktionsstödsnämndens budgetskrivelse
2019.
Rätt utdraget intygar i tjänsten

Jesper Salö
Nämndsekreterare
MALMÖ STAD
Funktionsstödsförvaltningen
Fänriksgatan 1, 205 80 Malmö
jesper.salo@malmo.se
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FSN 180321 - Bilaga 4

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-03-21
Ärende: FSN-2018-199
Budgetskrivelse 2019
Liberalerna och Moderaterna i funktionsstödsnämnden har trots visst motstånd från det rödgröna
styret i nämnden fått en del av våra yrkanden om ändringar och tillägg i Budgetskrivelse 2019
bifallna. Vi vill dock ändå med ett särskilt yttrande lyfta varningens finger och till
kommunstyrelsen betona allvaret gällande vår nämnds ekonomiska obalans och nämndens akuta
behov av ökade ekonomiska resurser. Till följd av domar och den rödgröna regeringens passivitet
och ovilja har ett enormt ansvar rörande LSS och SFB skjutits över från staten till kommunerna
vilket medfört mycket högre kostnader för funktionsstödsnämnden. För detta måste vår nämnd få
full finansiering. Särskilt viktigt att betona är även att effekterna av besluten gällande personer
som fått avslag för statlig assistansersättning men ändå kan bli beviljade andra insatser, vilket
innebär negativa ekonomiska effekter på nämndens budget, inte är beaktade i de behov av resurser
som funktionsstödsnämnden lyfter fram för budget 2019.
Vi vill även påpeka att vi inte är lika optimistiska gällande att föreslagen lagändring från 1 april
2018, och LSS-utredningen som är planerad att vara klar till oktober 2018, kommer att förändra
denna oroväckande utveckling.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste i slutändan fråga sig vilka av Malmö stads
kommunala verksamheter och insatser är viktigast att prioritera. Med tanke på prognoser och
rådande ekonomiskt underskott i funktionsstödsnämndens budget är det uppenbart att det rödgröna
styret hitintills inte i tillräckligt hög utsträckning prioriterat vår nämnds budget och våra brukare,
det vill säga Malmöbor med funktionsvariationer.
Malmö 2018-03-21
Roko Kursar (L)

Göran Wiberg (M)

Gharib Aly (M)

Med instämmande av:

Albin Schyllert (M)

Josefin Anselmsson (M)

Hans Banke (M)

FSN 180321 - Bilaga 5

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-199
Ärende: 03. Budgetskrivelse 2019
Vänsterpartiet önskar med detta särskilda yttrande kommentera och förtydliga våra
synpunkter på delar av budgetskrivelse 2019;
Personlig assistans
Hur personlig assistans i framtiden kommer att finansieras inom Sverige är idag
oklart. Vad som är aktuellt just nu är att staten desperat försöker skjuta över
kostnaden på kommunerna utan att ge någon som helst kompensation och
människor kommer i kläm. Malmö kommun betalar idag ca 950 000 timmar
personlig assistans jämfört med 740 000 timmar 2015. Att få personlig assistans är
livsavgörande för många människor och inte något som det kan sparas pengar på!
LSS är tydlig med att goda levnadsvillkor ska ges, människor ska inte bara överleva
utan ges möjlighet att delta i samhället på lika villkor som den utan en
funktionsvariation. Idag väntar människor länge på beslut om personlig assistans
och väntetider på uppemot ett år förekommer vilket kan jämföras med
försäkringskassans riktlinjer på fyra månaders total handläggningstid.
Vänsterpartiet är oroliga för att det prognostiserade underskottet inom personlig
assistans är för lågt beräknat och att budgetavvikelsen kommer att bli ännu högre
på grund av kraftigt ökade volymer.
Habiliteringsersättning
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att habiliteringsersättningen skall höjas.
Vänsterpartiet hade tio kronor som förslag i sitt budgetförslag vilket röstades ner
av kommunfullmäktige. Habiliteringsersättning är förvisso en frivillig ersättning för
kommunen att betala ut men missnöjet med dess omfattning är stor inom gruppen
personer som har LSS-insatsen daglig verksamhet. En höjning detta år kan
finansieras av statliga medel men kommer senare år att belasta
funktionsstödsnämndens budget. För Vänsterpartiet är det viktigt att denna höjning
inte får innebära generella nedskärningar inom andra områden kommande
budgetår.
Heltid som norm
Inom funktionsstödsförvaltningen jobbar till en stor andel kvinnor inom yrken med
låga löner. Deltidsarbete är en av orsakerna till löneklyftan mellan kvinnor och män
och bidrar till en sämre pension för kvinnor.

FSN 180321 - Bilaga 5

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet befarar att inom givna ekonomiska ramar är heltid som norm i
princip en omöjlighet inom funktionsstödsförvaltningen. Idag är andelen
heltidsanställda inom funktionsstödsförvaltningen 66%. Från fackligt håll får
Vänsterpartiet rapporter om att orsakerna till detta varierar; anställda varken
erbjuds heltid eller orkar arbeta det så som arbetsmiljön ser ut.
2017 planerades för ett arbetstidsförkortningsprojekt men beviljades inte medel
från kommunstyrelsen. Vänsterpartiet anser fortsatt att arbetstidsförkortning är en
god väg för att skapa bättre arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare.
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
I förra årets budgetskrivelse förtydligades behovet av kompetensutveckling
tydligare (FSN 2017-406). Vänsterpartiet vill således igen påtala vikten av att
förvaltningens medarbetare får större kompetens i hur personer med
funktionsvariationer fungerar socialt, kognitivt och kommunikativt.
Funktionsstödsförvaltningen har presenterat risken att biståndshandläggare,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor söker sig till
andra förvaltningar inom Malmö stad (FSN-2017-469) men Vänsterpartiet vill igen
påtala att arbetet med stödassistenters och stödpedagogers lönebildning och
lönestruktur har kommit i kläm. De nya yrkestitlarna är fortfarande förvirrande för
många och från fackligt håll vittnas t.ex. om att personal som söker/erbjuds jobb
som undersköterska inom andra förvaltningar och utför likvärdiga arbetsuppgifter
får högre lön. Detta riskerar bidra till att personal med god kompetens söker sig till
andra förvaltningar och ett större gap mellan tillgång och behov av kompetens
uppstår.
Arbetsmiljö
Sjukfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen är idag 7,32 % jämfört med 6,02%
inom Malmö stad och sjukfrånvarosiffrorna är högre på alla parametrar.
Långtidsfrånvaron inom funktionsstödsförvaltningen är väsentligt högre än
totalsiffran för Malmö stad medan kortidsfrånvaron är jämförbar (FSN-2017-183).
Sjukfrånvaron är som störst inom avdelningen LSS Bostäder. Personer som bor inom
LSS Bostäder är i behov av kompetent och kunnig personal som känner brukaren
väl. Hög sjukfrånvaro leder till minskad kontinuitet och kompetensglapp vilket
drabbar brukaren hårt. Funktionsstödssförvaltningens handlingsplan för minskad
sjukfrånvaro (FSN-2017-781) fokuserar mycket på det förebyggande arbetet av
psykosocial art medan vid rapporteringen av tillbud och arbetsskador så sticker
kategorin ”skadad av person” ut med 574 tillbud under perioden maj till december
2017 (FSN-2017-183). Vänsterpartiet vill således igen påpeka vikten av att förbättra
arbetsmiljön för funktionsstödsförvaltningens medarbetare. Både den som jobbar
inom LSS och den som tar emot LSS-insatser förtjänar bättre än hur det är nu!

FSN 180321 - Bilaga 5

Vänsterpartiet
Malmö 2018-03-21
Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anna Larsson

FSN 180321 - Bilaga 6

Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20180321
Ärende: 3: FSN-2018-199

Budgetskrivelse 2019 - Funktionsstödsnämnden
Det är en god ambition att man kan se långsiktigt och då se stora möjligheter av effektivt resursutnyttjande. Här säger också den styrande minoriteten sig se en del utmaningar, d.v.s. problem. Dessa problem är då ekonomiska. Det finns under 2019
behov av ökade ekonomiska resurser motsvarande 144,4 Mkr.
Att funktionsstödsnämnden övertagit en hel del ärenden från tidigare stadsområdesnämnder är ett faktum. Dock kvarstår att den enskilde inte ska drabbas om det finns
behov hos personen ifråga.
Att ovanpå detta dilemma ha en genomsnittlig handläggningstid på 6 månader anser
vi vara katastrof.
Det finns mer som vi Sverigedemokrater lägger i vår budget. Vi anser att vår budget
som vanligt kommer att gå i balans och att man i nämnden ska ta hänsyn till denna
för den framtida ekonomiska situationen. Vi som Sverigedemokrater tar ekonomin på
största allvar och strävar alltid efter en budget i balans. Vi hyser stor oro inför framtiden.

________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

_____________________
Anna Isaksson (SD)
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2018-03-21.
Ärende nr 3. Budgetskrivelse 2019.
Vänsterpartiet yrkade att sista meningen i första stycket på sidan elva skulle strykas. Meningen
löd:
”De ekonomiska förutsättningar som Malmö stad och förskoleverksamheten står inför 2019 och
kommande år kräver fortsatt förändrings- och utvecklingsarbete för ökad effektivitet, det vill säga
en verksamhet som utförs till minskad kostnad med oförändrad kvalitet eller ökad kvalitet till
samma kostnad.”
I ovanstående mening sammanfattar den styrande minoriteten sina visioner för Malmös förskolor.
Antingen vill de ha höjd kvalitet utan att betala mer för det, eller så nöjer de sig med oförändrad
kvalitet till en lägre kostnad än idag. Att personalen redan går på knäna och blir sjuka på grund av
underbemanning och ofinansierade krav är inget den styrande minoriteten tar i beaktning. Inte
heller att Malmös barn förtjänar en förskola utan gigantiska barngrupper och för dåliga lokaler.
Vänsterpartiet har gång på gång påtalat att de budgetar som den styrande minoriteten lägger inte
ger utrymme för de förbättringar Malmö så desperat behöver. När förskolenämnden nu beslutat om
målsättningar för 2019 blir detta smärtsamt tydligt. Den styrande minoriteten inser helt enkelt själva
att deras budget inte kommer rymma möjligheten till några väsentliga förbättringar.
De andra partierna röstade ner vårt yrkande. Malmö förtjänar en visionär och högkvalitativ förskola,
därför avger vi denna reservation.

Malmö, 2018-03-21

_____________________________________________
Sadiye Altundal

Med instämmande av:

_____________________________________________
Joel Nordström
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Reservation
Stadsdelsfullmäktige

Förskolenämnden
2018-03-21
Ärende: Budgetskrivelse 2019
STK-2018-841
Moderaterna yrkade avslag till den styrande minoritetens budgetskrivelse avseende 2019 och
kommer att återkomma i kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Malmö 2018-03-21
Helena Nanne (M)
Torsten Gunnarsson (M)

Filip Juhlin (M)
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Reservation
Stadsdelsfullmäktige

Förskolenämnd 2018-03-21
Ärende: Budgetskrivelse 2019
FSKF-2018-841
Liberalerna kommer att presentera egen budgetskrivelse i kommunfullmäktige i
juni när vi har fått en helhetsbild av stadens ekonomi och yrkade därmed avslag
på den styrande minoritetens Budgetskrivelse 2019.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Malmö 2018-03-21
Anneli Bojesson (L)
Med instämmande av:
Max Hartler (L)
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Reservation
FörskoleNämnden 20180321
Ärende:3: FSKF-2018-841

Budgetskrivelse 2019

Den styrande minoriteten betonar väldigt mycket på vikten av att barn ska gå i
förskola. Det är säkert också ett bra val för många. Vi Sverigedemokrater ser gärna
att föräldrar och familjerna får en chans att själv styra sina liv och val för sina barn.
Alla är olika och det får man vara. Då menar vi att familjerna ska få möjlighet att välja
själv.
Kommande års kompetensförsörjning har en enorm puckel att kliva över. Barnens
bästa ska vara i fokus. Enligt Sverigedemokraterna innebär det också mer personal
och mindre barngrupper. Det är definitivt inte lämpligt att använda kökspersonal för
att fylla vakanser, såsom sker idag.
Vi Sverigedemokrater yrkar på avslag med hänsyn till vår kommande budget i
kommunfullmäktige. Då vårt yrkande inte vann gehör, reservera vi oss i ärendet.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Med instämmande av:
____________________
Mariola Hansson (SD)

____________________
Christer Bengtsson (SD)
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2018-03-21
Ärende: GRF-2018-2833

Budgetskrivelse 2019
Sverigedemokraterna kommer vid budgetförhandlingarna senare under året att lägga
fram ett eget förslag för kommunal budget, där även grundskoleförvaltningen ingår.
I denna budget har vi andra prioriteringar som då tydligt visas.
Vi vill dock här kommentar några delar som vi ser som anmärkningsvärda.
Mängder av behov belyses och det är för oss tydligt att den misslyckade
invandringspolitik som bedrivits under många år och tyvärr fortfarande bedrivs, sätter
sina spår.
Problemen med elever från socioekonomiskt svaga grupper accelererar. Vi ser att
den dåliga måluppfyllelsen för nyanlända fortsätter att öka i takt med ett extremt högt
mottagande.
Man föreslår lösningar som är kontraproduktiva, vilket bl.a. visas när man önskar
utbilda elever på deras modersmål, istället för att fortast möjligt lära dem svenska
språket. Den strategi som detta visar på har under årets lopp visat sig verkningslös
och kommer fortsättningsvis också att vara så.
Det krävs en helt ny strategi och där kommer vi Sverigedemokrater att vara med och
bidra på ett positivt sätt.

_____________________________
Jörgen Grubb (SD)
_____________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2018-03-21
Ärende nr: 12 ”Budgetskrivelse 2019
Vänsterpartiet anser att de utmaningar som tas upp i budgetskrivelsen inför
2019 i stort är de som Malmös skolor har framför sig. Vi menar att den största
utmaningen finns i att öka likvärdigheten och minska segregationen. För att
lyckas med detta tycker vi att nedanstående områden bör prioriteras:
Anställa fler vuxna med olika kompetenser
Följa upp det obligatoriska skolvalet
Stärka elevhälsan
Ge de anställda verktyg för att arbeta mot sexism, rasism, HBTQ fobi och
mobbing.
● Fritidshemmen verksamhet – färre barn i grupperna
● Förbättra mottagandet av nyanlända och öka tillgången till studiestöd och
modersmål.
● Vidare menar vi att ett budgetförfarande där nämnderna ges möjlighet att
äska pengar i summor ger större möjligheter till inflytande, insyn och
deltagande i processen.
●
●
●
●

Malmö 20180321
Lisa Stolpe
_________________________________
med instämmande av:
Jesper Ericsson
________________________________

Vårt gemensamma samhälle har ett ansvar för alla barn. Vi ser skolan/förskolan
som en viktig plats där barn som annars inte träffas ska träffas. Skolan har ett
kompensatoriskt ansvar och har till uppgift att ge alla barn en bra grund att stå på
för att få ett tryggt och bra liv. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter
för alla livets skiften. Vi arbetar för en förskola och skola vars främsta mål är att
utveckla eleverna till kritiskt tänkande individer. En förskola och skola som
utplånar alla orättvisor som baseras på kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass,
sexuell läggning eller religion.

Fem krav för en bättre skola och förskola
1. Resurser ska fördelas efter behov
Skillnaden mellan skolor i Malmö är stor. Vi vill tillföra mer resurser och fördela
resurserna efter behov så att alla barn får en bra skola
2. Trygga elever
Skolan har ett stort ansvar i att stötta eleverna så att de blir självständiga och trygga.
Många elever känner idag stor press och lider av psykisk ohälsa. Skolmiljön är ofta bullrig
och hård. Vi vill därför satsa på fler vuxna i skolan och förstärkt elevhälsa. Vi vill att de
vuxna har verktyg att arbeta mot sexism, rasism, HBTQ fobi och mobbing. Vi vill också
avskaffa läxorna för att eleverna har rätt till och behov av fritid.
3. Förbättra mottagandet av nyanlända och modersmålet i skolorna¨
Språk är viktigt för inlärning och identitet. Därför måste modersmålsundervisning
förstärkas. Nyanlända barn ska också få bättre stöd än idag.
4. Mindre grupper på förskolorna och max 500 elever på skolorna
5. Satsa på fritidshemmen och ge även barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till
skolbarnomsorg.
Vänsterpartiet är emot det fria skolvalet. Denna fråga driver ni nationellt. Det fria skolvalet har
dels dränerat skolan på resurser som går till vinst istället för undervisning. Det har också
inneburit ökad segregation i våra skolor.

Motioner vi lagt kommunfullmäktige under mandatperioden:
-

Rätt till modersmål
Rätt till läxhjälp
Mångfald vid rektorsrekrytering
Obligatorisk PRAO i grundskolan
Feministiskt självförsvar

När vi satt med och styrde fram till 2015 gjorde vi bland annat:
-

019”.

Resursförstärkning om 100 miljoner till skola och förskola.
Satsning på 30 miljoner i skolan/förskolan kring språkutveckling, flerspråkighet och
genus.
Vidgat språkval. Barn i Malmö ska kunna välja andra språk än de klassiska, franska, tyska
och spanska. Barn med ett annat modersmål ska kunna välja sitt modersmål som
språkval.
Inga smygavgifter i skolan/förskolan.
Progressiva förskoleavgifter så att förskolan blir gratis eller billigare för fattiga föräldrar.
Rätt för barn till arbetslösa att ha 30-timmars förskola.
Införandet av Ob-förskola och Nattis.
Genuspedagogik i förskola och skola så att pedagogerna ska få verktyg för att inte befästa
könsstereotyper.
Införandet av skolskjuts för förskolebarn med funktionshinder
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-03-23
Ärende: GYVF-2018-416

Budgetskrivelse 2019
Sverigedemokraterna hänvisar i denna fråga till sin egen budgetreservation för 2018.
Vi har en helt annan syn på hur stadens gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet
ska drivas och också lösningar på de problem som staden står inför, detta saknar
den styrande minoriteten.

___________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)

___________________________
Staffan Appelros (SD)

____________________________
Ola Johansson (SD)

___________________________
Patrick Reslow (SD)

Notering:
Reservationen inkom inte till nämndsekretariatet vid tidpunkt för paragrafens
omedelbara justering, men inkom vid tidpunkt för protokollets justering.

Reservation:
Budgetskrivelse 2019

Malmös gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI-undervisning ska präglas av
kvalitét, långsiktighet och framtidstro. Under många år har den styrande minoriteten
misslyckats med att hålla en högkvalitativ undervisning som är anpassad utifrån Malmös
förutsättningar. Istället har pengar lagts på projekt som inte erhåller någon kostnadsnytta.
Med anledning av detta reserverar sig Moderaterna och Liberalerna till förmån för
avslag.

Sasha Steneram (M)

Gabriella Herendic (M)

Med instämmande av:
Carl Hammarström (M)

John Roslund (M)

Joel Laguna (L)

5

6

Reservation

Hälsa-vård-och omsorgsnämnden 2018-02-21
Ärende 05. HVO-2018-132
Budgetskrivelse 2019

Sverigedemokraternas budgetförslag för perioden är fullt finansierat och vår plan
innehåller inga underskott.
Vår målsättning är att leverera en kvalitativt högstående vård under givna budgetramar
vilket vi också anser oss kunna göra med vårt förslag som vi presenterat i
Kommunfullmäktige. Se under ”våra satsningar”.
Med anledning av ovanstående skäl så yrkar vi avslag på det framlagda budgetförslaget till
förmån för vår eget .
Då vårt yrkande inte fick nämndens bifall reserverar vi oss mot beslutet.

Ilvars Hansson (SD)

och

Peter Jangbro (SD)

med instämmande av
Eva Hallén (SD)

och

Michael Hård af Segerstad (SD)

7

Malmö 2202201

Särskilt yttrande angående Budgetskrivelse 2019
Vänsterpartiet
Att vi anser att budgeten är underfinansierad framkom i vår reservation mot budget
för HVON 2018. Vi är oerhört oroade över att detta kan leda till att effektiviseringar,
dvs nedskärningar av personal, kan anses bli nödvändiga eftersom finansieringen
inte kan täcka alla behov framöver.
Vi tycker dock det är bra att underfinansieringen också framkommer tydligt i
budgetskrivelsen.: ”Ekonomin inom vård och omsorgsverksamheten är
bekymmersam och har varit bekymmersam under flera år.” Obalansen på 45 mkr
fanns inför budget 2018 och tilläggsbudgeten på 25.8 mkr upphör i år. 8.3 mkr för
ökad livskvalitet och 11.5 mkr för arbetskläder skall användas till dessa ändamål i år,
det specialdestinerade statsbidraget(framförhandlat av Vänsterpartiet!) upphör,
projektet Heltid som norm startar ( 3.3 mkr per ökad procentenhet),
kompetensförsörjning/validering av 50 undersköterskor (omställningsfonden) kostar
12 mkr för vikarier men ytterligare 300 undersköterskor behöver utbildas/valideras!!!
Fler chefer för att ingen sektionschef skall ha fler än 25 medarbetare kostar 33.6 mkr,
Hälso och sjukvårdsavtalet samt Lagen om samverkan vid utskrivning från
slutenvården kommer att kosta fast vi inte vet hur mycket.Dessutom tillkommer
lokalbrister i särskilt boende, digitaliseringar och välfärdsteknik, kostnader för
omorganisationen rtc.
Hur skall detta betalas? Inga nya pengar lär strömma n!
Tankarna går onekligen till Vänsterpartiets budgetförslag för Malmö Stad 2018 där en
liten skatteökning föreslogs!
I övrigt är intentionerna goda och det är glädjande att se hur intensivt och ambitiöst
förvaltningen arbetar för att få omorganisationen på plats.
Malmö som ovan
Birgitta Ehlin

Med instämmande
Anton Flink
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Reservation

Bilaga 1

Kulturnämnden 2018-03-19
Ärende 9
KN- 2018 - 272

Budgetskrivelse 2019
Efter att ha läst förslaget till kulturnämndens budgetskrivelse för 2019, vill vi påpeka
att det viktigaste för Kulturstaden Malmö är de stora kulturinstitutionerna, som alla är
viktiga mötesplatser för både malmöbor och övriga besökare.
Dessa är de som tillsammans med det fria kulturlivet, skapat Kulturstaden Malmö.
Besöksantalet har ökat väldigt mycket de senaste åren och detta skapar mervärde
för hela Malmö, och bör beaktas i budgetskrivelsen.
Spetskultur i en stad är det som får kulturen att lyfta, bli föregångare för hela stadens
kulturliv. Detta är vårt kulturarv och vårt kulturarv är värt att vårda och värdera högt.
Det är viktigt med nya kulturutmaningar i staden, och viktigt att skapa mötesplatser
och aktiviteter med kultur för alla åldrar i hela staden. Kulturnämndens åtagande har
växt väldigt mycket under 2017 och många nya organisationer har tillförts, vilket
skapat många nya och olika verksamheter inom kulturförvaltningen.
I en budgetskrivelse för Kulturnämnden i Malmö bör i första hand finnas med det vi
sedan länge är satta att förvalta. I texten kallas dessa i ett litet avsnitt för ”ryggraden”,
men det bör framgå tydligt i budgetskrivelsen att det är som kärnan av kulturen i
Malmö, vi ser alla våra kulturinstitutioner.
Vi yrkade på återremiss av budgetskrivelsen för 2019, med plan för 2020 – 2024,
men då vi inte fick gehör på vårt yrkande så avger vi en reservation.

Cornelia Röjner (M)

David Blomgren (M)

Nicola Rabi (M)

Linda Eklund (L)

Amanda Onsberg Brumark (L)

Reservation
Miljönämnden 2018-03-20
Ärende: MN-2018-03121 (3a)

Budgetskrivelse 2019
I budgetskrivelsen begärs medel för tobaktillsyn. Den avser dock bara rökcaféer.
Vi Sverigedemokrater yrkade därför att begära 600 000 kr till tobakstillsyn på Malmös
skolgårdar, vilket är nödvändigt både ur barnperspektiv och för att tillmötesgå
länsstyrelsen.
I budgetskrivelsen för 2018 begärdes 2,5 Mkr extra till projektet Malmö
Innovationsarena för budgetåret 2019. Någon sådan begäran finns inte med i denna
budgetskrivelse, vilket är glädjande, eftersom nyttan med projektet kan ifrågasättas.
Det är till och med befogat att ta några av de miljoner som används i Malmö
innovationsarena, för att göra satsningen på ett Tryggare Malmö permanent.
Då vi inte fick gehör för vårt ställningstagande reserverar vi oss mot beslutet.

Håkan Ask (SD)
2018-03-20

med instämmande av:

Håkan Andersson (SD)

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2018-03-08
Ärende: Budgetskrivelse
Borgerliga gruppen i stadsbyggnadsnämnden – Moderaterna och Liberalerna – lämnar följande
särskilda yttrande till budgetskrivelsen.
De mål våra två partier har för politiken i Malmö, skiljer sig på så avgörande punkter från
vänsterledningens att en borgerlig majoritet naturligtvis skulle komma att avge budget och
budgetskrivelse med tämligen stora förändringar mot den nuvarande. Detta avspeglas också i
de skillnader som funnits vid kommunfullmäktiges avgörande av budget för Malmö stad.
I det läge som är, accepterar vi den av kontoret framtagna skrivelsen.
Tomas Petersson (M)
Andre vice ordförande

Simon Chrisander (L)

Anders Lunderquist (M)

Med instämmande av:
Lars Hellström (L)

Darko Simic (M)

John Eklöf (M)

Bilaga §77a

Tekniska nämnden
2018-03-21
Reservation

§ 77 Budgetskrivelse 2019- tekniska nämnden, fastighetskontoret och
gatukontoret

Den budgetskrivelse som (S) och (MP) i dag avser att ställa sig bakom kommer inte att göra Malmö
till en attraktiv stad för alla, inte ens för de många!
För att uppnå målet om en attraktiv stad yrkar vi moderater och liberaler att budgeten för 2019 ska
innehålla bland annat:
En levande och trygg stad.
- Vi måste göra allt vi kan för att få Malmöbor och besökande att besöka och vistas i ute i vår stad. När
vi år efter år får klagomål på t ex Triangeltorget måste vi prioritera upp åtgärder redan 2019 och inte,
som (S), låtsas att åtgärderna inte behövs.
- Trycka ännu hårdare på att skyskrapor med blandade funktioner skapar trygghet, till skillnad från
tomma och öde cykelbanor.
- Öka framkomligheten till centrum genom att till exempel enkelrikta parallella gator, separera vissa
gator för kollektivtrafik och övrig trafik för ett bättre flöde för alla.
- Inventera alla hårdgjorda ytor på allmän platsmark och återkomma med förslag på hur man ska
kunna integrera gröna värden.
- Bevara och satsa på våra traditioner som t ex midsommar, Lucia och jul för att locka ytterligare
besökande.
- Upprätta en plan på hur alla övergångsställen ska få en förbättrad belysning under åren 2019-2021 och
genomför en tredjedel av arbetet.
- Inled samarbete med Polis och andra myndigheter för att påverka trafikanter, såväl bilister, gående
och inte minst cyklister att följa gällande regler. Idag är många trafikanter en trafikfara både för sig
själva och för medtrafikanter.
- Inför fri korttidsparkering med p-skiva på lördagar i centrum och på handelsgator för att försöka öka
besökstalen.
- Alla GC-tunnlar bör ha fått ny och bättre belysning under 2019.
Markpolitik
- Sluta rabattera tomträtter i attraktiva områden utan använd den möjligheten endast för de byggherrar
som är först framme när nya områden ska exploateras.
- Samarbeta med SBN så att mark i förtätningsområden upplåtes/försäljes endast om och när planerna
medger en högre exploateringsgrad och därmed en bättre avkastning för staden.
- Sluta kräva sociala klausuler i exploateringsavtal för att dölja (S) misslyckade arbetsmarknadspolitik.
- Verka för en p-norm i alla planer som möjliggör för den som bara ibland behöver sin bil att kunna i
närheten av sin bostad och ta bussen till jobbet.
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Tekniska nämnden 6
2018-03-21
Reservation

Trafik och infrastruktur
- Arbeta fram förslag på möjliga platser för infartsparkeringar i stadens ytterområden.
- Inled ett arbete med att byta ut traditionella farthinder på våra mest trafikerade gator mot sådana som
bara aktiveras när någon bryter mot gällande hastighetsgränser, till gagn inte minst för kollektivtrafik
och utryckningsfordon.
- Omedelbart stoppa planerna på att avsmalna och hindra framkomligheten på in- och utfartslederna
som t ex Pildammsvägen och Lorensborgsgatan.
- Se över hastighetsbegränsningarna i avsikt att införa differentierade hastighetsgränser beroende på
om det är en skolangöring, lokalgata, stadsgata eller in-och utfartsled.
- Utred förutsättningarna för att inrätta ett modern p-ledsystem.
- Optimera hanteringen av olika tillstånd för byggplatser och grävarbeten som generellt inkräktar på
framkomligheten.
- Inför krav om 2-skift i upphandlingar av arbeten som drabbar tredje man, för att förkorta tiden för att
till exempel en gata, en cykelbana eller en angöring till en affär är avstängd.
- I samråd med Skånetrafiken ta fram förslag på och anlägga möjliga knutpunkter i de centrala delarna
av Malmö med focus på cykel och kollektivtrafik.
- Underlätta för och uppmuntra privata aktörer till att driva övervakade cykelparkeringar.
- Omedelbart avbryta flumprojekt som t ex ”Friisgatan som sommargata”.
Övrigt
- Använda inflytandet i VA-syds ägarnämnd Malmö för att förmå VA-syd att snarast påbörja ett arbete
med att bygga bort så kallade kombinerade ledningar.
- Medverka till laddningsstationer för elbilar och lösa de juridiska problemen, som andra städer i
Sverige lyckats med.
- Initiera en översyn av trafik- och mobilitetsplanen för att uppnå samverkan och sluta ställa grupper
mot varandra.
Flertalet av ovanstående krav på åtgärder saknas i budgetförslaget varför vi yrkar avslag.
Då vi inte får gehör för vårt förslag om avslag anför vi härmed reservation

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Håkan Linné (L)

Med instämmande av:

Helena Grahn (M)

Petter Neaf (M)

Mohammed Khorshid (L)

