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Förord
Malmö stad står under de närmsta åren inför stora utmaningar och sociala problem.
Massinvandring och mångkultur har inte gynnat Malmö varken ekonomiskt eller socialt
och vi har ett stort utanförskap. Alltför många skattekronor har genom åren använts
både kontraproduktivt och direkt slösaktigt. Faktorer som negativt påverkar stadens
ekonomi är flera – ett alltför högt beroende av statliga bidrag och förvärvsarbetande
Malmöbor som överger staden till förmån för någon av våra mer attraktiva kranskommuner, men behåller sina arbeten i Malmö.
Arbetslösheten är oroväckande hög och ungdomsarbetslösheten ligger på höga nivåer.
Malmös investeringskapacitet är i stort sätt förbrukad, vilket inte ligger i linje med den
stora inflyttning staden har. Nya bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden måste
byggas ut och renoveras. Detta kräver en högre skuldsättning.
Malmö växer så att det knakar och välfärden hänger helt enkelt inte med. Summan för
det ekonomiska biståndet till Malmö tangerar nära en miljard kronor och trenden är
negativ. Samma dystra prognos gäller kostnaderna för hemlösheten som snart passerar
500 miljoner kronor. Lejonparten av dessa kostnader kan härledas till den förda massinvandringspolitiken. Den kommunala verksamheten riskerar att haverera totalt och
redan i dag går många av kommunens medarbetare på knäna.
Malmö stad erhåller enorma statsbidrag och har ett fortsatt beroende av bidrag från
staten och andra kommuner. Malmö är endast till tre fjärdedelar självgående idag, resten är bidrag från det kommunala utjämningssystemet. Trots detta ser Malmös ekonomiska framtid väldigt dyster ut. Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att Malmö skyndsamt måste vidta kraftiga åtgärder för att komma i ekonomisk balans.
Malmö måste på flera plan både agera och signalera att den rådande situationen snabbt
måste förändras. Vi vill skärpa MKB:s ägardirektiv bland annat genom att harmonisera
nu gällande hyreskrav med kommuner som har tuffare krav och uthyrningskrav. Vi fortsätter att driva kravet om att socialbidrag inte längre räknas som inkomst. En åtgärd
som innebär att MKB och övriga fastighetsägare uppmanas att säga nej till nya hyresgäster från andra kommuner utan egen inkomst.
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Malmö stad måste göra en begäran om att undantas från den fördelningskvot av nyanlända, som är ett resultat av bosättningslagen. MKB måste göra en inventering över hur
många och vilka som befinner sig i deras hyresrätter. Detta för att komma till rätta med
felaktiga betalningar av olika bidrag och personer som befinner sig illegalt i Malmö och
Sverige. Sverigedemokraterna har på olika sätt inspirerats av Landskrona, Trelleborg,
Vellinge och Staffanstorp vad gäller våra lösningar och förslag kopplat till samhällsintroduktion, socialbidrag och hemlösheten.
Malmö är en stad som präglas av stort utanförskap, arbetslöshet och höga kostnader för
försörjningsstöd. Vår stad måste få möjlighet till att läkas samman socialt innan vi tar
ansvar för nyanlända som skulle kunna belasta Malmös redan bräckliga ekonomi. Vi väljer att göra vissa besparingar och omprioriteringar inom de kommunala verksamheterna. Staten måste ta sitt ansvar när det gäller arbetsmarknadsinsatser och kostnader för
migranter. Då kommunal kärnverksamhet så som skola och äldreomsorg är så bristfällig
som i Malmö, anser vi oss skyldiga att göra dessa omprioriteringar.
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Ett Malmö för arbetare och näringsliv
Antalet arbetsplatser i Malmö är högt och allt fler företag startar eller flyttar hit. Detta är
positivt för Malmöborna och innebär att antalet självförsörjande Malmöbor kan bli fler.
Vi Sverigedemokrater vill stimulera klusterbildning och entreprenörskap. Vi vill se ett
ökat samarbete mellan skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Samtidigt vill vi förstärka och satsa på arbetsmiljön i offentlig sektor. Mer resurser behövs inom vård och
omsorg för att motverka stress och arbetsskador. Detta skulle även öka kvalitén på vården och ge personalen mer tid att vårda. Vi välkomnar fler aktörer inom både skola och
omsorgen.
För att öka och stimulera småföretagandet i kommunen vill vi förbättra kommunens
service för småföretagen. Snabba beslut, färre policydokument, mindre byråkrati och
mer förståelse för de behov som finns minskar inte bara kostnader utan påskyndar även
besluten, vilket kommer att främja arbetsmarknaden positivt. Det håller inte att ensidigt
verka för fler kommunala verksamheter, diverse utlåningsverksamheter och behålla
nuvarande snåriga regler för privata näringsidkare som vill etablera sig i Malmö.
För att gynna det lokala näringslivet och småföretagare måste Malmö stad också tänka
nytt och ta fram ett bättre och mer konstruktivt sätt att använda upphandlingsverksamheten. Småföretagarna kan också dra fördel av att kommunen delar upp avtal i flera bitar då alltför stora inköp eller tjänster kan vara överdimensionerat för mikro-, små- och
medelstora företag.
Att locka små och medelstora företag som har liten erfarenhet av offentlig upphandling
är att ses som en intressant utmaning. Utmaningen är att hitta en gemensam nämnare
mellan vad leverantören erbjuder och vad beställaren efterfrågar. För att möta en
bransch som är ovan vid offentlig upphandling kan man minimera ska-kraven. Med
andra ord - inga krav som inte är absolut nödvändiga. Sverigedemokraterna anser istället att man mer bör möta de kreativa egenskaperna som leverantören verkligen besitter
och som beställaren efterfrågar. Fördelen med detta är att bredda konkurrensen och ge
möjlighet för de som är nya i branschen och som inte är vana att lämna anbud att få vara
med i affären, vilket även gynnar kommunens entreprenörskap.
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Sverige är ett industriland och Malmö har en lång historia som industristad. För varje
industrijobb som skapas så tillkommer ytterligare 0,5 arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Dessa jobb kommer ofta ifråga för personer som står lite längre från arbetsmarknaden såsom Malmös många unga och utrikesfödda. Vi vill därför inrätta ett lokalt industriråd som ser över möjligheterna för Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn.
Det finns mer att göra inom skolans verksamheter och kommunala arbetsmarknadsåtgärder för att göra Malmöborna anställningsbara. Fler studievägledare behövs för att
lotsa våra ungdomar rätt och framför allt till de branscher där det idag råder brist på
personal. Vi Sverigedemokrater vill också se satsningar på fler talangprogram och då
kopplat till bristyrken i Malmö. Givetvis ska dessa satsningar ske i samklang med det
privata näringslivet, Arbetsförmedlingen och fackförbunden. De arbetsuppgifter som vi
vill skapa ska inte konkurrera ut personer som till exempel lärare och undersköterskor
som har många års utbildning och erfarenhet. De lägsta kraven på de personer som är
aktuella för den här typen av satsningar ska givetvis vara att de är motiverade, har goda
kunskaper i svenska språket och hur det svenska samhället fungerar.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
1.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om hur kommunala
regler kan förenklas i syfte att stimulera nyetablering och utveckling av företag i
Malmö.

2.

Ge Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utöka antalet komvuxplatser i Malmö med en tydlig inriktning mot anställningsbarhet i enlighet
med Sverigedemokraternas budgetförslag.

3.

Ge Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa ”Samhällsintroduktion Malmö” med fokus på samhällsintroduktion för nyanlända.

4.

Ge Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att förstärka stadens SFI
och inkludera SFI i kombination med praktik i deras uppdrag.

5.

Ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda hur staden kan expandera talangprogrammen i Malmö till fler branscher.
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Bekämpa bidragsbrotten
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Malmö är mer än 900 miljoner kr varje år. Socialdemokraterna som styrt Malmö stad i mer än 20 år har under en lång tid betalat ut olika
former av bidrag utan att ställa krav. Trots att omfattande bidragsbrott har avslöjats
gång på gång i medierna så har inte Socialdemokraterna tagit tag i problemet. Istället
har man anklagat oppositionen för att ge sig på de fattiga.
Sverigedemokraterna vill inte bekämpa bidragstagarna utan vi vill bekämpa bidragsbrotten. De flesta bidragstagare är människor som har en temporär svacka i livet eller av
psykiska eller fysiska skäl är beroende av bidrag. Däremot finns det vissa som ser vårt
välfärdssystem som ett verktyg för att tjäna pengar snabbt. De senaste åren har bidragsbrotten ökat och varje år försvinner mellan 10 till 20 miljarder kr genom bidragssystemen på grund av fusk.
Sverigedemokraterna vill ge Arbetmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda en
samverkansmodell i Malmö inspirerad av Västmanlandsmodellen där kommunala
förvaltningar, Malmö åklagarkammare och Polismyndigheten fördjupar sitt samarbete
för att lagföra fler personer som begår bidragsbrott.
En Malmö-modell mot bidragsbrott går ut på att kommunala nämnder i Malmö stad utser en särskild utsedd tjänsteman som sedan samarbetar med åklagare och poliser för
att bekämpa bidragsbrott. Gemensamma utbildningar och nätverksträffar ska arrangeras för kommunala tjänstemän, åklagare och poliser som arbetar mot bidragsbrott. Även
en årlig konferens ska arrangeras av Malmö stad och andra aktörer för att sätta bidragsbedrägerier i fokus. Malmö stad, Malmö åklagarkammare och Polismyndigheten i Malmö
ska även upprätta en gemensam strategi mot bidragsbrott.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
6.

Ge Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda en Malmö-modell
mot bidragsbrott, inspirerad av Västmanlandsmodellen.
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7.

Uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att undersöka möjligheterna till att
verka för att polisanmäla ensamkommande migranter som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, för bidragsbrott.

8.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ser över möjligheterna så att de personer
som ljugit om sin ålder i asylprocessen, ska vara återbetalningsskyldiga till
Malmö stad av motsvarande summa som de tillskansat sig på felaktiga grunder.
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Ett tryggare Malmö
Sverige sticker ut jämfört med flera europeiska länder när det kommer till rapporterade
skjutningar, enligt färsk forskning. Jämfört med de nordiska grannländerna har Sverige
flest skjutningar per capita och inom landet är problemen störst i Malmö. Tre områden i
Malmö har polisen pekat ut som särskilt utsatta områden och ett som riskområde. Det
kan innebära att exempelvis räddningspersonal inte kör in i dessa områden utan polisbevakning.
Brottsbekämpning är i första hand en statlig angelägenhet. Många av de åtgärder som
krävs måste vidtas på riksnivå i form av fler poliser med ökade befogenheter, skärpta
lagar och en ansvarsfull invandringspolitik. Sverigedemokraterna vill tillsätta stora resurser till polisen och vi verkar för både lagändringar och lagskärpningar. Sverige behöver också fortsätta med gränskontrollerna för att se till att vapen, narkotika eller människor inte illegalt smugglas in i landet. På kommunal nivå har vi budgeterat för både
skärpt kameraövervakning och att anställa fler ordningsvakter.
Brottsförebyggande arbete kan delas upp i två områden. Social brottsprevention innebär åtgärder som, ofta långsiktigt, påverkar en persons benägenhet att begå brott. Situationsanpassad brottsprevention innefattar mer åtgärder som syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i brottslighet genom att göra brotten svårare att utföra,
öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet. Sverigedemokraternas uppfattning är att båda angreppssätten är helt nödvändiga, men att den situationsanpassade
brottspreventionen i dagsläget är mest eftersatt och därför kräver mest resurser i form
av nysatsningar.
Sverigedemokraterna vill också se ett utökat och förstärkt samarbete med myndigheter
som Skatteverket, Migrationsverket, Tullverket, Arbetsförmedlingen etc. som kan vara
relevanta att inrätta samarbete med. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas.
Särskilt utsatta områden behöver mer resurser till tillsynsverksamhet, ordningsvakter,
förebyggande arbete med nattvandrare och övervakningskameror. Vi lyssnar av vad
polisen har för önskemål och formar vår politik utifrån dessa. Likaså tar polisen upp förslag som vi föreslår. Under 2017 föreslog SD Malmö att polisen, precis som i Köpenhamn, skulle kunna ta hjälp av militären för bevakning av särskilt riskutsatta platser,
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byggnader och genom avspärrningar vid skjutningar. Detta är något som Malmös polischef ser som positivt.
Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en betydande inkomstkälla
för den organiserade brottsligheten. Malmö stad måste därför ta sitt tillsynsansvar på
detta område på stort allvar och utveckla ett nära samarbete mellan ansvarig tillsynsenhet, polis och socialtjänst.
För att på ett effektivt sätt komma åt de kriminella verksamheterna i staden vill vi köpa
upp fastigheter inom områden som tagits över av kriminella element, riva och exploatera för bättre användning av markytan. Ett exempel på områden som kan vara aktuella
är Norra Grängesbergsgatan vars läge kommer bli än mer attraktivt när Rosengårds
station är färdigbyggd.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
9.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att öka antalet ordningsvakter som förebygger
brott för att avlasta polisens arbete i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag som innebär ca 100 ordningsvakter.

10.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Polismyndigheten utreda möjligheten att införa mobila polisstationer.

11.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att införa en högre grad av kameraövervakning
på otrygga och brottsutsatta platser i staden.

12.

Upprätta handlingsplan mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella
handlingar såsom hot och våld mot förtroendevalda samt att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna för hur Malmö stad kan upprätta ett
samarbete mot islamistisk extremism tillsammans med Köpenhamn.

13.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj kring
våldtäkt och annat sexuellt våld, riktad till ungdomar och till vuxna som arbetar
med unga, med syftet att förbättra ungdomars kunskap och attityder kring ämnet.

14.

Malmö stad ska samarbeta med Polismyndigheten när polisen ska utvisa/avvisa
människor som olovligen befinner sig i Sverige.
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15.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att fördjupa Stödcentrums arbete med brottsoffer.

16.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att utveckla rutiner för att garantera att det finns en nolltolerans mot kriminalitet bland de aktörer som arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverkar med.

17.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda hur en vandelsprövning kan genomföras av välfärdsföretag som arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverkar med.

18.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att utveckla ett regelverk omkring hur man samverkar med välfärdsföretag.

19.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att fördjupa dialogen med Polismyndigheten i syfte att arbetsmarknads- och socialförvaltningen blir informerad om ungdomar som får stöd av socialtjänsten, begår brott.

20.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda hur arbetsmarknadsoch socialförvaltningen kan införa klausuler i de avtal som sluts med välfärdsföretag, där välfärdsföretaget går med på att kriminella aktiviteter inte ska förekomma i deras verksamhet.

21.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att till Kommunfullmäktige
lämna in en årlig rapport av vilka företag som arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverkar med.
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Ett Malmö som växer socialt hållbart
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som den ekonomiska tillväxten och miljön.
Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och
trygga samhällsmiljöer. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. På samma sätt ska barnoch familjeperspektivet vara genomgående. Traditionell arkitektur ska vara normen i de
centrala delarna av staden för att skapa trivsamma miljöer för både boende och besökare till staden.
Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas
liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser. Malmö måste växa både inåt och utåt
och då vill vi inte bortse från den efterfrågan som finns på villor, småhus och radhus.
Därför anser vi att det är viktigt att det även i framtiden erbjuds varierade former av
boende i Malmö.
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas
i stor omfattning över hela staden. Parker och oaser inne i Malmö ska bevaras för att
skapa trivsel hos de boende i staden.
Sverigedemokraterna avser att införa en ny uthyrningspolicy för vårt kommunala bostadsbolag MKB. Denna nya uthyrningspolicy innebär att när en person flyttar från en
annan kommun till Malmö ska personen inte få hyreskontrakt från MKB om personen
uppbär försörjningsstöd. Vi vill helt enkelt skärpa MKB:s ägardirektiv bland annat genom att harmonisera nu gällande hyreskrav med kommuner som har tuffare uthyrningskrav. Vi fortsätter driva frågan att även övriga fastighetsägare uppmanas att säga
nej till nya hyresgäster från andra kommuner utan egen inkomst.
MKB måste göra en inventering över hur många och vilka som befinner sig i deras hyresrätter. Detta för att komma till rätta med felaktiga betalningar av olika bidrag och
personer som befinner sig illegalt i Malmö och Sverige. Sverigedemokraterna menar att
allmännyttan är ett viktigt kommunalt redskap för nybyggnation av hyresrätter. Därför
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menar vi att MKB:s utdelning på 30 Mkr inte ska tilldelas kommunens verksamhet, utan
istället satsas på nybyggnation och renovering av befintligt bestånd.
Miljöanpassade kollektivtrafiksystem ska finnas tillgängliga och förutsättningarna för
säker gång och cykeltrafik ska vara goda. Det eftersatta underhållet på befintliga gator
och cykelbanor kan inte längre förbises.
Vi förespråkar miljöanpassade eldrivna bussar som i dag har den bäst utvecklade tekniken för ändamålet. Detta i motsats till icke ekonomiskt försvarbara spårvagnslinjer.
Vi avser införa en mer dynamisk hastighetsbegränsning än dagens – vi anser således att
hastigheter mellan 30 – 70 km/h är möjliga i Malmö – naturligtvis med hänsyn taget till
plats och tid. Vid vissa tidpunkter, väder och trafikmängd kan hastigheten på gatorna
således variera beroende på dessa aspekter. Vår idé om trafiken i Malmö är att alla trafikslag såsom bil, cykel, buss m.fl. måste samsas om utrymmet.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
22.

Inköp av modulbostäder och andra typer av snabba lösningar för att lösa bostadsbristen ska inte genomföras av Malmö stad.

23.

Uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att utveckla riktlinjer för hur verksamheten ska hantera boenden där ett orimligt antal personer är folkbokförda.

24.

Ge MKB i uppdrag att återkommande genomföra en lägenhetsinventering i syfte
att komma till rätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt synliggöra
det faktiska lägenhetsunderhållet.

25.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skärpa MKB:s ägardirektiv enligt Sverigedemokraternas intentioner.

26.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att undersöka möjligheten att
använda husvagnar istället för hotellnätter och inköpta bostadsrätter för mottagande av de nyanlända som Malmö stad tvingas ta emot i enlighet med bosättningslagen.

27.

Att uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att undersöka möjligheten att
placera nyanlända migranter på båtar istället för andra kostsammare boenden.

13

28.

Genomföra en förändring av MKB:s ägardirektiv för att förenkla avhysning av
personer som innefattas av störningsbegreppet.
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En förstärkt omsorg om Malmöborna
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ska följas undantagslöst. Rätten till personlig assistans får aldrig inskränkas. För en ökad valfrihet för
brukaren föreslår vi en utredning om hur Laholmsmodellen kan införas i Malmö stad.
Hjälpmedel bör vara avgiftsfria, utbudet och tillgängligheten ska vara lika i hela staden.
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraternas långsiktiga ambition är att Malmö ska ha Sveriges bästa vård- och omsorgspolitik. Den dag man får
svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att man
ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.
Kommunikation är viktigt när man bemöter brukare i vård- och omsorgsverksamheten.
För att kommunicera med brukarna måste man kunna det språk som majoriteten av
människorna i Sverige använder sig av, det svenska språket. När vård- och omsorgspersonal har bristande svenskkunskaper kan det leda till missförstånd och konflikter. Därför är det viktigt att kravet på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen
skärps.
Att bli pensionär är någonting som borde firas. För första gången i livet har man mer tid
att ägna åt alla de aktiviteter som man inte hade tid med när man arbetade. Pensionen
ska vara en glädjens tid för alla pensionärer, vare sig man är rik eller fattig. Därför vill vi
Sverigedemokrater att Malmö stad tillsammans med civilsamhället utvecklar stadens
rekreationsverksamhet för våra äldre.
Att bli gammal innebär att många av de göromål som varit lätta kan bli svårare. Samtidigt pågår en digitalisering av samhället där många äldre inte riktigt hänger med. Det är
inte lätt att hålla reda på alla regler och lagar som stiftas av politiska partier som i
många fall inte ser de äldre i samhället. Ofta har vi myndigheter som inte ser de äldres
behov. Sverigedemokraterna kommer se till att det finns en äldreombudsman i Malmö,
som fungerar som ett stöd och samordnare av insatser till våra äldre. Målet är att se till
att Malmö har specifika tjänstemän som endast arbetar för att stödja stadens äldre.
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Sverigedemokraterna anser att våra äldre ska känna sig så trygga som möjligt. Våra
äldre kan idag läsa om de skjutningar och rån som har drabbat vår stad och då är det
viktigt att de personer som äldre möter i äldreomsorgen inte har en kriminell bakgrund.
Därför menar vi att personal som söker jobb inom den kommunala äldreomsorgen
måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, precis som man gör i Vellinge och
många andra kommuner. Genom dialog vill vi även se till att även privata äldreboenden
väljer att kräva utdrag ur belastningsregistret.
Det talas mycket om fri rörlighet för olika grupper. Sverigedemokraterna vill ha fri rörlighet för Malmös äldre. Är man 70 år eller äldre befinner man sig i ett stadium i sitt liv
då man äntligen har tid att upptäcka Malmö på ett helt annat sätt. Vi vill ge möjligheten
för Malmös äldre att göra detta. Den ekonomiska utsatthet som alltför många av våra
äldre upplever idag ska inte hindra dem från att ha fri rörlighet i Malmö. Därför vill vi
införa avgiftsfri kollektivtrafik enligt Helsingborgsmodellen för alla Malmöbor som är 70
år eller äldre.

Källa: Malmöpanelen #18
Många anhöriga till äldre, sjuka eller funktionsvarierade får ta ett stort ansvar idag. Ofta
finns det möjligheter för dessa anhöriga att få stöd och avlastning men kommunen når
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inte ut med informationen om att hjälp finns. Det är viktigt att fler anhöriga blir medvetna om att de kan söka stöd. Idag så vet inte 3 av 10 anhöriga att de kan söka stöd från
Malmö stad.
Samtidigt finns det många anhöriga som ser brister i anhörigstödet. Mer än var femte
anhörig i Malmö känner att det behöver bli lättare att få stöd eller att anhöriga behöver
avlastas bättre. Många anhöriga vill ha utbildning. Anhörigstödet måste stärkas så människor som väljer eller ibland tvingas hjälpa närstående inte känner sig hjälplösa. Att ha
ett starkt anhörigstöd där de anhöriga har ett större inflytande är en del av en modern
kommunal vård och omsorg.

Källa: Malmöpanelen #18
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
29.

Ge Hälsa- vård- och omsorgsnämnden och Funktionsstödsnämnden i uppdrag att
vidareutbilda vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper.

30.

Ge Hälsa- vård- och omsorgsnämnden och Funktionsstödsnämnden i uppdrag att
upprätta krav på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest.
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31.

Ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i samarbete med Malmös
frivilligorganisationer och föreningar inrätta en rekreationsverksamhet för äldre
i Malmö.

32.

En äldreombudsman ska inrättas i kommunen.

33.

Uppdra Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att ta fram en äldreboendekatalog,
där samtliga kommunens äldreboenden presenteras, för utdelning till alla äldre i
behov av särskilt boende.

34.

Uppdra Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att vid nyanställning av personal begära utdrag ur belastningsregistret.

35.

Ge Fritidsnämnden i uppdrag att planera inrättandet av fler mötesplatser för
äldre och öka anslagen till stadens pensionärsorganisationer.

36.

Ge Hälsa-, vård och omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att
inrätta ett ”Omtankens hus” inom Malmö stads verksamheter efter konceptet
som finns i Vellinge.

37.

Uppdra åt Funktionsstödsnämnden och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att
utveckla och stärka sin förmedling av information om stöd och hjälp till anhöriga.

38.

Uppdra åt Funktionsstödsnämnden och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att
utveckla och stärka anhörigstödet.

39.

Inrätta ett anhörigråd som ska fungera som en referensgrupp i frågor som berör
brukare och deras anhöriga.

40.

Ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett trygghetshotell.
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En skola med fokus på kunskap
De flesta forskare och experter menar att den viktigaste komponenten i en bra skola är
en kompetent lärare. Därför vill Sverigedemokraterna göra läraryrket attraktivt genom
att höja lärarlönerna. Det ska löna sig att jobba som lärare i Malmö stad. Vi måste övertyga de mest kompetenta lärarna att jobba i Malmö.
De mest kompetenta lärarna kommer att lämna Malmö stad om vi har en arbetsmiljö i
skolorna som bryter ner personalen. År efter år så kan man se i grundskoleförvaltningens enkätundersökningar att kränkningar, stök och mobbning är utbrett i Malmö stads
skolor. För att skapa studiero i skolan vill vi bland annat stärka elevhälsan för att motverka den psykiska ohälsan bland eleverna samt få in fler vuxna i skolverksamheten.
Vi anser även att skolan är en del av samhället och om man ska skapa lugn och ro i skolan måste man samverka med samhället omkring skolan. Vi vill bilda ett eller flera
trygghetsråd för att med hjälp av civilsamhället och föräldragrupper skapa studiero i
skolan och bekämpa kränkningar.
Vi vill betona föräldraansvaret i skolfrågan. Även om lärarna har en viktig uppgift är det
också till stor del elevernas föräldrar som har en viktig uppgift att motivera sina barn till
studier. Att helt och hållet lämna över ansvaret för uppfostran och inlärning av sina barn
till kommunen är helt enkelt inte hållbart. Vikten av föräldraansvar kan vi aldrig bortse
ifrån.
Vi vill därför implementera en kommunal policy för samverkan mellan hem och skola. Vi
vill även att varje skola i Malmö ska ha personal vars uppgift är att stödja föräldrarna i
deras kontakt med skolan samt i deras roll som vårdnadshavare för en skolelev. Att det
finns specifik personal som stödjer föräldrarna på detta sätt kommer avlasta både lärarna och skolledarna, som ofta får lägga ner mycket energi på olika uppgifter i sin kontakt
med föräldrarna. Lärarnas arbetsmiljö kommer att förbättras och de kommer att få mer
tid för att planera lektioner när föräldrarna skickar mejl eller ringer samtal till personal
vars huvuduppgift är att ha kontakt med och stödja elevernas föräldrar.
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För att normalisera lärarnas arbetsmiljö måste lärare i Malmö stad få arbetstelefoner.
Lärare är en av de få yrkesgrupper som ständigt använder sig av telefoner under arbetstid men ändå saknar arbetstelefoner.
Sverigedemokraterna utgår från en politik där skolverksamhetens behov hamnar i fokus. Ett exempel på detta är att vi börjar minska antalet ”förste förskolelärare”, som
endast jobbar 60 procent av sin arbetstid med barngrupper, och vi ersätter dessa ”förste
förskollärare” med förskollärare som jobbar heltid med barngrupper. Det överskott på
flera miljoner kronor som uppstår på grund av denna förändring investerar vi i verksamheten i ett första steg för att få mindre barngrupper i förskolorna. Att införa en storlek på barngrupperna i Malmös förskolor för att möta Skolverkets riktmärken fullt ut
skulle innebära en kostnad på uppemot 500 miljoner kr. Med andra ord har vi förskolor
som kräver stora investeringar för att vi ska få barngrupper av normalstorlek. Sverigedemokraterna tar med våra satsningar ett steg i rätt riktning, med ambitionen att barngrupperna i våra förskolor långsiktigt ska kunna följa Skolverkets riktmärken.
Mottagningsskolans rutiner där man slussar ut elever som inte kan delta i undervisningen i den svenska skolan, ser vi som destruktivt och ett slöseri med resurser. Det som
skiljer förberedelseskolan från en mottagningsskola är att de nyanlända elever som
lämnar förberedelsekolan måste kunna vara kunskapsmässigt rustade. Detta till den
grad att de kan delta i undervisningen i ordinarie svenska klasser.
Förberedelseskolan ökar de nyanlända elevernas möjligheter att ta till sig kunskapen
som man får i den ordinarie svenska skolan. Samtidigt avlastar vi lärare och skolledare
från de uppgifter som tillkommer när en skola får ta emot nyanlända elever som inte
riktigt kan hänga med i undervisningen.
Sverigedemokraterna vill minska byråkratin i Malmö stads skolförvaltningar. Enligt
Skollagen har eleven rätten att utveckla sitt modersmål. Idag har Språkcentralen detta
ansvar. Vi vill slå ihop Språkcentralen med Pedagogisk Inspiration som jobbar med
bland annat fortbildning, fritidshemsutveckling och IT. Genom en sådan sammanslagning sparar vi resurser genom minskad administration.
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Att lämna sitt barn i någon annans händer är inte lätt. Vårdnadshavaren måste få en garanti att barnet vistas i en trygg tillvaro med de mest kompetenta pedagogerna. Att ge
alla vårdnadshavare i Malmö denna garanti är vår vision. Genom våra åtgärder anser vi
Sverigedemokrater att denna vision kan förverkligas.
Som en del i elevernas hälsa vill vi implementera Bunkefloprojekt 2.0 i Malmös kommunala låg- och mellanstadieskolor. Det innebär att elever ges undervisning i
kost/hälsa samt schemalagd motion varje skoldag. Det ska även ingå friluftsaktiviteter,
där eleverna får möjlighet att vidga sitt perspektiv i skog och natur. Forskning har visat
att förutom förbättrad hälsa och att motverka barnfetma, ger detta också bättre skolresultat. Aktiviteterna görs i samarbete mellan skolan och stadens fritidsföreningar.
Utbildningen vid Malmös gymnasieskolor ska präglas av hög kvalitet och hög status.
Gymnasieskolorna ska vara attraktiva lärosäten och målet är att de skall vara bäst i landet. Samarbetet med universitet och högskolor måste utvecklas och stärkas. Duktiga
elever ska i högre utsträckning uppmuntras att läsa universitetskurser redan under
gymnasietiden, som man kan på exempelvis Katedralskolan i Lund. Vi är positiva till s.k.
elitklasser, inte minst inom matematik och naturvetenskap är sådana satsningar nödvändiga för att behålla spetskompetensen i landet. Vi vill vidareutveckla samarbetet
med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka de praktiska programmen på
gymnasiet. Fler lärlingsutbildningar skapar bättre förutsättningar för framtida jobb.
Mentorskapsprogram och sommarjobbsprogram är ytterligare vägar för att stärka yrkesprogrammen.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
41.

Avskaffa modersmålsstödet i förskolan.

42.

Uppdra Grundskolenämnden att anställa stödpersonal inom grundskolan för att
avlasta lärarnas kringsysslor.

43.

Ge Grundskolenämnden i uppdrag att som en del i elevernas hälsa utreda möjligheten till att implementera Bunkefloprojekt 2.0 i Malmös kommunala låg- och
mellanstadieskolor.
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44.

Ge Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att effektivisera Pedagogisk Inspiration och Språkcentralen i
enlighet med Sverigedemokraternas intentioner.

45.

Rätten till kommunal barnomsorg för barn till arbetssökande ska maximeras till
de lagstadgade 15 timmarna per vecka.

46.

Ge Förskolenämnden i uppdrag att minska storleken på barngrupperna i förskolan i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag.

47.

Ge Grundskolenämnden i uppdrag att upprätta en policy för att lärare i Malmös
skolor ska ha tillgång till arbetstelefon under sin tjänstgöring.

48.

Ge Grundskolenämnden i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte att kartlägga
antisemitismens karaktär och omfattning bland Malmös skolungdomar.

49.

Ge Grundskolenämnden i uppdrag att anställa fler studievägledare i grundskolan.

50.

Ge Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag
att utreda möjligheten att på skolor marknadsföra bristyrken för att minska
missmatchningen på Malmös arbetsmarknad.

51.

De praktiska programmen på Malmö stads gymnasieskolor ska stärka sin koppling till arbetsmarknaden.

52.

Grundskolenämnden ges i uppdrag att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa skollagen
och läroplanen.

53.

Ge Grundskolenämnden i uppdrag att ta fram en kommunal policy för samverkan
mellan hem och skola.

54.

Ge Grundskolenämnden i uppdrag att anställa personal vars uppgift är att stödja
föräldrarna i deras kontakt med skolan samt i deras roll som vårdnadshavare för
en skolelev.

55.

Kommunstyrelsen tillsätter en utredning av hur bortfall av inkomst för karensdagen kan kompenseras i yrken där risken för smitta är stor, som vård- och omsorgsyrken och yrken där man arbetar med barn.

56.

Ge Grundskolenämnden i uppdrag att genomföra en utredning om hur man skapar möjligheter för erfarna rutinerade skolledare att handleda och stötta yngre
kollegor under längre perioder. Handledningen ska fungera som en introduktion
till rollen som skolledare.
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57.

Ge Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en rekryteringskampanj till yrkesprogram i gymnasieskolan.

58.

Uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda hur man kan utforma yrkesprogrammen i närmare dialog med näringslivet.

59.

Ge Förskolenämnden i uppdrag att undersöka hur ofta slöjtvång förekommer i
Malmös kommunala förskolor.

60.

Uppdra åt Grundskolenämnden att utreda hur elever med diagnos kan införas
som en variabel i strukturersättningen.
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En kulturpolitik med fokus på Sverige
Sverigedemokraterna arbetar för ett Malmö där samhället präglas av en historiskt rotad
gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna – såväl inrikes som utrikes födda. Ett Malmö där det svenska kulturarvet respekteras och levandehålls. Ett levandehållande av det svenska kulturarvet är en av Sverigedemokraternas viktigaste kulturpolitiska frågor. Vi avser att starta en kulturarvsfond
där organisationer, föreningar, privatpersoner och myndigheter kan söka stöd för att
bevara, trygga och skydda kulturarv som är på väg att försvinna eller behöver skyddas.
Den svenska kulturen är, liksom andra kulturer, unik och långsamt föränderlig. Vi är en
del av det västerländska arv som präglat vår kontinents framväxt och bidragit till den
demokratiska stabilitet vi ser i Europa och vårt närområde. Vår kärlek till den svenska
kulturen ligger främst inte i att den skulle vara bättre än någon annan, utan för att den
är vår egen.
Vi vill verka för att göra kulturen mer tillgänglig för barn, äldre och funktionsvarierade.
Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer.
Genom att utsätta en större del av kulturlivet för marknadskonkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Då behöver inte kommunens kulturresurser användas till att finansiera smala eller politiska verksamheter, vilka merparten av
skattebetalarna inte har något intresse av. Mot bakgrund av bland annat detta föreslår
Sverigedemokraterna att anslagen till Kulturnämnden minskas.
Kultur har funnits sedan tidernas begynnelse. Våra viktigaste och mest betydelsefulla
kulturella innovationer behövde inte finansieras av skattemedel. Dessutom är det inte
kommunens huvuduppgift att finansiera kulturen. Idag har Malmö en överdimensionerad kulturförvaltning.
Att Sverigedemokraterna minskar anslagen till Kulturnämnden baseras på att vi prioriterar förskolor och skolor framför studieförbund. Vi prioriterar kulturföretagare och
kulturproducenter framför kulturbyråkrater och kulturarbetare.
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Det kulturutbud som får stöd av en kommunal kulturförvaltning måste vara relevant för
kommunens invånare. Utifrån dessa principer ser vi att kulturförvaltningens kansli och
kulturstödsbudgeten i Malmö är överdimensionerade och en stor del av utbudet berör
inte Malmöborna.
Den kultur som får stöd av kommunala skattemedel ska bidra till kommunens utveckling och inte tränga ut Malmös kulturföretagare. Kulturen ska också få stöd från kommunen för att skapa gemenskap och forum för dialog och samtal mellan kommunens invånare. Kommunen ska ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
61.

Ge Kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att starta en kulturarvsfond i kommunen där kommunala förvaltningar, föreningar och organisationer
ska kunna vända sig för att få stöd till verksamheter som bidrar till att levandegöra och sprida kunskap om det svenska kulturarvet.

62.

Ge Kulturnämnden i uppdrag att avveckla stödet till invandrarföreningar vars
verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara hemlandets kultur och identitet.

63.

Uppdra Kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för att föreningar som avstängts
från bidrag på grund av misstanke om medvetet inlämnande av icke korrekta ansökningar alltid ska polisanmälas av berörd nämnd.

64.

Malmö stad ska inta en mer central roll vid firandet av traditionella högtider.

65.

Det svenska kulturarvet får en mer framträdande roll i den offentliga konsten.

66.

Minska kommunbidraget till Kulturnämnden enligt Sverigedemokraternas intentioner.

67.

Uppdra åt Kommunstyrelsen att granska kulturföreningar i Malmö som kan misstänkas för att ha kopplingar till aktörer som sprider våldsbejakande extremism
och kräva att dessa föreningar redovisar sina verksamheter i detalj.

25

Ett demokratiskt och sammanhållet Malmö
Sveriges långa demokratiska tradition ligger som en grundsten i den Sverigedemokratiska politiken. Med utökat medborgarinflytande där viktiga frågor kan tas upp genom
direktdemokrati och olika former av dialog mellan valen kan vi politiker närma oss den
enskilda medborgaren och på så sätt minska politikerföraktet. Vid stor folklig opinion
mot en politisk majoritet i Kommunfullmäktige bör Malmö stad inte vara rädda för att
utlysa en lokal folkomröstning i den berörda frågan. Det är inte politikerna som ska
styra folket – det är folket som ska styra politiken.
Organisationer i Malmö med mål om demokratins avskaffande bör aktivt motarbetas av
Malmö stad. De grupper i staden som hyser antidemokratiska värderingar, bekänner sig
till totalitära ideologier, hyllar, förespråkar eller använder sig av våld och hot eller på
olika sätt försöker hindra meningsmotståndare från att utnyttja sina demokratiska frioch rättigheter bör genast bli av med sina ekonomiska bidrag. Oavsett om de är islamister, kommunister eller nationalsocialister är det viktigt att Malmö stad tydligt sätter ner
foten.
Både Malmö och Sverige har på senare år präglats av en allt mer tilltagande anslutning
av människor till våldsbejakande islamistorganisationer med ursprung i Mellanöstern
och Afrika. Vår oro grundar sig i vilka antidemokratiska och våldsbejakande värderingar
som sprids inom dessa grupper i Malmö. Här krävs stora insatser för att motverka de
krafter som hotar vår demokrati och frihet.
Sverigedemokraterna anser att Malmö stads verksamhet är i behov av en kommunal
samordnare för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism. Vi vill förtydliga vilka
ansvarsförhållanden som gäller inom de kommunala förvaltningarna.
Vi ser också en potential i att utveckla lokala strategier mot våldsbejakande extremism
där man på verksamhetsnivå motarbetar våldsbejakande extremism. Dessa lokala strategier kan bäst utvecklas då det finns möjlighet för olika förvaltningar att dela erfarenhet och kunskap med varandra.
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Samtidigt är det viktigt att olika verksamheter undersöker hur man inom lagens ramar
kan dela information med varandra för att motverka våldsbejakande extremism.
I regeringens nationella strategi mot våldsbejakande extremism framgår det att kommunerna har ett stort ansvar. Med hjälp av forskning måste politiker och tjänstemän få
en bättre helhetsbild av hur utbredd den våldsbejakande extremismen egentligen är i
Malmö. Sverigedemokraterna är beredda att stödja forskningen för att se till att politiker
och tjänstemän ska ha tillgång till den information och underlag som behövs för att
kunna hantera denna fråga på kommunnivå.
Sverigedemokraterna anser att när den kommunala kompetensen sätter gränser för hur
Malmö kan motverka våldsbejakande extremism ska Malmö stad använda sig av sitt varumärke och legitimitet för att opinionsbilda mot våldsbejakande extremism och organisationer som stödjer våldsbejakande extremism. Malmö stads ord väger tungt och det
finns ingen anledning att inte använda sig av denna tyngd när demokratin är hotad.
För att få en sammanhållen stad måste arbetslösheten och dess kostnader minska. Även
skillnaderna i resultat mellan de bästa och sämsta skolorna måste minska. Segregationen i Malmö måste bekämpas med en konkret och effektiv arbetsmarknadspolitik och
skolpolitik. Bidragssamhället måste motverkas och en tydlig arbetslinje måste etableras
som genomsyrar hela den kommunala verksamheten, speciellt socialtjänsten som måste
bli bättre på att ge sina brukare större incitament att komma ut på arbetsmarknaden.
För Sverigedemokraterna är arbete och utbildning sammankopplade med demokrati
och frihet. Utan arbete och utbildning blir det svårt att vara delaktig i demokratin och
åtnjuta friheter. Därför är Malmös höga arbetslöshet och dåliga skolor ett stort samhällsproblem som skapar ett demokratiskt och medborgerligt underskott som vi Sverigedemokrater inte kan acceptera.
Det som kommit fram i medierna angående SSU Skåne och SSU Malmö och hur ledande
representanter för dessa organisationer förhåller sig till homosexuella, judar och demokratiska värderingar visar att det inte är någon självklarhet att bidragen till politiska
ungdomsförbund främjar demokratin. Det krävs att dessa bidrag är villkorade så de kan
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dras tillbaka när ett politiskt ungdomsförbund sprider värderingar som är antidemokratiska, rasistiska eller homofobiska. Idag finns det inte tydliga demokratikrav för det
kommunala bidraget för de politiska ungdomsförbunden. Detta måste förändras. Kommunen kan inte finansiera politiska ungdomsförbund som sprider hat.
Med anledning att detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
68.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning för att ta reda på
omfattningen av svenskfientligheten i Malmö samt återkomma med en åtgärdsplan.

69.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur anslaget för att öka tillgängligheten för funktionsvarierade kan höjas.

70.

Inrätta ett råd mot våldsbejakande extremism där representanter för olika förvaltningar kan träffas och dela erfarenhet och kunskap, samt arbeta med lokala
strategier mot våldsbejakande extremism.

71.

Kommunstyrelsen ska årligen med hjälp av lämpliga forskare upprätta en redovisning om hur utbredd den våldsbejakande extremismen är i Malmö.

72.

Malmö stad ska genom opinionsbildning kritisera aktörer som möjliggör våldsbejakande extremism i Malmö.

73.

Ge Fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur fritidsförvaltningens bidrag för politiska ungdomsförbund kan villkoras så utbetalning av bidrag upphör, om ett politiskt ungdomsförbund förmedlar politisk extremism, rasism, eller antidemokratiska värderingar.
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Ett friskare och mer jämställt Malmö
Att främja barn och ungdomars hälsa och fritid ser vi som viktigt. Vi förespråkar en
satsning på Malmös ungdomsidrott. Det gäller både föreningslivet men även den mer
utåtriktade verksamheten såsom nationella och internationella arrangemang.
Malmös huvudsakliga idrottsområde ska vara det centralt belägna stadionområdet där
det ska finnas arenor för en mängd olika sporter. Detta innefattar en stor multisportanläggning som kan användas till nationella och internationella ungdomsturneringar/mästerskap.
För oss är det också viktigt att Malmö ur ett jämställdhetsperspektiv främjar aktiviteter
vars popularitet varierar mellan könen. Intentionen är att man oavsett kön ska få lika
möjligheter till egna valda aktiviteter.
Det har i många år fokuserats på att motverka rökning, alkohol och droger, vilket är bra
och något vi ska fortsätta med. Men det har inte varit lika stort fokus på att motverka
fetma och övervikt. Tyvärr tenderar detta att bli ett enormt i-landsproblem där vi inte
slipper undan. Man räknar med att sjukdomar relaterat till detta kommer att ta en
mycket stor del av vårt vårdbehov framöver. Idag har vi bara sett början av detta.
Vi ser att ohälsan bland våra barn och ungdomar ökar och då främst bland tjejer. Den
förut naturliga vardagsmotionen är inte lika naturlig längre och detta är idag ett folkhälsoproblem som vi inte kan bortse ifrån. Till detta kommer den diskrepans i etik och moral som finns i vårt blandade samhälle, samt otrygghet och utanförskap. Denna problembild arbetas det oftast med på ett positivt sätt i vårt föreningsliv, men problemen
kvarstår då för den grupp som inte finns med där. Denna grupp vill vi försöka nå med
hjälp av föreningar som arbetar med andra utgångspunkter än det nuvarande föreningslivet.
Här vill vi få fram föreningar som aktiverar barn och ungdomar direkt efter skolan. Där
man arbetar med värderingar, etik, moral, hälsa och fysik på deras villkor. Många barn
och ungdomar saknar också vuxna förebilder som ett naturligt stöd, vilket denna typ av
föreningar som ett naturligt inslag bidrar med.
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Sverigedemokraterna menar att jämställdhet handlar om att båda könen ska ges lika
möjligheter. Därför ställer vi oss negativa till kvotering och positiv särbehandling. Istället vill vi se satsningar på förbättrade arbetsvillkor inom kvinnodominerande yrken
såsom inom vården i Malmö. Sverigedemokraterna i Malmö vill verka för avskaffade
delade turer, rätt till heltid och rätt till deltid inom Malmö stads vårdrelaterade yrken.
Detta skulle på riktigt kunna öka jämställdheten och valfriheten bland Malmö stads anställda.
Idag är Malmö en stad där många människor är drabbade av patriarkala kulturer från
Mellanöstern och Afrika. Detta har inneburit att hedersvåld blivit en del av alltför många
Malmöbors vardag. Sverigedemokraterna vill se att Malmö tydligt tar krafttag för motverkandet av dessa strukturer.
Niqab och burka är klädesplagg som i praktiken fungerar som mobila fängelser för
många kvinnor i Sverige. Tanken bakom detta klädesplagg är att män ska kontrollera
kvinnors sexualitet. Sverigedemokraterna anser att Malmö stad ska på alla möjliga sätt
ta avstånd från dessa klädesplagg och det idégods som de representerar. Ett sätt att göra
detta är att utreda om det går att införa ett niqab- och burka-förbud i Malmö stads lokala
ordningsstadga.
I vår budgetreservation för 2019 gör vi omprioriteringar i föreningsbidragen. Fritidsverksamheten i Malmö ska vara tillgänglig för alla oavsett politisk åsikt eller kulturell
bakgrund och med anledning av detta ser vi en möjlighet till en besparing i både kostnader för föreningsbidrag och lokalkostnader. Delar av denna besparing väljer vi att satsa
på utökade resurser på flickors idrottande, pensionärsorganisationer och handikappidrotten i Malmö.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
74.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att planera för införandet av ett program för
drogförebyggande arbete i alla Malmö stads kommunala skolor.
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75.

Öka anslagen till handikappidrotten i Malmö i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag.

76.

Att öka aktivitetsbidraget för flickors idrottande med 25 %.

77.

Uppdra Fritidsnämnden att ekonomiskt stödja de föreningar som arbetar för att
nå ut till de ungdomar som inte naturligt dras till föreningslivet.

78.

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av niqab- och burka-förbud i Malmö
stads lokala ordningsstadga.

79.

Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att utreda kommunens arbete med
rehabilitering av anställda som blivit sjukskrivna, i syfte att dessa snabbare kan
återkomma till arbetet.

80.

Allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och föreningar som bekänner sig
till totalitära ideologier, hyllar eller använder sig av våld och hot eller på olika
sätt försöker hindra meningsmotståndare från att utnyttja sina demokratiska frioch rättigheter, ska upphöra.

81.

Uppdra åt Arbetsmarknads- och socialnämnden att stärka det pågående arbetet
mot hedersförtryck.

82.

Uppdra åt Arbetsmarknads- och socialnämnden att upprätta ett kompetenscenter som fortsätter kartlägga hedersförtrycket i Malmö samt fungerar som ett nav
för arbetet mot hedersförtryck.
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En miljöpolitik för Malmöbornas bästa
Kampen för en förbättrad miljö i Malmö är oerhört viktig för oss Sverigedemokrater och
vi ser positivt på många av de satsningar som kommunen genomfört på miljöområdet.
Reella insatser måste alltid prioriteras och vi menar att det lagts för stor tonvikt på jippobetonade verksamheter som inte har en direkt miljöförbättrande effekt.
Miljöproblemen tillhör de politikområden som till sin natur är gränsöverskridande och
kräver därför ofta gränsöverskridande lösningar. Miljön i Malmö påverkas i stor utsträckning av vår nära omvärld och kommunens resurser är begränsade. De forna östländerna runt Östersjön har i regel betydligt mer allvarliga miljöproblem än Sverige,
vilket påverkar inte minst den marina miljön i Malmö.
Vår ambition är att Malmö ska vara parkernas stad. Utvecklingen måste bära detta vidare genom att prioritera grönområden vid nybyggnationer för att säkerställa ett parkbaserat Malmö. Vi ställer oss kritiska till förtätningar i staden då detta innebär sämre
luft, mer buller samt att förtätningen ofta sker allt närmare våra industrier. Det sistnämnda kan leda till konsekvenser både för invånare och näringsliv. Vi vill också betona
vikten av att avloppsnätet måste byggas ut och anpassas till Malmös stora befolkningsökning. Avloppsnätet måste växa i samklang med staden, konsekvenserna av en för
långsam utbyggnad ser vi i bland annat försämrat badvatten.
För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart samhälle samt betydelsen
av ett bevarande av vår biologiska mångfald ska elevernas miljömedvetande stimuleras.
Vi bör vidare sträva efter att skolmaten ska ha högt näringsvärde och därför inte vara
baserad på enbart vegetarisk kost. Den ska i den mån det är möjligt vara baserad på
svensk matkultur, vara närproducerad och helt gratis för eleverna i såväl grund- som
gymnasieskola. Kött från djur som blivit utsatta för halal-slakt ska inte förekomma i
kommunens verksamhet. Vi tillskjuter också resurser till ökad tobakstillsyn på stadens
skolgårdar.
Sverigedemokraterna vill satsa på närproducerade varor inom Malmö stads verksamheter. Vi menar att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom Malmö som i närområdet. Det är dessutom gynnsamt för miljön i stort med kortare transportsträckor. Vi
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strävar efter en levande landsbygd där våra riktade satsningar stärker en framtid för en
blomstrande närproduktion för kommunen. Vi säger nej till nya vindkraftverk då det
både är en ineffektiv energikälla samt att landskapsbilden blir försämrad. Därför ser vi
hellre en ökad användning av solceller.
I städer som Sölvesborg och Uddevalla och staden Krakow i Polen har man ställt ut
parkbänkar i lite olika utföranden som är utrustade med solceller och som möjliggör
t.ex. laddning av mobiler och samtidigt ger tillgång till internet via Wi-Fi. Malmö stad
borde ansluta sig till denna utomordentliga idé med parkbänkar och verkligen visa befolkningen i Malmö stad att man ligger i framkanten av tekniken. Malmö skulle kunna
lägga sig i den absoluta framkanten genom att ta fram en egen Malmömodell där man
kan ladda elcyklar.
I Miljönämndens uppdrag ingår också tillsynsverksamheten. För att komma tillrätta med
det svarta Malmö behöver vi öka våra insatser mot de som göder dessa verksamheter.
Det gäller både försäljning av smuggelcigaretter, illegala boenden och andra kriminella
verksamheter. Här måste Malmö stad tillsammans med berörda myndigheter lägga in en
extra växel för att bidra i kampen mot den organiserade brottsligheten.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
83.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda huruvida större miljövinster skulle
kunna uppnås i kommunen till en lägre kostnad genom att omallokera delar av
dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära omvärld där miljöförstöringen är mest allvarlig.

84.

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för att införa helt avgiftsfri parkering för elbilar på alla P-Malmös parkeringar.

85.

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med polisen se till att de lokala ordningsföreskrifter som förbjuder EU-migranter från att tigga och campa i Malmö
tillämpas och förstärks.

86.

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att anställa fler gatu- och parkförvaltare i Malmö
stad i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
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87.

Öka Miljönämndens budget för uppsökande tillsyn (Tryggare Malmö) enligt Sverigedemokraternas redovisade förslag.

88.

Erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik i Malmö för Malmöbor som är 70 år eller äldre.

89.

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för att Malmö stad installerar solcellsdrivna parkbänkar med möjlighet till anslutning av kommunal
Wi-Fi samt laddning av mobiler.

90.

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för att komplettera
parkbänkarna med en eller flera laddningsfunktioner för elcyklar.

91.

Bedriva tobakstillsyn på Malmös skolgårdar så att barnen får en rökfri skolmiljö.

92.

Minska speltiden för gatumusik till en timme.
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En ekonomi i balans
Trots att Sverige är inne i en tillfällig högkonjunktur, stärkt av offentliga utgifter och minusräntepolitik, når inte tillväxten Malmö i den mån som önskas. Malmös ekonomiska
situation är sedan länge ansträngd och framförallt på sikt, samtidigt som staden inte
kommer tillrätta med arbetslösheten, bidragsberoendet och hemlösheten. Hade det inte
varit för de olika formerna av statliga bidrag till kommunen, samt det kommunala utjämningsstödet, hade Malmö aldrig kunnat stå på egna ben utan en astronomiskt hög
skattehöjning. En prognos från PwC som publicerades 2016 visade att Malmö stad fram
till 2030 behöver höja skatten med 6,41 kr per intjänad 100-lapp om inte årliga effektiviseringsåtgärder genomförs.
Samtidigt som ekonomin är skadeskjuten spenderar staden stora summor på ineffektiva
arbetsmarknadsprojekt, stöd till tveksamma föreningar, diverse initiativ, projekt och
satsningar som inte kommer Malmös invånare till gagn. Staden måste först och främst se
till att de pengar som finns att tillgå ska spenderas på det som gör Malmö till en bättre,
mer trygg och socialt hållbar stad.
Sverigedemokraterna vill ta ansvar för Malmö stad. Detta genom att genomföra de förändringar som vi anser gör Malmö till en bättre stad. Vi eftersträvar en sund balans mellan skattetryck och välfärd. Vi föredrar med andra ord att skatten ska hållas så låg som
möjligt, men att låga skatter aldrig får gå ut över Malmöbornas välfärd.
Kommande skattehöjningar lär utan tvekan påverka stadens attraktionskraft negativt.
Malmö är en stad som redan idag präglas av segregation och otrygghet. Om vi dessutom
klassas som en högskattekommun kommer vi ha stora problem att locka till oss nya arbetande Malmöbor samt ha svårt att behålla de löntagare vi har. En alltför hög kommunalskatt slår hårdast mot dem med lägst inkomst då den inte är progressiv och minskar
invånarnas disponibla inkomst. Det leder i sin tur till minskad köpkraft för stadens invånare.
Med anledning av detta föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
93.

Anslagen till Willy Brandt-professuren på Malmö högskola ska slopas.
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94.

Uppdra Arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda hur integrationsplikt för
invandrare med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det
svenska språket kan implementeras i Malmö.

95.

Kommunstyrelsen ska återkomma med en utredning om invandringens kostnader och konsekvenser för Malmö stads ekonomi.

96.

Tillskriva regeringen om att Malmö ska undantas i fördelningen av nyanlända
enligt bosättningslagen.

97.

Utreda möjligheten att kommunen vid upphandlingar ska premiera produkter
som inte är halal-certifierade.

98.

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda hur kommunen kan gynna närproducerade livsmedel.

99.

Inrätta ett återvändarcentrum i Malmö.

100.

Avskaffa stadens jämställdhetsintegrering.

101.

Tillskriva regeringen gällande ett avskaffande av EBO-lagen.

102.

MKB:s utdelning ska inte tilldelas Malmö stads driftsbudget utan endast avsättas
för renovering av befintligt bestånd samt nyproduktion av lägenheter.

103.

Malmö stad upprättar ambitionen om att på sikt bli mindre beroende av utjämningsstödet och statsbidrag.

104.

Överskottsmålet för kommunen ska fastställas till 1 % av skatter och generella
statsbidrag 2019.

105.

Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Malmö stad till 21,24 %.

106.

I övrigt anta Kommunstyrelsens förslag till budget för 2019 med de förändringar
som framkommer i Sverigedemokraternas budgetreservation.
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Invandring som en belastning på den kommunala ekonomin
Invandringspolitiken bestäms på den nationella nivån av regeringen och riksdagen.
Kostnaderna för invandringen däremot bruka ofta belasta kommunernas ekonomi.
Statsbidragen som går till kommunerna ersätter inte de kostnader som uppstår på
grund av invandringen. Några exempel på kostnader som uppstår på grund av invandringen är följande:

•

Hemlösheten i Malmö kostar ungefär en halv miljard kr för skattebetalarna. 71
procent av Malmös hemlösa är födda i ett annat land än Sverige. Anledningen är
att det är i praktiken omöjligt för nyanlända att få en bostad i Malmö. Men ändå
fortsätter Malmö stad ta emot nyanlända och låter hemlösheten förvärras och bli
ännu dyrare.

•

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Malmö är ungefär en miljard kr. Arbetslösheten bland Malmöbor är 13,8 procent medan arbetslösheten bland gruppen utrikes födda i Malmö är 27,2 procent. (Arbetsmarknads- och socialförvaltningens
månadsstatistik januari-september 2018)

•

Samtidigt fortsätter Malmö stad ge ekonomiskt bistånd och bostäder till illegala
migranter, människor som inte har rätt att vistas i Sverige. Ett sådant generöst
bidragssystem uppmuntrar fler nyanlända och illegala migranter från hela landet
att flytta till Malmö, vilket i sin tur skapar ännu mer kostnader.

•

I en granskningsrapport från Malmö stads revisionskontor från 2016 slår rapporten fast att det inom socialtjänsten har funnits många ärenden där ”det har saknats eller inte gått att finna underlag och dokumentation som styrker rätten till
försörjningsstöd” samt att ”bristfällig handläggning har medfört att för högt försörjningsstöd utgått i flera granskade fall”.

Det framgår mycket tydligt att ett alltför generöst bidragssystem kombinerad med
en invandringspolitik som leder till ökad hemlöshet, arbetslöshet, segregation och
allmänt socialt utanförskap belastar Malmö stads ekonomi och tvingar kommunen
att omfördela resurser för att betala för invandringens kostnader.
Det är viktigt att Malmö stad börjar föra en politik som på sikt kan skapa både en
hållbar ekonomi och en hållbar invandring, där kommunen kan ta emot nyanlända
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på ett sätt där dessa människor blir inkluderade i samhället, istället för att som idag
hamna i en utsatt situation i ett utanförskapsområde.
Nyanlända måste känna att de kan ge något tillbaka till det samhälle som har tagit
emot dem. Idag är det så att nyanlända känner sig ofta som en belastning eftersom
Malmö stad har tagit emot så många nyanlända på ett sådant ohållbart sätt, att de i
praktiken blivit en belastning för Malmö stads ekonomi.

Diagrammet nedan visar hur stor andel av hemlösa i Malmö har ett annat födelseland än Sverige.

Källa: Malmö stads kartläggning av hemlösheten år 2018
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Sammanfattning
Sverigedemokraternas budgetreservation gör en avvägning mellan kommunens kärnverksamhet och de extra åtaganden som Malmö stad har tagit på sig. Sverigedemokraterna bedömer att det är av stor vikt att prioritera kommunens kärnverksamhet i en tid
när resurserna blir mer begränsade.
Samtidigt fastställer vi en ny riktning för Malmö. Malmö ska från att vara en stad som
präglas av segregation, hög arbetslöshet och stora utgifter kopplade till sociala problem
bli en inkluderande stad där människor känner sig trygga och där en välfärd av hög kvalité finansieras av människor som jobbar.
Tryggheten kommer leda till att fler hushåll där människor jobbar flyttar till Malmö.
Självklart vill många höginkomsttagare bo i Malmö. Men de flyttar till kranskommunerna när det skjuts, sprängs och rånas i Malmö.
Samtidigt måste vi erkänna att gränsen är nådd i Malmö när det gäller utgifter kopplade
till sociala problem. Malmö kan inte fortsätta ta emot nyanlända eller människor som
saknar jobb. När försörjningsstödet årligen kostar 1 miljard kr och hemlösheten kostar
en halv miljard kr så befinner sig Malmö i en ohållbar situation.
Sverigedemokraterna angriper också i sin budgetreservation den problematik som uppstår när en liberal invandringspolitik dränerar kommunens resurser. Om makthavarna i
Rosenbad vill ha en liberal invandringspolitik får de betala för den själva. Kommunen
ska göra det som ligger i kommuninvånarnas intresse.
I skolan gör vi satsningar där vi omfördelar resurser från obskyra satsningar till verksamheten i klassrummen. Resurserna ska rakt in i klassrummen och kärnverksamheten
i skolan ska stärkas. Vi prioriterar skolundervisningen framför modersmålsundervisning. Att det finns många elever med utländsk bakgrund i Malmö innebär inte att kommunen ska ha en modersmålsenhet som kostar mer än 100 miljoner kr. Istället ska vi ha
en skola som har resurser nog att lyfta alla barn i Malmö, vare sig de bor i Rosengård
eller i Ribersborg.
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Malmö stad ska fortsätta ha en kommunal kulturverksamhet som våra grannkommuner
avundas. Däremot förstår Sverigedemokraterna att kommunen ska prioritera de uppgifter som kommunen har enligt Kommunallagen. Det är viktigare att barnen får en bra
undervisning och våra äldre får en äldreomsorg av hög kvalité än att en kulturförening
får sitt bidrag. Sverigedemokraterna förstår att sådana avvägningar behöver göras.
De kulturtalanger som finns i Malmö måste kunna leva på sin kompetens och kunna etablera kulturföretag. Det blir lättare att stärka kulturindustrin i Malmö om kommunen är
modig nog att dra sig tillbaka lite från kulturmarknaden och låta enskilda aktörer ta mer
plats.
Sverigedemokraterna kommer att finansiera ordningsvakter och se till att allmänna
platser på Malmö blir trygga. Politikers misslyckanden när det gäller tryggheten i Malmö
ska inte leda till att företag ska bli tvungna att betala för privat säkerhet. När Malmö blir
tryggare kommer näringslivet blomstra ännu mer. Områden som Rosengård och Lindängen kan då utveckla ett lokalt näringsliv fri från kriminella element, som drar till sig
människor från hela staden. Genom tryggheten börjar vi bryta ner segregationen.
Sverigedemokraternas budgetreservation handlar om att skapa hållbarhet på riktigt.
Social hållbarhet där det inte finns någon segregation och där människor känner frihet
genom att ha egen inkomst. Ekonomisk hållbarhet genom att stärka skattebasen och
näringslivet och motverka behovet av bidrag. Ekologisk hållbarhet genom att med hjälp
av innovationer och Malmöbornas engagemang visa vägen för hur en klimatvänlig stad
kan se ut.
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Ekonomisk sammanställning
Jämfört med budget 2018 har nämndernas ramar räknats upp för ökade kostnader.
Skolnämnderna och socialnämnderna får en uppräkning med 3 %. Kulturnämnden får
en uppräkning med 2 %. För resterande nämnder är uppräkningen 2,5 %.

Resultaträkning
Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Utfall Prognos*
2017
2018
5 003
4 763
-21 334

-22 039

Budget
2019
4 599

Plan
2020
4 791

Plan
2021
4 996

-22 955

-23 570

-24 381

-1 000

-1 091

-1 150

-1 203

-1 249

-17 331

-18 367

-19 506

-19 982

-20 634

12 938

13 455

13 925

14 404

14 965

Generella statsbidrag och utjämning

5 473

5 586

5 800

5 808

5 945

Verksamhetens resultat

1 080

674

219

230

276

Finansiella intäkter

122

130

167

278

406

Finansiella kostnader

-93

-110

-189

-306

-473

1 109

694

197

202

209

0

0

0

0

0

1 109

694

197

202

209

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Resultat före extraord. poster
Extraordinära poster
Årets resultat
*Delårsrapport januari-augusti 2018
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Balansräkning
Miljoner kronor
Utfall Prognos*
2017
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Tillgångar
Materiella & immateriella
anläggningstillgångar

20 931

22 514

24 483

25 884

27 158

9 584

11 605

13 398

15 892

17 182

30 515

34 119

37 881

41 776

44 340

77

77

77

77

77

4 003

3 220

3 220

3 220

3 220

34 595

37 416

41 178

45 073

47 637

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Årets resultat

1 109

694

197

202

209

Resultatutjämningsreserv

1 796

1 796

1 796

1 796

1 796

Övrigt eget kapital

12 635

13 744

14 438

14 635

14 837

Eget kapital

15 540

16 234

16 431

16 633

16 842

Pensionsavsättning

1 862

2 043

2 190

2 430

2 782

Andra avsättningar

304

304

304

304

304

2 166

2 347

2 494

2 734

3 086

Långfristiga skulder

12 505

14 075

17 493

20 946

22 949

Kortfristiga skulder

4 384

4 760

4 760

4 760

4 760

Skulder

16 889

18 835

22 253

25 706

27 709

Summa Eget kapital, Avsättningar
och Skulder

34 595

37 416

41 178

45 073

47 637

Pensionsförmåner intjänade före 1998

5 477

5 315

5 219

5 097

5 021

Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar

Avsättningar

*Delårsrapport januari-augusti 2018
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Finansieringsanalys
Miljoner kronor
Utfall Prognos*
2017
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Löpande verksamhet
Medel från verksamheten

1 435

1 248

1 107

1 205

1 258

Pensionsavsättning

105

181

147

240

352

Andra avsättningar

43

0

0

0

0

1 583

1 429

1 254

1 445

1 610

-2 133

-3 056

-3 728

-3 082

-2 982

Skuldförda investeringsbidrag

232

208

249

178

159

Försäljning av anläggningstillgångar

185

35

0

0

0

-1 716

-2 813

-3 479

-2 904

-2 823

-4

-2 021

-1 793

-2 494

-1 290

Övriga långa fordringar

206

0

0

0

0

Långfristiga lån

263

1 570

3 418

3 453

2 003

Netto finansieringsverksamhet

465

-451

1 625

959

713

-798

650

0

0

0

Exploateringsmark och förråd

-6

0

0

0

0

Försäljning exploateringsmark

571

676

600

500

500

Netto löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Investeringar

Netto investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Räntebärande långa fordringar

Kapitalbindning
Kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder
Netto kapitalbindning
KASSAFLÖDE

-32

376

0

0

0

-265

1 702

600

500

500

67

-133

0

0

0

*Delårsrapport januari-augusti 2018
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Driftbudget
Tusentals kronor
BAS 2018

Index Demografi

Kommunfullmäktige
24 986
500
Revisorskollegiet *)
11 622
291
Valnämnd
1 467
37
Överförmyndarnämnd
30 082
752
Kommunstyrelse
631 462
15 787
KS anslag till förfogande **)
95 335
2 383
31 402
Servicenämnd
-338 708
394
Teknisk nämnd
797 694
19 942
Exploateringsvinster
-200 000
Marksanering
40 000
Hamnanläggningar
-13 286
Miljönämnd
67 041
1 676
Stadsbyggnadsnämnd
86 536
2 163
Bostadsanpassningsbidrag
29 654
741
Gymnasie- och
1 652 639
49 579
36 000
vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
4 242 672 127 280 208 900
Förskolenämnd
2 824 245
84 727
-9 400
Kulturnämnd
492 242
9 845
5 600
Fritidsnämnd
531 123
13 278
Hälsa- vård och omsorgsnämnd
2 982 761
89 483
-6 291
Funktionsstödsnämnd
1 785 637
53 569
11 405
Arbetsmarknads- och socialnämnd
1 543 760
46 313
33 388
Hemlöshet
465 625
13 969
1 948
Ekonomiskt bistånd
970 691
29 121
8 041
Statsbidrag flyktingar
-249 000
SUMMA NÄMNDERNA
18 506 280 561 830 320 993
Skatter och generella statsbidrag
-19 603 028
Personalförsäkr/pensioner
422 923
Bolag/kommunalförbund
207 863
8 187
Räntor och utdelningar
-367 806
Gemensamma anläggningar och övrigt
14 681
367
SUMMA KOMMUNEN
-819 087 570 384 320 993

Övriga
förändringar

2019 års
kommunbidrag

25 486
12 113
12 804
30 834
737 564
121 920
-338 314
858 436
-240 000
40 000
-13 286
72 217
90 699
30 395

200
11 300
90 315
-7 200
40 800
-40 000

3 500
2 000
-10 830

1 727 388

-49 660
-27 484
-52 400
5 660
65 038
96 230
-11 259
-74 000
-219 500

4 529 192
2 872 088
455 287
550 061
3 130 991
1 946 841
1 612 202
407 542
788 353
-249 000
19 211 813
-19 725 028
422 923
216 050
-337 806
15 048
-197 000

-177 290
-122 000

30 000
-269 290

*) i beräkningarna ingår revisorskollegiets budget utifrån förslag från kommunfullmäktiges presidium
**) den demografi som redovisas under KS anslag till förfogande avser teknisk nämnd och fritidsnämnd
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Investeringsplan
Belopp i tusentals kronor
2019

2020

2021

UTGIFTER
Kommunfullmäktige

900

900

900

96 000

95 000

78 000

948 353

798 083

749 460

700

700

700

1 350

1 350

1 350

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

15 000

15 000

15 000

Grundskolenämnd

76 500

76 500

67 500

Förskolenämnd

36 000

36 000

31 500

Kulturnämnd

27 000

22 000

20 000

Fritidsnämnd

4 950

4 950

4 050

38 500

27 000

27 000

8 000

8 000

6 000

13 500

13 500

13 500

2 298 000

1 888 000

1 731 000

164 000

94 700

236 300

3 728 753

3 081 683

2 982 260

Försäljning kvartersmark TN FK

600 000

500 000

500 000

-varav gatukostnadsersättning

240 000

200 000

200 000

Gatukostnadsersättning TN- GK

189 121

139 165

71 232

1 000

1 000

0

59 300

38 000

88 100

Kommunstyrelse
Teknisk nämnd
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Servicenämnd
Storstadspaketet för Malmö stad
SUMMA
INKOMSTER

Inkomster normalinvesteringar TN- GK
Storstadspaketet för Malmö stad
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