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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. Allt för
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, 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 helt alltför höga nivåer. Malmös investeringskapacitet är ansträngd, 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 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 beräknas
kosta oss närmare 500 miljoner kronor. Lejonparten av dessa kostnader kan härledas till regeringens förda massinvandringspolitik.
Den kommunala verksamheten riskerar att haverera totalt och redan i dag går många av
kommunens medarbetare på knäna.
Malmö stad erhåller enorma statsbidrag och är helt beroende av bidrag från staten och
andra kommuner. Malmö är endast till två tredjedelar självgående idag, resten är bidrag från
det kommunala utjämningssystemet och statsbidrag. 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
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inte längre ska räknas som inkomst, en åtgärd som innebär att MKB och övriga fastighetsägare uppmanas att säga nej till nya hyresgäster från andra kommuner, om de inte har en
egen inkomst.
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 idag SD-styrda kommuner samt 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 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 bibehålla den nuvarande kommunala skattesatsen på 21,24%. Det med anledning att vi måste stärka och prioritera välfärden. Vi väljer också 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. Våra ledord för Malmös budget 2020 är Gör din plikt, kräv din rätt!
Magnus Olsson (SD)
Oppositionsråd, SD Malmö
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Vision
Sverigedemokraterna vill se ett Malmö som ska klara av våra ekonomiska och sociala utmaningar. Staden ska vara trygg och arbetslösheten ska vara så låg att verksamhetsintäkter och
skatteintäkter kan finansiera Malmös utgifter. Hemlösheten och antalet människor som uppbär försörjningsstöd ska minska. Kostnaderna för de sociala problemen är i nuläget en alltför
stor belastning för stadens finanser. Skattekraften ska vara hög och kommunalskatten ska
vara låg jämfört med andra kommuner i Skåne.
Malmö ska ha Sveriges bästa skolor. Skolor i alla delar av Malmö, både områden med höginkomsttagare och låginkomsttagare, ska kunna leverera en utbildning som erbjuder eleverna
möjligheten att skapa sig en ljus framtid. Skolan ska erbjuda en trygg studiemiljö samt inspirera eleverna att ta del av kunskap. Det ska finnas en tydlig koppling mellan skolan och arbetslivet. Föräldrar ska kunna skicka sina barn till förskolor och skolor utan att behöva oroa
sig för att barnen ska utsättas för kränkningar.
Det ska finnas gemenskaper i Malmös olika bostadsområden och det ska inte finnas segregation. Malmö ska vara EN stad och man ska känna sig som en Malmöbo vare sig man kommer från Rosengård eller Limhamn. Genom ett blomstrande näringsliv och en politisk inriktning som främjar löntagare ska Malmöborna skapa välstånd.
Svensk kultur ska vara tillgänglig för alla Malmöbor. Malmö ska ha en socialt hållbar invandring som inte stärker segregation, nyfattigdom eller hemlöshet. De som anländer till Malmö
ska känna att de anländer till en svensk stad. De nyanlända ska förstå sina skyldigheter samt
vilka krav det svenska samhället ställer på dem innan de kan bli en del av Sverige.
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Sammanfattning
Målområde: Stadsutveckling
-

Malmöbornas miljöengagemang ska uppmuntras.

-

Malmö ska bygga bostäder för löntagare.

-

Malmö ska inta ett pragmatiskt förhållningssätt till olika trafikslag.

-

Malmö ska verka för blandade upplåtelseformer.

Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad
-

Företagsklimatet i Malmö ska förbättras.

-

Fler elever ska vara behöriga till gymnasiet.

-

Arbetslöshet och utanförskap i Malmö ska minska.

Målområde: Trygghet och välfärd
-

Malmö ska vara en trygg stad.

-

Malmöborna ska vara nöjda med sina välfärdstjänster.

-

Malmös äldre ska ha positiva upplevelser av äldreomsorgen.

-

Svensk kultur ska vara tillgänglig för fler Malmöbor.

Målområde: En god ekonomi
-

Malmö stad ska ha en ekonomi i balans.
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Stadsutveckling
Sverigedemokraterna eftersträvar 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 barn- och familjeperspektivet vara genomgående.
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.
Malmö är idag en segregerad stad där socioekonomiskt utsatta individer lever i särskilt utsatta områden präglad av kriminalitet. Befolkningen ökar i Malmö på grund av invandring
från utlandet samt att barn föds.

Varför växte Malmö 2018?
Källa: Malmö stads befolkningsprognos 2019 - 2029
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Unga personer flyttar till Malmö när de ska börja jobba eller studera medan personer som
har skaffat familj, eller planerar att skaffa familj, flyttar från Malmö. Det innebär att Malmö
inte är en familjevänlig stad.
Samtidigt har förtätningen av Malmö resulterat i att både den totala arealen grönyta och
grönyta per invånare har minskat. Även den genomsnittliga friytan per grundskoleelev minskar i Malmö. Grundskoleelevernas genomsnittliga tillgång till friytor i utemiljön har minskat
från 26 till 23,4 kvadratmeter per elev mellan år 2015 och 2017. Förtätningen gör det också
svårare att förskolorna ska ha den friyta som Malmö stads riktlinjer kräver.
Sverigedemokraterna motsätter sig förtätningen av Malmö. Sverigedemokraterna vill även
att Malmö stad ska ha ambitionen att leva upp till Boverkets rekommendationer när det gäller storleken på friyta per barn, vilket är 40 m2 per barn i förskolan och 30 m2 per barn i
grundskolan.
Sverigedemokraterna avser att införa en ny uthyrningspolicy för det kommunala bostadsbolaget MKB. Denna nya uthyrningspolicy innebär att när en person flyttar till Malmö ska personen inte få hyreskontrakt från MKB om personen uppbär försörjningsstöd. Vi tänker även
driva frågan att övriga fastighetsägare uppmanas att säga nej till nya hyresgäster utan egen
inkomst, som kommer till Malmö från andra kommuner.
MKB måste göra en inventering över hur många och vilka som befinner sig i deras hyresrätter. Detta för att komma till rätta med felaktiga utbetalningar 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 menar vi att någon
eventuell utdelning från MKB inte ska tilldelas kommunens verksamhet, utan istället satsas
på nybyggnation och renovering av befintligt bestånd.
Vi avser införa en mer flexibel 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
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beroende på dessa aspekter. Vår idé om trafiken i Malmö är att alla trafikslag såsom bil, cykel, buss m.fl. måste samsas om utrymmet.
Vår miljöpolitik förlitar sig på att alla människor bryr sig om miljön och att politikens roll är
att skapa verktyg för människor att vara miljövänliga. Vi tror inte på miljöpolitik som bestraffar människor. Sverigedemokraterna vill att kommunen ska utveckla former för att stödja
miljövänliga initiativ och innovationer i civilsamhället och bland kommuninvånarna.
Inköp av modulbostäder och andra typer av snabba lösningar för att lösa bostadsbristen ska
inte genomföras av Malmö stad. Malmös bostadsmarknad ska inte genom subventioner anpassas till nyanlända och arbetssökande. Bostäder ska byggas för löntagare. Det måste finnas en acceptans för att en upprustning av infrastrukturen i Malmö även innebär att Malmö
blir en mer attraktiv stad. Detta innebär att det blir svårare för arbetssökande att i framtiden
flytta till Malmö. Sverigedemokraterna ser en sådan social statushöjning som en möjlighet
för att vända den negativa utvecklingen i områden som Rosengård och Lindängen.
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Kommunfullmäktigemål: Malmöbornas miljöengagemang ska uppmuntras
Nämnder som berörs: servicenämnden, kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska nämnden
Sverigedemokraterna anser att alla människor värnar om miljön. Utmaningen för makthavarna är att möjliggöra för människor att visa sitt engagemang för miljön. Kommunen ska
därför tillsammans med Malmö universitet och näringslivet utveckla former för att stödja
miljövänliga initiativ och innovationer i civilsamhället och bland kommuninvånarna.
Verksamheterna Malvin, Smedjan och Malmö Återbyggdepå som underlättar återanvändning inom den kommunala organisationen och skapar jobb för människor som befinner sig
långt ifrån arbetsmarknaden, ska utvecklas och expanderas.
Kommunstyrelsen ska utreda hur ekosystemtjänsters värde och betydelse kan integreras i
underlaget till kommunala beslut. Generellt ska kunskapen om ekosystemtjänster öka bland
Malmöborna.
Malmö stad ska i samarbete med civilsamhället upprätta en lånecentral för människor som
uppbär ekonomiskt bistånd där de kan låna och återanvända möbler, barnvagnar och annat
till hemmet, istället för att köpa nya. Syftet är att de som uppbär ekonomiskt bistånd inte köper nya produkter på skattebetalarnas bekostnad utan får begagnade produkter.
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 tillskjuter 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.
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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. Malmö stad ska
bygga fler solpaneler på kommunens egna byggnader. Malmö stad ska främja utvecklingen
av fordon som drivs med vätgas och bränsleceller.
Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen utreder huruvida större miljövinster skulle
kunna uppnås i kommunen till en lägre kostnad genom att omfördela delar av dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära omvärld där miljöförstörelsen är mest
allvarlig.
Att värna om miljön handlar också om att Malmös gator och grönområden inte ska bli drabbade av nedskräpning. Sverigedemokraterna vill ge tekniska nämnden i uppdrag att anställa
fler gatu- och parkförvaltare i Malmö stad. Detta bidrar även till nya ”enkla jobb”.
Uppdrag
-

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Malmö universitet och näringslivet utveckla
former för att stödja miljövänliga initiativ och innovationer i civilsamhället och till
gagn för kommuninvånarna.

-

Kommunstyrelsen ska utreda huruvida större miljövinster skulle kunna uppnås i kommunen till en lägre kostnad genom att omfördela delar av dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära omvärld där miljöförstörelsen är mest allvarlig.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska bygga bostäder för löntagare
Nämnder som berörs: arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, MKB, kommunstyrelsen
Socialdemokraterna i Malmö har länge haft ambitionen att främja tillkomsten av bostäder
för hushåll med låga inkomster. Resultatet är att Malmö har attraherat till sig många nyanlända och arbetslösa som söker sig till en stad som välkomnar människor som egentligen inte
har råd med bostäder i Malmö. Trots att många arbeten skapas i Malmö har arbetslösheten i
Malmö under lång tid var dubbelt så hög jämfört med hela riket. Många av de som flyttar till
Malmö har helt enkelt inte kompetensen att få de arbeten som skapas. Ändå lyckas de få bostäder i Malmö genom socialtjänsten och deras försörjning blir enbart via olika former av bidrag.
Sverigedemokraterna anser att de senaste årens subventionering av bostäder för arbetssökande har skadat Malmös skattekraft och varumärke. Medierna och resten av Sverige pratar
om ”bidragsstaden” Malmö. Utanförskapet och det segregerade samhället växer sig allt starkare.
Sverigedemokraterna menar att politiker måste förstå att de senaste årens utveckling i
Malmö och vårt närområde har gjort Malmö till en attraktiv stad där bostäder ska få kosta.
Att bo i Malmö är inte en mänsklig rättighet, utan det är något man måste betala för. Här
finns en möjlighet att återupprätta arbetarstaden Malmö genom att anpassa Malmös bostadsmarknad för löntagare och sluta subventionera bostäder för nyanlända och andra grupper som egentligen inte har råd att bo i Malmö.
Sverigedemokraterna vill utarbeta en aktiv strategi för social statushöjning av Malmös utanförskapsområden.
Inköp av modulbostäder och andra typer av snabba lösningar för att lösa bostadsbristen ska
inte genomföras av Malmö stad. Det finns ingen anledning att aktivt förslumma Malmö genom att koncentrera en stor grupp ekonomiskt utsatta människor i samma område.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utveckla riktlinjer för hur verksamheten ska hantera boenden där ett orimligt antal personer är folkbokförda.
MKB ska få i uppdrag att återkommande genomföra en lägenhetsinventering i syfte att
komma till rätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt synliggöra det faktiska lägenhetsunderhållet.
Sverigedemokraterna avser att införa en ny uthyrningspolicy för MKB. Denna nya uthyrningspolicy innebär att när en person flyttar 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. Kommunen ska även uppmana övriga fastighetsägare att säga nej till nya hyresgäster utan egen inkomst, från andra kommuner.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska undersöka möjligheten att använda husvagnar och
andra lågkostnadsboenden istället för hotellnätter, lägenhetsföretag och inköpta bostadsrätter för mottagande av de nyanlända som Malmö stad tvingas ta emot i enlighet med bosättningslagen.
Malmö stad ska genomföra en förändring av MKB:s ägardirektiv för att förenkla avhysning av
personer som innefattas av störningsbegreppet.
Kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen om att Malmö ska undantas i fördelningen av nyanlända enligt bosättningslagen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska inrätta ett återvändarcentrum i Malmö som ger invandrare som inte har integrerats i det svenska samhället stöd att frivilligt återvända till sina
hemländer.
Kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen gällande ett avskaffande av EBO-lagen.
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Malmö stad ska öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att hjälpa hemlösa att hitta
en bostad i Malmö. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en
annan kommun där tillgången till bostäder är större.
Malmö stad ska införa etableringslån för nyanlända så att en alltför hög invandring inte ska
leda till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar.
Kommunstyrelsen ska utreda anläggandet av en ny multisportarena i den nya stadsdelen söder om Kirseberg, med Kockums Fritid som förebild. En ny multisportarena i den nya stadsdelen söder om Kirseberg kommer förbättra förutsättningarna för föreningslivet och fysisk
aktivitet samt kan byggas energisnålt.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska sänka boendetiden i kommunens lägenheter, för
nyanlända enligt bosättningslagen, från fyra år till två år och koppla boendetiden till etableringstiden. Efter två år ska nyanlända som anvisats till Malmö lämna de boenden som
Malmö stad anskaffat för att husera nyanlända. Sverigedemokraterna anser att det går att
hitta boenden inom Sveriges gränser efter två år i landet. Att nyanlända som anvisats till
Malmö får leva i kommunens lägenheter i fyra år innan de hyr bostad på den ordinarie bostadsmarknaden är privilegier som ingen annan utsatt grupp i Malmö har.
Kommunstyrelsen ska ta beslut om att avveckla arbetet med Mallbo. Sverigedemokraterna
anser att ”social housing” där det ska finnas parallella bostadsmarknader är fel väg att gå. I
framtiden kommer det ske en social statushöjning i Malmö vilket kommer innebära att fler
löntagare kommer attraheras till Malmö. Sverigedemokraterna ser fram emot denna utveckling och tror att det kommer föra med sig positiva konsekvenser, speciellt i våra särskilt
utsatta områden.
Uppdrag
-

Kommunfullmäktige ska uppdra MKB att anta en ny uthyrningspolicy vilket innebär
att när en person flyttar till Malmö ska personen inte få hyreskontrakt från MKB om
personen uppbär försörjningsstöd.
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-

Kommunfullmäktige ska uppdra MKB att göra en inventering över hur många och
vilka som befinner sig i deras hyresrätter, i syfte att komma till rätta med felaktiga utbetalningar av olika bidrag och personer som befinner sig illegalt i Malmö och Sverige.

-

Tekniska nämnden ska upphöra med inköp av modulbostäder.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska inta ett pragmatiskt förhållningssätt till olika trafikslag
Nämnder som berörs: tekniska nämnden, kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden
Sverigedemokraterna avser införa en mer flexibel 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.
Sverigedemokraterna anser att det borde göras en översyn av Malmös parkeringspolicy. Avgifterna är för höga. Den bilfientliga politik som idag bedrivs måste få ett slut. Vissa avgifter
kan inte motiveras och i vissa fall verkar den enda motiveringen för avgiftshöjningar vara att
Malmö stad vill öka sina intäkter eller favoriserar vissa trafikslag framför andra. Det måste
även finnas parkeringsplatser tillgängliga vid skolor så föräldrar och lärare kan köra bil till
skolan.
Tekniska nämnden ska utreda möjligheterna för att införa helt avgiftsfri parkering för elbilar
på alla P-Malmös parkeringar.
Malmöborna måste ha möjligheten att åka bil till arbetsplatsen och skjutsa barnen till skolan
och det måste finnas parkeringsplatser för bilar så det är möjligt att kunna ha bil i Malmö.
Alltför höga parkeringsavgifter gör bilinnehavandet till en klassfråga, vilket är djupt orättvist.
P-normen måste bibehållas och inte minskas, så det blir möjligt att ha flera bilar i ett hushåll.
Malmöbor med en medelinkomst ska kunna ha råd att parkera i Malmö stad.
Parkeringsavgiftsnivåerna ska tills vidare frysas. Parkeringsområden som är avgiftsbelagda
ska inte utökas. Tekniska nämnden ska genomföra en översyn av parkeringsavgifterna i
Malmö stad, samt utreda hur Malmö stad kan anpassa och utforma parkeringsavgifterna för
att möjliggöra en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.
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Tekniska nämnden ska etablera fler säkra cykelparkeringar som förhindrar cykelstöld.

Uppdrag
-

Tekniska nämnden ska upprätta en strategi för en bilvänlig stad där Malmöborna har
möjligheten att åka bil till arbetsplatsen och skjutsa barnen till skolan.

-

Tekniska nämnden ska möjliggöra att det finns parkeringsplatser för bilar så det är
möjligt att kunna ha bil i Malmö.

-

Tekniska nämnden ska utreda möjligheterna för att införa helt avgiftsfri parkering för
elbilar på alla P-Malmös parkeringar.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska verka för blandade upplåtelseformer
Nämnder som berörs: kommunstyrelsen, MKB, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden
I Malmö är fördelningen av bostädernas upplåtelseformer ojämn vilket påverkar inflyttningen och utflyttningen och därmed även skattekraften.
46 procent av bostäderna är hyresrätter, 39 procent av bostäderna är bostadsrätter och 15
procent av bostäderna är äganderätter. Upplåtelseformerna speglar segregationen i staden.
I Rosengård som är ett invandrartätt område är 70 procent av bostäderna hyresrätter medan
i Limhamn-Bunkeflo är 27 procent av bostäderna hyresrätter. En ojämn fördelning av upplåtelseformer gör det svårt för Malmöbor att bo i samma stadsdel när de gör en klassresa, vilket leder till att människor tvingas lämna vissa stadsdelar så fort de höjer sin inkomst. Fler
bostadsrätter och äganderätter skulle också resultera i att fler löntagare flyttar till Malmö.
En bostadsrätt eller äganderätt är en tillgång som löntagare gärna investerar i.
Under 2010-talet har hyresrätterna utgjort 60 procent av de byggstartade bostäderna. 2018
har fördelningen mellan de påbörjade bostäderna varit 73 procent hyresrätter, 24 procent
bostadsrätter och tre procent småhus/ägarbostäder.
Fler småhus måste byggas så fler familjer kan förverkliga sin dröm om att köpa ett hus. Fler
bostadsrätter och småhus måste byggas i stadsdelar som idag är dominerade av hyresrätter
och därför fungerar som en magnet för låginkomsttagare.
Malmö stad ska aktivt arbeta för att MKB:s hyresgäster ska ges möjlighet att ombilda sina
hyresrätter till bostadsrätter.
Uppdrag
-

Kommunstyrelsen ska verka för att Malmö ska växa både inåt och utåt.

-

Kommunfullmäktige ska uppdra MKB att aktivt arbeta för att MKB:s hyresgäster ska
ges möjlighet att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.
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-

Kommunstyrelsen ska upprätta en strategi för att främja byggandet av småhus.
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Näringsliv och arbetsmarknad
Sverigedemokraterna vill stimulera klusterbildning och entreprenörskap. Vi vill se ett ökat
samarbete mellan skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Sverigedemokraterna välkomnar fler aktörer inom både skola och omsorg.
Färre policydokument, mindre byråkrati och mer förståelse för de behov som finns kommer
inte bara minska kostnader utan även påskynda besluten, vilket kommer att främja arbetsmarknaden positivt.
Malmö stad måste våga tänka nytt för att gynna det lokala näringslivet och ta fram ett bättre
och konstruktivt sätt att använda upphandlingsverksamheten. Kommunen måste dela upp
avtal i flera bitar så att även småföretagarna kan konkurrera när kommunen upphandlar varor eller tjänster.
Skolan ska verka för att förbereda eleverna för ett liv i arbete. Eleverna ska få god studievägledning för att lotsas till de branscher där det idag råder brist på personal. Det ska finnas utbildningsprogram för vuxna som leder till att man får jobb inom de delar av välfärden där det
råder brist på kompetens.
Arbeten som kräver mindre kompetens ska möjliggöras för att människor utan förankring på
arbetsmarknaden ska få en inkörsport till arbetslivet. Människor med invandrarbakgrund
som befinner sig i utanförskap ska få hjälp med att lära sig det svenska språket, lära sig mer
om svenska värderingar och den svenska kulturen och hur det svenska samhället fungerar.
De människor med utländsk bakgrund som väljer att stå utanför det svenska samhället ska få
stöd av kommunen för att återvända till sina hemländer.
Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunerna 2018 placerar Malmö på
plats 159. År 2011 hade Malmö plats 51 på rankingen och sedan dess har företagsklimatet i
Malmö försämrats.
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Företagare upplever även att kommunala tjänstemäns attityder till företagande har försämrats.

Källa: Svenskt Näringsliv
Arbetslösheten i Malmö har under flera år varit högre än arbetslösheten i Göteborg, Stockholm och resten av landet. Förvärvsfrekvensen, det vill säga den del av befolkningen i arbetsför ålder som faktiskt arbetar, var 67,3 procent, år 2017. Det var bara Eda kommun som
hade en lägre förvärvsfrekvens än Malmö stad. Sedan 2015 har kostnaderna för försörjningsstödet ökat från 960 miljoner kr till mer än en miljard kr år 2018.
Hög arbetslöshet och alltför många personer som går på bidrag har resulterat i att Malmö
har den högsta barnfattigdomen i landet.
Arbetslösheten bland människor som är utrikes födda är mycket högt i Malmö. Detta i sin tur
har resulterat i invandrartäta utanförskapsområden. 71 procent av Malmös hemlösa är utrikes födda.
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Källa: Malmö stads Årsredovisning 2018
Sverigedemokraterna vill att kommunala regler ska förenklas i syfte att stimulera nyetablering och utveckling av företag i Malmö.
Det stora integrationsmisslyckandet i Malmö ska motverkas. Ett nytt integrationsinstitut ska
upprättas i Malmö stad vid namn ”Samhällsintroduktion Malmö”. Fokus ska ligga på samhällsintroduktion för nyanlända. Det handlar inte bara om arbete och utbildning utan även
en introduktion till svensk kultur, det svenska språket och svenska värderingar. En misslyckad integrationspolitik ska ersättas av en lyckad inklusionspolitik där de som har tillstånd
att vistas i Sverige på riktigt blir en del av det svenska samhället. Yrkesinriktad SFI, talangprogrammen i Malmö stad, ska expanderas till fler branscher.
Antalet komvuxplatser i Malmö ska utökas med en tydlig inriktning mot anställningsbarhet.
Malmös skolor ska tidigt introducera arbetslivet för eleverna och det ska finnas en nära samverkan mellan civilsamhället, skolan och näringslivet.
Studiero i skolan ska skapas genom nära samverkan med samhället omkring skolan. Grundskolenämnden ska inrätta ett eller flera trygghetsråd, för att med hjälp av civilsamhället och
föräldragrupper skapa studiero i skolan och bekämpa kränkningar.
Föräldraansvaret i skolan ska betonas. 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
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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. En kommunal
policy för samverkan mellan hem och skola ska upprättas och implementeras.
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.
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.
Den kommunala straffavgiften på 25 000 kr för den som ansöker om godkännande att starta
fristående förskola genom nyetablering av en fristående förskolenhet och godkännande av
en ny huvudman för en befintlig förskolenhet, ska avskaffas.
Gymnasieskolorna i Malmö ska vara attraktiva lärosäten och målet är att de ska vara bäst i
landet. Samarbetet med universitet och högskolor måste utvecklas och stärkas. 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.
Malmö stad ska få mer resurser för att säkerställa att Lagen om offentlig upphandling (LOU)
följs av kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsens ansvar att bistå hela organisationen
med allmän rådgivning, information och utbildning avseende inköpsrelaterade frågor måste
stärkas. Även tillsyn och samordning måste bli en del av kommunstyrelsens ansvar när det
gäller inköpsrelaterade frågor.
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Kommunfullmäktigemål: Företagsklimatet i Malmö ska förbättras
Nämnder som berörs: kommunstyrelsen, grundskolenämnden, förskolenämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, hälsa- vård- och omsorgsnämnden, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, servicenämnden
Malmö stad ska vara bland landets trettio bästa kommuner när det gäller företagsklimatet i
kommunen. Fler företag ska flytta sin verksamhet till Malmö medan de företag som redan är
verksamma i Malmö ska uttrycka en vilja att stanna kvar i Malmö.
Kommunens tillsyn och tillståndsgivning gentemot företagen ska inte hindra företagens verksamhet eller skapa merkostnader mer än vad som är nödvändigt.
Näringslivet ska uppfatta en välkomnande och nyfiken attityd gentemot företagen från politiker, kommunala tjänstemän, allmänheten och utbildningsväsendet. Företagen ska kunna få
service och stöd från kommunen. Kommunen ska undvika att konkurrera med näringslivet.
Dialog ska föras med näringslivet för att kunna skapa förutsättningar för företagande och
entreprenörskap i Malmö.
Kommunen ska skapa möjligheter för ökad valfrihet när det gäller vård, skola och omsorg.
Malmö ska marknadsföras internationellt för att ge möjligheter för goda affärsförbindelser
och en stark besöksnäring.
Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn av antalet styrdokument, program och andra
policyn i Malmö stad. Syftet är att minska antalet för att skapa en mer praktisk situation för
den kommunala verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.
Kulturnämnden ska utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö. Detta kommer möjliggöra bildandet av fler kulturföretag i Malmö genom privata kulturskolor och musikskolor,
samtidigt som tillgängligheten till kulturskolor och musikskolor ökar.
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Den svarta ekonomin i Malmö är ett hot mot näringslivet och hederliga småföretagare som
följer lagar och regler. Genom samverkan mellan olika förvaltningar inom Malmö stad och
mellan förvaltningar och myndigheter, ska Malmö stad motverka den svarta ekonomin.
Miljöförvaltningen i Malmö har 2,5 tjänster som arbetar med livsmedelsfusk. Arbetet med
livsmedelsfusk i Malmö har visat att det krävs ännu fler tjänster som kan motverka det
enorma livsmedelsfusket som försiggår i Malmö. Det handlar om rökcaféer, svartklubbar och
festlokaler som bedriver anmälningspliktig livsmedelshantering. Det handlar om föreningar
som inte anser sig behöva en registrering trots en omfattande livsmedelshantering med
hundratals sittplatser och fullt utrustade kök. Det kan även handla om större livsmedelsgrossister som har brister i sitt spårbarhetssystem. Livsmedelsfusket är utbrett i Malmö och Sverigedemokraterna vill se en större permanent satsning mot livsmedelsfusket. Livsmedelsfusket är en del av den organiserade brottsligheten. Fuskarna får konkurrensfördelar och hederliga företagare som följer lagstiftningen får stänga igen. Samtidigt får konsumenterna livsmedel som kan vara livsfarliga. Malmö stad måste prioritera kampen mot livsmedelsfusk för att
skydda laglydiga näringsidkare och Malmöborna.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste följas av kommunens förvaltningar. Konsekvensen av att LOU inte följs kan vara snedvriden konkurrens och slöseri med skattemedel.
Malmö stad ska få mer resurser för att säkerställa att LOU följs av kommunens förvaltningar.
Kommunstyrelsens ansvar att bistå hela organisationen med allmän rådgivning, information
och utbildning avseende inköpsrelaterade frågor måste stärkas. Även tillsyn och samordning
måste bli en del av kommunstyrelsens ansvar när det gäller inköpsrelaterade frågor.
Kommunstyrelsen ska utreda inrättandet av en granskningsfunktion som syftar till att företag som kommunen har avtal med inte är en del av den svarta ekonomin.
Att kommunen ständigt på olika sätt konkurrerar med näringslivet, vare sig det handlar om
café-verksamhet eller cykelreparationer, är ett problem som måste belysas mer. Idag får politiker veta om dessa kommunala verksamheter som konkurrerar med näringslivet via småföretagare i Malmö som har blivit drabbade. Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen
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ska inventera alla verksamheter som konkurrerar med näringslivet och redovisa dessa verksamheter i en årlig rapport.
Uppdrag
-

Kommunstyrelsen ska verka för att stimulera klusterbildning och entreprenörskap.

-

Kommunstyrelsen ska verka för ett ökat samarbete mellan skola, arbetsmarknad och
vuxenutbildning.

-

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska verka för att
eleverna ska få god studievägledning för att lotsas till de branscher där det idag råder
brist på personal.

-

Kommunstyrelsen ska verka för att reformera upphandlingsverksamheten så avtal
delas upp i flera bitar, så att även småföretagarna kan konkurrera när kommunen
upphandlar varor eller tjänster.
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Kommunfullmäktigemål: Fler elever ska vara behöriga till gymnasiet
Nämnder som berörs: grundskolenämnden, förskolenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, servicenämnden
De flesta forskare och experter menar att den viktigaste komponenten i en bra skola är en
kompetent lärare. Läraryrket måste därför bli attraktivt genom att lärarlönerna höjs. Det ska
löna sig att jobba som lärare i Malmö stad. De mest kompetenta lärarna måste övertygas att
jobba i Malmö.
Kompetenta lärare kommer att lämna Malmö stad om vi har en arbetsmiljö i skolorna som
bryter ner personalen. Grundskoleförvaltningens elevenkätundersökningar visar 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 och mobbing.
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.
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
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lektioner när föräldrarna skickar mejl eller ringer samtal till personal vars huvuduppgift är att
ha kontakt med och stödja elevernas föräldrar.
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.
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.
Förskolenämnden ska genomföra en utredning om möjligheten att minska antalet uppföljningar och administrativt arbete för personal inom förskolan. Sverigedemokraterna vill se ett
systematiskt kvalitetsarbete inom förskolorna som är förenligt med Skollagen, men som inte
belastar personalen alltför mycket och ger ett större utrymme för personalen att vara med
barnen. Sverigedemokraterna är beredda att göra en översyn av Malmö stads modell för det
systematiska kvalitetsarbetet för att förenkla detta arbete med syftet att barnen får mer tid
med personalen.
Den kommunala straffavgiften på 25 000 kr för den som ansöker om godkännande att starta
fristående förskola genom nyetablering av en fristående förskolenhet och godkännande av
en ny huvudman för en befintlig förskolenhet, ska avskaffas.
Sverigedemokraterna vill inrätta en förberedelseskola för Malmös nyanlända elever. De nyanlända eleverna ska lämna förberedelseskolan när de är kunskapsmässigt rustade för att
klara av den ordinarie skolan. 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.
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Idag har Språkcentralen ansvaret för att tillgodose modersmålsundervisning för elever i
Malmö stads kommunala skolor. Sverigedemokraterna vill se en sammanslagning av Språkcentralen och Pedagogisk Inspiration, som jobbar med bland annat fortbildning, fritidshemsutveckling och IT. Genom en sådan sammanslagning sparar vi resurser genom minskad administration. Sverigedemokraterna vill avskaffa modersmålsstödet i förskolan, exklusive modersmålsstöd till barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna.
Slöjan signalerar på ett tydligt sätt en ojämlikhet mellan flickor och pojkar då enbart flickorna drabbas av dessa religiösa krav. Bakom kravet att en kvinna ska bära slöja finns värderingar som handlar om kyskhet och heder. Sverigedemokraterna anser att de värderingar
som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska skolan. Därför bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas i Malmös förskolor och grundskolor.
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.
Grundskolenämnden ska utreda hur elever med diagnos kan införas som en variabel i strukturersättningen. En översyn ska göras av grundskolenämndens resursfördelningsmodell i
syfte att skolor inte ska underfinansieras på grund av indexförändringar.
Grundskolenämnden ska 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.
Grundskolenämnden ska genomföra en årlig enkätsundersökning i Malmös kommunala skolor som berör elevernas synpunkter om skolmaten. All mat som upphandlas och serveras i
kommunala verksamheter ska hålla svensk standard när det gäller djur- och livsmedelshantering.
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Grundskolenämnden ska upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro, som beskriver nuläget
och utvärderar åtgärder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en årlig rapport om studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
Kommunstyrelsen ska utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten och andra relevanta
aktörer, samt kontinuerligt utvärdera denna strategi. Kommunstyrelsen ska tillsätta en kommunal samordnare för arbetet med skolnärvaro i Malmö stad, som samordnar samverkan
mellan olika förvaltningar och verksamheter omkring skolnärvaro.
Grundskolenämnden ska i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden årligen
arrangera en konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas befogenheter samt betonar vikten av studiero inom utbildningsväsendet. Grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ska möjliggöra vidareutbildning för den skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor.
Servicenämnden ska säkerställa att alla grundskoleelever i Malmös kommunala skolor, i mellanstadiet och högstadiet, har tillgång till ett eget skåp.
Under flera år har föräldrar till barn i skolåldern i Malmö framfört behov av omsorg på obekväma tider. 2014 infördes en OB-verksamhet på Johannesskolan där man erbjöd omsorg på
kvällstid. Problemet med denna verksamhet är att eleven måste vara inskriven på Johannesskolan för att få tillgång till OB-verksamhet. Därmed är det bara ett begränsat antal vårdnadshavare i Malmö som har tillgång till OB-verksamhet för barn i skolåldern. Sverigedemokraterna föreslår att grundskolenämnden öppnar upp en OB-verksamhet som alla barn i
skolåldern har tillgång till, oavsett vilka skolor de är inskrivna i. OB-verksamheten ska innefatta kvällar och helger.
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Sverigedemokraterna anser att dessa åtgärder inom förskolan och grundskolan kommer leda
till en skolgång som resulterar i att eleverna får en större möjlighet att nå behörighet till
gymnasieskolan.
Uppdrag
-

Grundskolenämnden ska stärka elevhälsan för att motverka den psykiska ohälsan
bland eleverna.

-

Grundskolenämnden ska verka för att få in fler vuxna i skolverksamheten.

-

Grundskolenämnden ska inrätta en förberedelseskola för Malmös nyanlända elever.
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Kommunfullmäktigemål: Arbetslöshet och utanförskap i Malmö ska minska
Nämnder som berörs: arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, kommunstyrelsen
Det skapas många arbeten i Malmö och ca 67 000 personer pendlar från andra kommuner in
till Malmö varje morgon för att jobba. Samtidigt har Malmö en hög arbetslöshet och ett stort
utanförskap. Vi Sverigedemokrater vill genom stimulerandet av klusterbildning och entreprenörskap och ett ökat samarbete mellan skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning bryta
detta utanförskap.
Antalet komvuxplatser i Malmö ska utökas med en tydlig inriktning mot anställningsbarhet.
Malmös skolor ska tidigt introducera arbetslivet för eleverna och det ska finnas en nära samverkan mellan civilsamhället, skolan och näringslivet.
Sverigedemokraterna vill att Malmö stad inrättar ett lokalt industriråd som ser över möjligheterna för Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn.
Grundskolenämnden ska anställa fler studievägledare i Malmös grundskolor. Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda möjligheten att på skolor
marknadsföra bristyrken för att minska missmatchningen på Malmös arbetsmarknad. De
praktiska programmen på Malmö stads gymnasieskolor ska stärka sin koppling till arbetsmarknaden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska genomföra en rekryteringskampanj till yrkesprogram i gymnasieskolan samt utreda hur man utformar yrkesprogrammen i närmare dialog med näringslivet.
Det stora integrationsmisslyckandet i Malmö ska motverkas. Ett nytt integrationsinstitut ska
upprättas i Malmö stad vid namn ”Samhällsintroduktion Malmö”, under Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Fokus ska ligga på samhällsintroduktion för nyanlända. Det handlar
inte bara om arbete och utbildning utan även en introduktion till svensk kultur, det svenska
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språket och svenska värderingar. Yrkesinriktad SFI, talangprogrammen i Malmö stad, ska expanderas till fler branscher. Yrkesinriktad SFI ska samverka med näringslivet och den offentliga sektorn och säkerställa att personer som är arbetssökande riktar in sig mot bristyrken så
att individen kan få arbete medan näringslivet och den offentliga sektorn kan delvis åtgärda
kompetensförsörjningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta snabbspår till kommunala bristyrken.
De som genomgår dessa snabbspår ska garanteras en tillsvidareanställning efter avslutade
godkända studier.
Kommunstyrelsen ska utreda införandet av niqab- och burka-förbud i Malmö stads lokala
ordningsstadga.
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att utreda kommunens arbete med rehabilitering av anställda som blivit sjukskrivna, i syfte att dessa snabbare kan återkomma till arbetet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utreda hur integrationsplikt för invandrare med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det svenska språket kan implementeras i Malmö.
Det som idag i Malmö stad benämns som ”medborgarförslag” är i kommunalrättslig mening
inte medborgarförslag, eftersom förslagen lämnas in till nämnder och inte till Kommunfullmäktige. Det är till och med möjligt för nämnderna i Malmö att delegera behandlingen av
dessa förslag till ett utskott eller enskild förtroendeman. Sverigedemokraterna anser att förslag som inkommer till kommunen från kommuninvånarna ska behandlas av Kommunfullmäktige då Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna i
Kommunfullmäktige är direktvalda av Malmöborna medan nämndernas ledamöter är tillsatta av Kommunfullmäktige. Dessutom är nämndernas handlingsutrymme begränsat av reglementen och Kommunfullmäktiges budget, vilket innebär att det kan uppstå en situation
där man inte kan bifalla ett medborgarförslag även om det skulle finnas stöd för detta medborgarförslag i nämnden.
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Därför föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige inför medborgarförslag med
stöd av Kommunallagen 8 kap. 1 §, som ger möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i Kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda införandet av tidsbegränsad svenska
för invandrare (SFI). Det finns ingen utbildning i Sverige som saknar en tidsgräns, förutom
SFI. Inte heller SFI borde sakna tidsgräns. Sverigedemokraterna menar att de flesta som
kommer till Sverige borde lära sig grundläggande svenska inom 1 – 2 år. Skulle det finnas enstaka fall som efter 1 – 2 år inte lärt sig svenska överhuvudtaget så får beslut tas om specialundervisning inom SFI, då det är uppenbart att vanlig SFI inte räcker i det enskilda fallet. Om
det dyker upp många fall där nyanlända inte lär sig svenska inom 1 – 2 år så innebär det att
det finns brister inom den kommunala SFI-verksamheten, som då måste utvärderas.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska skärpa kraven vid beviljandet av försörjningsstöd.
Fler social- och arbetsmarknadssekreterare ska anställas vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Uppdrag
-

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utöka antalet komvuxplatser i Malmö
med en tydlig inriktning mot anställningsbarhet.

-

Grundskolenämnden ska verka för att Malmös skolor ska tidigt introducera arbetslivet för eleverna, i en nära samverkan mellan civilsamhället, skolan och näringslivet.

-

Kommunstyrelsen ska inrätta ett lokalt industriråd som ser över möjligheterna för
Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn.

-

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utreda hur integrationsplikt för invandrare
med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk kultur och det svenska språket
kan implementeras i Malmö.
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Trygghet och välfärd
Sverigedemokraterna vill att Malmö ska vara en stad där alla kommuninvånare och besökare
känner sig trygga. Det offentliga rummet ska inte kunna tas i anspråk av kriminella gäng.
Människor ska kunna röra sig i Malmö utan att utsättas för brott eller hot. Skottlossningar
och bombattentat ska inte förekomma i Malmö. Malmöborna ska känna sig trygga oavsett
religionstillhörighet.
Malmös svarta ekonomi ska urholkas. Det ska råda en nolltolerans mot välfärdsbrott och
kommunen ska bekämpa alla former av välfärdsbrott. Det ska inte finnas några områden i
Malmö som av Polismyndigheten kategoriseras som utsatta eller särskilt utsatta.
Det ska finnas ett väletablerat utvecklat arbete mellan kommunen, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Migrationsverket och övriga berörda myndigheter för att motverka
brottsligheten. Det ska råda nolltolerans mot narkotika i Malmö.
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. 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.
Socialtjänsten ska använda sina resurser för att hjälpa Malmöbor. Illegala migranter ska inte
kunna få stöd från socialtjänsten för att uppehålla sig i Sverige. En mindre generös hållning
från socialtjänsten kommer resultera i att människor vänder sig till socialtjänsten som ett
sista alternativ efter att ha gjort allt de kan för att få arbete. Det innebär även att färre nyanlända med svag förankring på bostads- och arbetsmarknaden rör sig mot Malmö.
Det ska finnas ett starkt stöd till anhöriga som tar hand om sina nära och kära. Anhörigstödet
ska ske genom olika former av avlastning men också genom mer inflytande och information
till anhöriga. 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.
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Antalet dödsskjutningar i Sverige har ökat sedan 2014 och Malmö har blivit känd i medierna
som en stad där många skottlossningar äger rum. Det finns en uppfattning bland opinionsbildare, politiker och många Malmöbor om att Malmö är en otrygg stad där skjutningar och explosioner är vanliga företeelser.
Den svarta ekonomin i Malmö omsätter miljarder kronor varje år och är en motor för kriminaliteten i staden samt en förutsättning för den utbredda och grova kriminaliteten. Samtidigt slår den svarta ekonomin ut hederliga näringsidkare vars verksamhet inte subventioneras av kriminella aktörer.
I rapporten ”Kriminella nätverk och grupperingar” (2016) som publicerades av Brottsförebyggande rådet kan man läsa att av de tre största städerna i Sverige är den informella ekonomin synligast i Malmö.
Det finns indikationer på att den svarta ekonomin i Malmö är enorm och i vissa områden,
allomfattande. Tyvärr har stadens politiker inte någon heltäckande bild av hur stor påverkan
den svarta ekonomin egentligen har och hur stor dess negativa konsekvenser egentligen är.
Däremot är den svarta ekonomin en förutsättning för den grova kriminalitet som har drabbat Malmö de senaste åren.
Malmö stads generösa hållning inom socialtjänsten attraherar nyanlända och arbetslösa från
hela landet. Det ekonomiska biståndet till illegala invandrare ger människor som inte har rätten att uppehålla sig i Sverige, möjligheten att stanna kvar i Sverige. Malmö stad motverkar
de beslut som migrationsdomstolar och Migrationsverket tagit. Hemlösheten ökar år efter år
eftersom fler nyanlända och andra arbetssökande, med svag förankring på arbets- och bostadsmarknaden flyttar till Malmö. Medan andra kommuner i Skåne har en mer strikt hållning där de spenderar skattemedel på utsatta individer som verkligen behöver det har
Malmö stad skapat en ohållbar situation där man gjort sig känd som den kommun som alla
nyanlända vill flytta till, eftersom det är lätt att få stöd från socialtjänsten.
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Kostnaderna för det ekonomiska biståndet under 2018 var 1,013 miljarder kr medan kostnaderna för hemlösheten var 644 miljoner kr. Dessa kostnader är skattemedel som skulle kunnat förstärka och utveckla välfärden för unga och gamla i Malmö.

Källa: Malmö stads årsredovisning 2018
Mellan 2009 till 2018 har hemlösheten i Malmö ökat med 223 procent medan befolkningen i
Malmö har ökat med 18 procent. Samtidigt har Malmö sedan 1991 haft den högsta barnfattigdomen i Sverige. Arbetslösheten i Malmö har under flera år varit dubbelt så högt som hela
riket.

Källa: Malmö stads årsredovisning 2018
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Sverigedemokraterna vill inte bekämpa bidragstagarna utan vi vill bekämpa välfärdsbrotten.
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 en livslång försörjning och för att tjäna pengar snabbt.
Sverigedemokraterna vill se en samverkansmodell i Malmö där kommunala förvaltningar,
Malmö åklagarkammare och Polismyndigheten fördjupar sitt samarbete för att lagföra fler
personer som begår välfärdsbrott.
Särskilt utsatta områden behöver mer resurser till tillsynsverksamhet, ordningsvakter, förebyggande arbete med nattvandrare och övervakningskameror.
Malmö stad måste genom sitt tillsynsansvar inom olika områden försöka komma åt Malmös
svarta ekonomi. Samarbetet mellan ansvariga tillsynsenheter och polis måste fördjupas.
Kommunen måste vara beredd att ta på sig så mycket ansvar som möjligt inom Kommunallagens ramar för att främja tryggheten för Malmöborna. Malmö måste också våga ligga i framkant vad gäller nya förslag och möjligheter för att bekämpa alla former av kriminalitet.
Kommunen måste ta krafttag mot extremism och antisemitism genom att ta egna initiativ,
istället för att vänta på statliga utredningar. I dialog med Malmös judar ska åtgärder tas fram
för att upprätta en nolltolerans mot antisemitism, då antisemitismen är den form av rasism
som drabbat Malmö värst.
Kommunikation är viktig 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
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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.
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. Genom dialog vill vi även se till att privata äldreboenden väljer att kräva
utdrag ur belastningsregistret.
Det ska vara lättare att söka jobb i Malmö än att söka ekonomiskt bistånd. Detta kräver att
arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö fokuserar sig mer på att sysselsätta människor än att de ska få bidrag. Malmö stad måste inom Socialtjänstlagens ramar, bli mindre generös när det gäller bidragsgivning, jämfört med våra grannkommuner. De som kommer till
Malmö ska veta att bidrag är det sista alternativet.
Sverigedemokraterna anser att fler löntagare och en god förankring på arbetsmarknaden genom utbildning som är anpassad till arbetsmarknaden är det bästa sättet att motverka hemlöshet och ett bidragssamhälle. Detta innebär även att Malmö inte kan ta emot alltför
många nyanlända migranter. Om det inte finns arbete och bostad för en nyanländ i Malmö
så finns det ingen anledning att denna nyanländ kommer till Malmö.
Socialtjänsten ska sluta agera som bostadsförmedling och endast bistå de som är drabbade
av social hemlöshet. Strukturellt hemlösa, människor som saknar bostad på grund av att de
inte har råd med en bostad i Malmö, ska inte kunna få stöd från socialtjänsten.
Sverigedemokraterna avser att införa en ny uthyrningspolicy för det kommunala bostadsbolaget 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 skärpa MKB:s ägardirektiv genom att harmonisera nu gällande hyreskrav
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med kommuner som har tuffare uthyrningskrav. Vi tänker även driva frågan att övriga fastighetsägare ska uppmanas att säga nej till nya hyresgäster som saknar inkomst, som kommer
till Malmö från andra kommuner.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en trygg stad
Nämnder som berörs: kommunstyrelsen, miljönämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden
Sverigedemokraterna vill se ett utökat och förstärkt samarbete med myndigheter som Skatteverket, Migrationsverket, Tullverket och andra myndigheter som kan vara relevanta för
kommunens arbete för trygghet.
Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt utsatta områden behöver mer resurser till tillsynsverksamhet, ordningsvakter, förebyggande arbete med nattvandrare och
övervakningskameror. Målet är att det inte ska finnas några områden i Malmö som av Polismyndigheten kategoriseras som utsatta eller särskilt utsatta.
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 ska kommunen
köpa upp fastigheter inom områden som tagits över av kriminella element, riva byggnaderna
och exploatera dessa områden för bättre användning av markytan.
Kommunstyrelsen ska öka antalet ordningsvakter som förebygger brott för att avlasta polisens arbete i enlighet med Sverigedemokraternas budget, som innebär ca 100 ordningsvakter.
Kommunstyrelsen ska införa en högre grad av kameraövervakning på otrygga och brottsutsatta platser i staden.
Malmö stad ska upprätta en handlingsplan mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar såsom hot och våld mot förtroendevalda. Kommunstyrelsen ska undersöka
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möjligheterna för hur Malmö stad kan upprätta ett samarbete mot islamistisk extremism tillsammans med Köpenhamn.
Malmö stad ska 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.
Kommunstyrelsen ska årligen med hjälp av lämpliga forskare upprätta en redovisning om hur
utbredd den våldsbejakande extremismen är i Malmö. Malmö stad ska genom opinionsbildning kritisera aktörer som möjliggör våldsbejakande extremism i Malmö.
Fritidsnämnden ska 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.
Kommunstyrelsen ska genomföra en informationskampanj mot 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.
Malmö stad ska samarbeta med Polismyndigheten när polisen ska utvisa/avvisa människor
som olovligen befinner sig i Sverige.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska fördjupa och stärka Stödcentrums arbete med
brottsoffer. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utveckla rutiner för att garantera att
det finns en nolltolerans mot kriminalitet bland de aktörer som Arbetsmarknads- och socialnämnden samverkar med. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utreda hur en vandelsprövning kan genomföras av välfärdsföretag som arbetsmarknads- och socialförvaltningen
samverkar med.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska fördjupa dialogen med Polismyndigheten i syfte att
arbetsmarknads- och socialförvaltningen blir informerad om ungdomar som får stöd av socialtjänsten, begår brott.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden ska årligen lämna en rapport till Kommunfullmäktige
av vilka företag som arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverkar med.
Kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om antisemitismen i Malmö med syftet att kartlägga och analysera antisemitismen i Malmö. Politiker och
tjänstemän i Malmö stad behöver ett gemensamt underlag som utgångspunkt i arbetet mot
antisemitismen. Grundskolenämnden ska tillsätta en utredning i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och omfattning bland Malmös skolungdomar.
Kommunfullmäktige ska i dialog med Judiska församlingen anta en handlingsplan för att
motverka antisemitismen i Malmö, i syfte att återupprätta säkerheten för judar i Malmö och
deras möjlighet att utöva sin tro.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utreda en samverkansmodell i Malmö där kommunala förvaltningar, Malmö åklagarkammare och Polismyndigheten fördjupar sitt samarbete
för att lagföra fler personer som begår välfärdsbrott.
En Malmö-modell mot välfärdsbrott går ut på att kommunala nämnder i Malmö stad utser
en särskild utsedd tjänsteman som sedan samarbetar med åklagare och poliser för att bekämpa välfärdsbrott. Gemensamma utbildningar och nätverksträffar ska arrangeras för kommunala tjänstemän, åklagare och poliser som arbetar mot välfärdsbrott. 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 välfärdsbrott.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska stärka det pågående arbetet mot hedersförtryck
och upprätta ett kompetenscenter som fortsätter kartlägga hedersförtrycket i Malmö samt
fungerar som ett nav för arbetet mot hedersförtryck.
Kommunstyrelsen ska i samråd med polisen se till att de lokala ordningsföreskrifter som förbjuder EU-migranter från att tigga i Malmö tillämpas och förstärks.
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Stadsbyggnadsnämnden ska inrätta ett kommunalt forum för fastighetsägare som vill motverka den svarta ekonomin.
Kommunstyrelsen ska inrätta ett civilkuragepris som ska tilldelas Malmöbor som har handlat
på ett sätt som motverkar kriminaliteten i Malmö.
Kommunstyrelsen ska inrätta ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun,
polis, näringsliv och civilsamhället samverkar för att förebygga brott.
Sverigedemokraterna vill göra Tryggare Malmö till en permanent verksamhet inom miljöförvaltningen.
Uppdrag
-

Kommunstyrelsen ska upprätta en nolltolerans mot välfärdsbrott.

-

Kommunstyrelsen ska verka för ett utökat och förstärkt samarbete mellan Malmö
stad och myndigheter som Skatteverket, Migrationsverket, Tullverket och andra myndigheter som kan vara relevanta för kommunens arbete för trygghet.

-

Kommunstyrelsen ska upprätta en strategi för att det inte ska finnas några utsatta eller särskilt utsatta områden i Malmö.

-

Kommunstyrelsen ska verka för att stärka tillsynsverksamhet, ordningsvakter, förebyggande arbete och övervakningskameror i särskilt utsatta områden.
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Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska vara nöjda med sina välfärdstjänster
Nämnder som berörs: hälsa- vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden, grundskolenämnden, fritidsnämnden, kommunstyrelsen, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Det ska finnas ett starkt stöd till anhöriga som tar hand om sina nära och kära. Funktionsstödsnämnden ska utveckla och stärka sin förmedling av information om stöd om hjälp till
anhöriga. Funktionsstödsnämnden ska utveckla och stärka anhörigstödet. Malmö stad ska
inrätta ett anhörigråd som ska fungera som en referensgrupp i frågor som berör brukare och
deras anhöriga.
Grundskolenämnden ska utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa Skollagen och läroplanen.
Fritidsnämnden ska tilldelas medel för att öka aktivitetsbidraget för barn och ungdomars idrottande. Fritidsnämnden ska ekonomiskt stödja de föreningar som arbetar för att nå ut till
de ungdomar som inte naturligt dras till föreningslivet. Fritidsnämnden ska anordna utbildningar för pensionärer och äldre människor som är i behov av utbildning för att kunna hantera digitala verktyg. Stödet till handikappidrotten ska utökas.
Demensteamen som avvecklades ska återupprättas inom hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen och utökas till alla delar av Malmö.
Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra inom den kommunala välfärden. Funktionsstödsnämnden ska vidareutbilda vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper. Funktionsstödsnämnden ska upprätta krav på svenskkunskaper vid nyanställning
inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest.
Kommunstyrelsen ska utreda en regel som innebär att en nämnds bidrag till en förening ska
utgöra högst 20 procent av föreningens intäkter.
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Grundskolenämnden ska utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö, där skolfotograferingen är förenlig med dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen ska utreda hur Malmö stad kan införa Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Det är viktigt att äldre, funktionsvarierade och andra Malmöbor som använder sig av välfärdstjänster ska ha rätten att välja vilken aktör som ska utföra välfärdstjänsten.
Uppdrag
-

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett trygghetshotell.

-

Funktionsstödsnämnden ska vidareutbilda vård- och omsorgspersonal med bristande
svenskkunskaper.

-

Funktionsstödsnämnden ska upprätta krav på svenskkunskaper vid nyanställning
inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest.

-

Kommunstyrelsen ska utreda hur Malmö stad kan införa Lagen om valfrihetssystem
(LOV).
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Kommunfullmäktigemål: Malmös äldre ska ha positiva upplevelser av äldreomsorgen
Nämnder som berörs: hälsa- vård- och omsorgsnämnden, fritidsnämnden
Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra inom den kommunala äldreomsorgen.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska vidareutbilda vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska upprätta krav på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest.
Valfriheten inom äldreomsorgen ska betonas och lyftas fram. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska ta fram en äldreboendekatalog, där samtliga kommunens äldreboenden presenteras, för utdelning till alla äldre i behov av särskilt boende.
Malmös äldre ska känna sig trygga i sina kontakter med den kommunala äldreomsorgen.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska vid nyanställning av personal begära utdrag ur belastningsregistret.
Malmö stad ska tillsammans med civilsamhället utveckla stadens rekreationsverksamhet för
stadens äldre. Fritidsnämnden ska planera inrättandet av fler mötesplatser för äldre och öka
anslagen till stadens pensionärsorganisationer.
Malmö stad ska i öppna jämförelser gällande äldreomsorgen förbättra sitt resultat i förhållande till andra kommuner.
Ensamhet bland äldre är ett samhällsproblem idag. Risken att drabbas av depression ökar
med stigande ålder. HÄLP-projektet skriver i sin slutrapport att fler äldre kommer drabbas av
depression under de kommande decennierna. Sociala aktiviteter kommer vara viktig för
äldre. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska utreda upprättandet av ett trygghetshotell i
Malmö stad som ska erbjuda gemenskap, miljöombyte och vila för äldre, samt avlastning för
bortresta anhöriga.
Ett annat sätt att motverka ensamhet bland äldre är att skapa möten över generationer.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska utreda hur hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen kan
48

skapa förutsättningar för att studenter och andra ungdomar kan träffa äldre och genomföra
aktiviteter, t.ex. ta en promenad eller fika, i syfte att motverka ensamhet.
Idag måste man vara 75 år eller äldre för att få hjälp av Fixartjänst eller IT-fixaren. Om man
är beviljad hemtjänstinsatser eller omfattas av LSS kan man få ta del av fixarfunktionerna när
man är 67 år eller äldre. Många av våra äldre har haft slitsamma jobb och behöver hjälp för
att utföra praktiska göromål i hemmet. Vissa jobb sliter på kroppen mer än andra och redan
vid 65 års ålder kan äldre behöva praktisk hjälp i hemmet. Redan från 65 års ålder ska Malmöbor kunna få hjälp från Fixartjänst och IT-fixaren med en del praktiska saker i sitt hem.
Det ska finnas ett starkt stöd till anhöriga som tar hand om sina nära och kära. Hälsa- vårdoch omsorgsnämnden ska utveckla och stärka sin förmedling av information om stöd om
hjälp till anhöriga. Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska utveckla och stärka anhörigstödet.
Malmö stad ska inrätta ett anhörigråd som ska fungera som en referensgrupp i frågor som
berör brukare och deras anhöriga.
Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Förekomsten av fryst
och kyld mat som värms i mikrovågsugnar ska inte förekomma inom äldreomsorgen. System
där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien. Alla äldreboenden i Malmö ska ha tillagningskök med utbildade kockar.
Uppdrag
-

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska vid nyanställning av personal begära utdrag ur
belastningsregistret.

-

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska införa Fixartjänst och IT-fixaren från 65 års ålder.

-

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden ska ta fram en handlingsplan för att alla äldreboenden i Malmö ska ha tillagningskök med utbildade kockar.
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Kommunfullmäktigemål: Svensk kultur ska vara tillgänglig för fler Malmöbor
Nämnder som berörs: kulturnämnden, kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna arbetar för ett Malmö där samhället präglas av en historiskt rotad gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna – så
väl inrikes som utrikes födda.
Det svenska kulturarvet ska levandehållas och tillgängliggöras för fler i Malmö. En kommunal
kulturarvsfond ska upprättas där organisationer, föreningar, privatpersoner och myndigheter kan söka stöd för att bevara, trygga och skydda svenskt kulturarv som är på väg att försvinna eller behöver skyddas.
Den svenska kulturen är, liksom andra kulturer, unik och långsamt föränderlig. 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.
Det svenska kulturarvet ska få en mer framträdande roll i den offentliga konsten.
Kulturen ska bli mer tillgänglig för barn, äldre och funktionsvarierade. Bland annat behövs
bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer. Kulturskolan är en
framgångsrik verksamhet med förankring bland svenska folket, som gör kulturen mer tillgänglig för barn. Fler barn ska få tillgång kulturskolan.
Genom att utsätta en större del av kulturlivet för marknadskonkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Då behöver inte kommunen kulturresurser användas till att finansiera smala eller politiska verksamheter, vilka merparten av skattebetalarna
inte har något intresse av.
Kulturnämnden ska utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö. Detta kommer möjliggöra bildandet av fler kulturföretag i Malmö genom privata kulturskolor och musikskolor,
samtidigt som tillgängligheten till kulturskolor och musikskolor ökar.
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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. Det kulturutbud som får stöd av en kommunal kulturförvaltning måste vara relevant för kommunens invånare.
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.
Kulturnämnden ska avveckla stödet till invandrarföreningar vars verksamhet helt eller delvis
syftar till att bevara hemlandets kultur och identitet.
Uppdrag
-

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.

-

Kulturnämnden ska utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö.
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En god ekonomi
Sverigedemokraterna 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. En alltför hög kommunalskatt slår hårdast mot dem med lägst
inkomst då den inte är progressiv och sänker invånarnas disponibla inkomst.
Malmö ska bli en trygg och familjevänlig stad. Detta kommer dra fler löntagare till Malmö
vilket kommer leda till att skatteintäkterna ökar. Fler löntagare innebär även en ökad köpkraft bland Malmöborna som leder till att näringslivet växer.
Malmö stad ska upprätta en ambition att på sikt bli mindre beroende av det kommunala utjämningsstödet och statsbidrag.
Malmö stads skattekraft för inkomståret 2017 uppgick till 86,1 procent av medelskattekraften i riket. Skattekraften i Malmö är lägre än både Stockholm och Göteborg.

Källa: malmo.se
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2018 fick Malmö stad 5,6 miljarder kr i generella statsbidrag och kommunalt utjämningsbidrag. Syftet med det kommunala utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare
likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra förhållanden.
Generella statsbidrag och kommunalt utjämningsbidrag utgör 23 procent av Malmö stads intäkter. Sett till den totala summan är Malmö den kommun som är den största mottagaren av
kommunalt utjämningsbidrag.
Genom att attrahera fler löntagare till Malmö ökar skattekraften vilket resulterar i att
Malmö blir mindre beroende av den kommunala utjämningen. Ökade skatteintäkter innebär
även att Malmö stad kan finansiera investeringar genom skatter och inte genom att låna
pengar eller sälja tillgångar.
Överskottsmålet för kommunen ska fastställas till 1 procent av skatter och generella statsbidrag.
Skattesatsen för kommunalskatt i Malmö stad ska fastställas till 21,24 %.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö stad ska ha en ekonomi i balans
Nämnder som berörs: Samtliga facknämnder
Rätten till kommunal barnomsorg för barn till arbetssökande ska maximeras till de lagstadgade 15 timmarna per vecka.
Andelen löntagare bland Malmöborna ska öka medan kostnaderna för försörjningsstöd och
hemlöshet ska minska.
Kommunstyrelsen ska återkomma med en utredning om invandringens kostnader och konsekvenser för Malmö stads ekonomi.
Malmö stad ska upprätta en ambition om att på sikt bli mindre beroende av det kommunala
utjämningsbidraget.
En översyn ska göras av LiMas verksamhet för att se om den hyresförhandling som LiMa bedriver är optimal för Malmö stad ur ett ekonomiskt perspektiv.
Malmö stad ska få mer resurser för att säkerställa att Lagen om offentlig upphandling (LOU)
följs av kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsens ansvar att bistå hela organisationen
med allmän rådgivning, information och utbildning avseende inköpsrelaterade frågor måste
stärkas. Även tillsyn och samordning måste bli en del av kommunstyrelsens ansvar när det
gäller inköpsrelaterade frågor.
Antalet kommunikatörer i de kommunala förvaltningarna ska minska. Det är orimligt att
Malmö stads 14 förvaltningar har sammanlagt 158 kommunikatörer.
Kommunstyrelsen ska inrätta en framtidskommission för Malmö som ska slå fast vilka långsiktiga omprioriteringar som behövs för att ge Malmöbor en välfärd av hög kvalitet, starka
offentliga finanser samt ett mer gynnsamt näringslivsklimat.
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Grundskolenämnden ska avveckla ”förste fritidspedagog”. Titeln är ett påfund från styret i
Malmö stad. Sverigedemokraterna vill att skolan ska få statligt huvudmannaskap och att det
ska finnas likvärdighet i skolan. Därmed avvisar Sverigedemokraterna kostsamma kommunala titlar som ”förste fritidspedagog”, där vissa fritidspedagoger ska få avsevärt högre lön.
Det finns inget statligt beslut om att inrätta ”förste fritidspedagog”-tjänster.
Kommunstyrelsen ska förorda nämnder att ta beslut om att avsluta alla HBTQ-certifieringar.
Det finns inget underlag som tyder på att förvaltningarna i Malmö stad är fientliga till HBTQpersoner eller har några problem överhuvudtaget i sitt bemötande av HBTQ-personer. Trots
detta slussas skattemedel varje år till RFSL för HBTQ-certifieringar, som i praktiken är moderna avlatsbrev. Detta är skattemedel som kan användas för att finansiera kommunens
kärnverksamhet.
Kommunstyrelsen ska se över kommunala taxor och avgifter med syftet att säkerställa att
dessa indexregleras och för att den kommunala tjänsten ska kunna ha en hållbar finansiering.
Kommunstyrelsen ska göra en översyn av alla lokalkontrakt och upphandlingar för att säkerställa priser och hyror som är rimliga och som ser till att Malmöbornas skattemedel används
på bästa möjliga sätt.
Uppdrag
-

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

-

Antalet kommunikatörer i de kommunala förvaltningarna ska minska.

-

Kommunstyrelsen ska göra en översyn av alla lokalkontrakt och upphandlingar för att
säkerställa priser och hyror som är rimliga och som ser till att Malmöbornas skattemedel används på bästa möjliga sätt.
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Styrning och ledning
Enligt kommunallagen utgår styrningen i en kommun från kommunfullmäktige som beslutar i
ärenden av principiell karaktär såsom mål och riktlinjer för verksamheten samt kommunens
organisation. I Malmö fördelar kommunfullmäktige ansvaret för genomförandet av det kommunala uppdraget till nämnderna genom reglementen och till bolagen främst genom bolagsordning och ägardirektiv. Kommunens uppdrag regleras i stor utsträckning via lagstiftning
och nationella riktlinjer. Malmö stad har en styrmodell med ett långtgående decentraliserat
ansvar. Utöver reglementen och ägardirektiv styr kommunfullmäktige utifrån den långsiktiga
visionen bland annat genom mål, särskilda uppdrag och ekonomiska ramar.
Denna budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens nämnder
och helägda bolag under året. Utöver mål, uppdrag och ekonomiska ramar innehåller den
också riktlinjer som syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Budgeten är bindande
både vad avser ekonomiska ramar, kommunfullmäktiges mål och uppdrag för verksamheten.
Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade budgeten.
Kommunfullmäktiges mål i budgeten syftar till att ge en gemensam riktning för hela kommunens verksamhet och därmed bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning.
Målen är långsiktiga och gäller för innevarande mandatperiod, men ska uppnås så fort som
möjligt. De omfattar ett begränsat antal gemensamma och prioriterade utvecklingsområden
för hela staden där fler än en nämnd/bolags-styrelse behöver bidra för att uppnå en positiv
utveckling. Nämnder och bolagsstyrelser har för egen del också ett stort ansvar för utvecklingen av sin egen verksamhet.
För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i
Malmö stad, genomförs återkommande kommungemensam uppföljning under året av mål,
verksamhet och ekonomi. Uppföljningen utgör också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta planeringen.
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God ekonomisk hushållning i Malmö stad
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god
ekonomisk hushållning upprätthålls genom kommunfullmäktiges finansiella mål och mål för
verksamheten samt genom nedanstående riktlinjer. Riktlinjerna reglerar styrningen av kommunens samtliga nämnder och helägda bolag men i olika omfattning.

Finansiellt mål
Den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar.
Kommunfullmäktiges finansiella mål är en hållbar ekonomisk utveckling. För att mäta graden
av måluppfyllelse används tre indikatorer.
•

Årets resultat ska för år 2020 uppgå till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

•

Räntebärande nettolån ska för år 2020 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

•

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas.

Riktlinjer för nämnder och bolag
Kommunstyrelsens roll enligt kommunallagen är att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten i nämnder och bolag. Nämnder och bolagsstyrelser ska möjliggöra för kommunstyrelsen att utöva uppsiktsplikten.
Nämnder och helägda bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budget årligen besluta om en
budget för den egna verksamheten. Budgeten ska innehålla de kommunfullmäktigemål som
nämnden/bolagsstyrelsen tilldelats samt plan för verksamheten och ekonomin. För nämnder
som har fått ekonomiska ramar av kommunfullmäktige ska också anges hur dessa ramar ska
användas under året. Nämnds- och bolagsbudget upprättas i enlighet med anvisningar från
kommunstyrelsen.
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Nämnder har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva verksamhet och besluta om ändrad
inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnden bedömer lämplig eller nödvändig.
Om förändringen berör andra nämnder skall samråd med dessa ske före beslut. Ändringar
som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige uttryckt i årets budget skall beslutas av
kommunfullmäktige.

Riktlinjer för kommunfullmäktigemål
Budget
Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till flera utvalda nämnder och helägda bolag,
som ansvarar gemensamt för planering och genomförande av målet. Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska i sin nämnds- eller bolagsbudget besluta om sitt eget bidrag till tilldelade
kommunfullmäktigemål. Rapportering av målen i nämnds- och bolagsbudget ska ske i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.
Uppföljning
Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med Delårsrapport samt
Årsanalys – göra en bedömning av utvecklingen av valda indikatorer i relation till önskat utfall för mandatperioden. Rapportering ska ske i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen och ligger till grund för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige om
utvecklingen i förhållande till kommunfullmäktigemålen.
Inom de olika målområdena finns ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband med nämndernas/bolagens årsanalys i enlighet med särskilda anvisningar från kommunstyrelsen.
I slutet av en mandatperiod ska nämnder och helägda bolag rapportera uppfyllelse av kommunfullmäktigemålen baserat på den helhetsbild som utvecklingen av valda indikatorer ger.
Det innebär att uppföljningen i slutet av en mandatperiod skiljer sig från den årliga uppföljningen.
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Riktlinjer för ekonomi
Nämnders och bolags kontroll över sin ekonomi och deras förmåga att vidta korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade utvecklingen. Utgångspunkten är att nämnder och bolag, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva
en väl fungerande och effektiv verksamhet. För att uppnå detta krävs bland annat att nämnder och bolag har en välfungerande intern ekonomisk styrning. Nämnder ska därför upprätta
interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Dessa ska bland annat innefatta ansvars- och befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning samt andra nämndspecifika ekonomiska regelverk som krävs för att säkerställa nämndsansvaret. För bolagen regleras kraven
på intern styrning genom ägardirektiven.
Nämndernas ansvar för ekonomiska ramar
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska ramar genom ett eller flera kommunbidrag och en investeringsram för sin verksamhet. Dessa ramar
är bindande för nämnden och får inte överskridas. Nämnderna har ansvar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten
skall bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.
Nämnder ska i sin nämndsbudget årligen besluta om hur tilldelade ekonomiska ramar ska
fördelas till verksamheten. Fördelningen ska göras med utgångspunkten att driva en väl fungerande och effektiv verksamhet.
Ändringar av tilldelade ekonomiska ramar beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär att
nämnder som har flera kommunbidrag inte får omfördela medel mellan dessa ramar.
Uppföljning för nämnder och helägda bolag under året samt konsekvenser för kommande år
Nämnder och helägda bolag ska rapportera till kommunstyrelsen om utveckling av ekonomin
under året i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

59

Nämnder och helägda bolag har, utöver vad som anges i anvisningar från kommunstyrelsen,
alltid ett ansvar att på eget initiativ informera kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
Nämnder och helägda bolag ska för egen del regelbundet följa utvecklingen i sin verksamhet
och vidta korrigerande åtgärder efter behov.
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning skall kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige vilka justeringar av kommunbidrag och investeringsramar som bör göras för nämnderna nästföljande år med anledning av kommunens
ekonomiska resultat.
Nämndernas investeringar, finansiell leasing och lokalförhyrning
Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under
en lång tid. Därför gäller särskilda riktlinjer för större investeringsobjekt. Detta gäller även
finansiell leasing eller lokalförhyrning, vilket i vissa fall kan vara ett alternativ till att göra
egna investeringar.
Nämnd ska planera och prioritera behovet av investeringar i relation till den investeringsram
som beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte överstigas utan
beslut i kommunfullmäktige.
Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från
kommunstyrelsen om totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för
objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av de objekt som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska ske
enligt anvisningar från kommunstyrelsen.
I de fall uthyrande nämnd ansöker om objektsgodkännande för lokalinvestering ska dess
framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande nämnd
om att den ökade hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag.
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Nämnd som vill finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing ska i första hand göra
så via Malmö leasing AB. Beslut om finansiering via leasing ska alltid föregås av övervägande
mellan eget inköp och finansiell leasing, i samråd med stadskontorets ekonomiavdelning.
Nämnd ska inhämta kommunstyrelsens tillstånd att finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 mnkr.
Vid extern förhyrning av lokal ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens tillstånd
om hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 mnkr. Med extern förhyrning menas
all förhyrning som inte sker från annan nämnd i kommunen.

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Kommuner och landsting har, enligt kommunallagen 11 kap. 14 §, möjlighet att under vissa
angivna förutsättningar reservera medel i en resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna
täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet är att kunna bygga upp en reserv under goda
tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

Reservering av medel till RUR
Reservering till en resultatutjämningsreserv får enligt kommunallagen göras med högst ett
belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Härutöver gäller för Malmö stad:
Reservering skall endast ske av resultat som överstiger kommunens finansiella mål.

Uttag av medel från RUR
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel.
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Härutöver gäller för Malmö stad:
Uttag från resultatutjämningsreserven kan endast ske för att täcka underskott (d.v.s. när
årets resultat efter balanskravsjustering är negativt) som uppstår genom en lägre skatteunderlagsökning till följd av en lågkonjunktur.1

1 Vid

bedömningen av konjunkturens effekt på skatteunderlaget kan budgetårets ökning av skatteunderlaget i riket
jämfört med den genomsnittliga ökningen under de tio föregående åren användas som ett riktvärde. Källa: Sveriges
kommuner och landsting, 2013, RUR i praktiken.
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Planeringsförutsättningar, ramar och ekonomisk analys
Planeringsförutsättningar
Utveckling av kommunernas ekonomi
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i oktober 2019 gjort följande bedömning av
kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar de kommande åren:2
”Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår av både förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken. SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild
lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. Vår bedömning är
att BNP ökar med strax över en procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiger
till drygt 7 procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker något. Kommunerna går nu in i
ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för
att få ihop budget och plan för perioden 2020–2022. Befolkningsförändringar ställer höga
krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. Kostnaderna per invånare
för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och
det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden.”
Sveriges Kommuner och Landsting gör i prognosen bedömningen att timlöneökningar enligt
konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 3,1 % för 2020 och ökningen av konsumentprisindex till 1,9 %. Den viktade sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index
på 2,7 %. SKL:s prognoser över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen nedan.

Utveckling av timlön och KPI (SKL oktober 2019)
Årlig procentuell förändring
2018

2019

2020

2021

2022

Timlön, konjunkturlönestatistik

2,5%

2,7%

3,1%

3,2%

3,3%

KPI, konsumentprisindex

2,0%

1,8%

1,9%

2,1%

2,5%

2 Sveriges

kommuner och landsting Ekonomirapporten oktober 2019
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Befolkningen
Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 339 313. Enligt Malmö stads
senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka med drygt 4 900 invånare under 2019 eller knapp 1,5 %. Under år 2020 förväntas ökningstakten ligga på nästan
samma nivå.
Tabellen till höger visar den befolkning som

Antal invånare, budget
2020

2019 Förändring

5 035

5 233

-198

prognos som tagits fram under våren året före

1-5 år
6-15 år

23 276
39 874

23 347
38 151

-71
1 723

budgetåret. Befolkningen beräknas som ett ge-

16-19 år

12 965

12 460

505

20-64 år

213 040

209 254

3 786

65-79 år
80-w år

38 292
14 133

37 638
14 138

654
-5

346 615

340 221

6 394

budgeten baserats på. Budgeten för respektive
år beräknas utifrån Malmö stads befolknings-

nomsnitt av det prognostiserade antalet invånare vid årets början och dess slut.

0 år

Totalt

I årets budget är ökningen störst inom åldersgrupper som efterfrågar skolverksamhet. Jämfört med föregående års budget ökar antalet invånare i åldern 6–15 år med 4,5 % och i åldern 16–19 år med 4,1 %.

Skatteintäkter och generella bidrag
Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2020 och planperioden har baserats på
Sveriges Kommuner och Landstings prognos från oktober 2019.
År 2020 är den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget 0,5 procentenheter högre än det faktiska. Det beror på
det förslag om ytterligare sänkt skatt
(höjda grundavdrag) för personer över 65
år som lämnats i propositionen. Skatten
sänktes även år 2019 och precis som för
2019 föreslås kommuner och landsting 2020 få kompensation för de minskade skatteintäkterna genom en höjning av de generella statsbidragen. Även denna reglering har beaktats i
skatteprognosen.
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Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering med 21,24 %. En förändring av utdebiteringen med 1 procentenhet förändrar skatteintäkterna med cirka 680 mnkr.
Om skatteunderlaget (för riket) 2020 förändras med 1 procentenhet påverkas intäkterna
med 180 mnkr.
Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2019. Om befolkningen
förändras med 500 personer påverkas intäkterna med cirka 55 mnkr.

Budget 2020 med plan för åren 2021–2022
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKL:s prognos oktober 2019.
Därtill har 22 mnkr i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden
budgeterats.

Index
Jämfört med budget 2019 får följande nämnders ramar en indexuppräkning på 2,5 procent:
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, hälsavård- och omsorgsnämnden.
Resterande nämnders ramar får en indexuppräkning på 1 procent.

Demografi
För de nämnder där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång har en demografieffekt beräknats. Beräkningarna utgår från den befolkningsprognos
som tagits fram under våren 2019.3

3 Demografiberäkningarna

görs enligt en schabloniserad modell med faktorer som inte är påverkbara för en enskild
nämnd. Beräkningsmodellen utgår från att verksamheten för nya invånare drivs med samma ambitions- och kostnadsnivå som den befintliga verksamheten.

65

Ramjustering till följd av den demografiska effekten sker i första hand för nämnder som i huvudsak driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men har beräknats även för delar
av kultur- och fritidsverksamheten. Totalt har nämndernas kommunbidrag förstärkts med
429 mnkr för demografieffekter.

Bolag och kommunalförbund
Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknas upp för prisoch löneökningar. Den faktiska uppräkningen fastställs slutligen i kommunstyrelsens
nämndsbudget för 2020 och är i flera fall beroende av uppräkningar utifrån olika avtal.
I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2019 en förväntad effekt inom Malmö stadshus AB, där bolag som visar överskott balanserar underskott i andra bolag inom bolagskoncernen.

Räntor och utdelningar
Finansiella intäkter och kostnader bygger på prognosen från Delårsrapport 2019 med hänsyn
taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten
av räntor är beräknat utifrån en oförändrad internränta om 3 %. I budgeten ingår inte en förväntad utdelning från MKB.

Revisorskollegiet
I kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktiges presidium som ska bereda förslaget till budget för revisorskollegiet. I beräkningarna ingår det förslag till budgetram för 2020
för revisorskollegiet som bereds av kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen tar
dock inte för egen del ställning till budgetramen för revisorskollegiet.

Antaganden och tekniska justeringar
I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om justerade budgetramar under 2019. Detta avser framför allt ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad 2019
som tilldelats funktionsstödsnämnden. Tilläggsbudget under 2019 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i beräkningsunderlaget.
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Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos
(augusti 2019).
Tekniska nämnden och servicenämnden har tilldelats utökat kommunbidrag för driftskostnader som uppstår till följd av komponentavskrivningar. Effekten av den för närvarande låga
räntenivån och annuitetsberäknad hyra har inneburit ett ökat avkastningskrav på servicenämnden om 22 mnkr.
Kommunbidrag omfördelas avseende kostnader för geodata från tekniska nämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, servicenämnden samt kommunstyrelsen till
stadsbyggnadsnämnden. Orsaken är att skapa tillgång till öppna geodata och att informationen kan fritt användas. Omfördelningen omfattar totalt 2 mnkr.
En höjning av PO-pålägget i enlighet med uppgifter från SKL innebär att verksamheternas
kostnader för 2020 beräknas öka med sammanlagt 92,6 mnkr. Nämndernas kommunbidrag
justeras därmed för att täcka de ökade kostnaderna.
Efter en genomlysning av gällande regelverk avseende redovisning av kostnader för rivning
kommer en större andel av kostnaderna att redovisas som driftskostnad istället för investering. I budgeten har tekniska nämndens ram för marksanering utökats till att även omfatta
rivningskostnader. Motsvarande kostnader uppstår även inom servicenämnden som därför
också får en särskild ram för detta.

Övriga förändringar
Kommunbidraget till Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer minskas med 55,8 mnkr.
Minskningen beror på att Malmö stad kommer sluta finansiera HVB-placeringar för ensamkommande som egentligen ska finansieras genom statsbidrag. Integrationscenter ska avvecklas. Antalet kommunikatörer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska minska.
Personal som arbetar med anvisade nyanlända ska minska.
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27 mnkr ska avsättas inom arbetsmarknads- och socialnämnden för att inrätta ett återvändarcentrum i Malmö, införa etableringslån, stärka arbetet mot droger och missbruk,
stärka Stödcentrums arbete med brottsoffer och fördjupa dialogen med Polismyndigheten.
18 mnkr ska avsättas inom arbetsmarknads- och socialnämnden för att stärka det pågående
arbetet mot hedersförtryck och upprätta ett kompetenscenter som fortsätter kartlägga hedersförtrycket i Malmö, upprätta en lånecentral för människor som uppbär ekonomiskt bistånd och anställa fler social- och arbetsmarknadssekreterare.
Kommunbidraget till hemlöshet kommer minskas med 78 mnkr. Minskningen är möjlig på
grund av att Sverigedemokraterna föreslår att MKB inför en ny uthyrningspolicy som gör det
svårt för försörjningsstödstagare att flytta till Malmö. Hemlösa som är utrikesfödda kommer
erbjudas hjälp att återvända till sina hemländer. Hemlösa kommer placeras i boenden utanför Malmö som har lägre kostnader. Malmö stad ska även placera hemlösa i mobila boenden
med lägre kostnader.
Kommunbidraget till ekonomiskt bistånd kommer minskas med 147,6 mnkr. Minskningen är
möjlig på grund av att kraven vid beviljandet av ekonomiskt bistånd ska skärpas. Fler möjligheter kommer finnas att utbilda sig, genom fler komvuxplatser med inriktning mot anställningsbarhet, yrkesinriktad SFI, snabbspår till kommunala bristyrken. Det ekonomiska biståndet till illegala migranter ska upphöra. Etableringslån ska ersätta glappersättningen mellan
dagersättning och etableringsersättning till nyanlända.
Kommunbidraget till kulturnämnden ska minska med 57,3 mnkr. Minskningen är möjlig på
grund av mindre anslag till kulturarrangemang, mötesplatser, kulturstödsbudgeten och stabsavdelningarna. Antalet kommunikatörer ska minska. Romskt informations- och kunskapscenter ska avvecklas.
23 mnkr ska avsättas inom kulturnämnden för införandet av kulturcheck för privata kulturskolor, en kommunal kulturarvsfond och större tillgänglighet till kulturen för barn, äldre och
funktionsvarierade.
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3 mnkr ska avsättas inom kulturnämnden för att kommunen ska ta på sig en mer aktiv roll
som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.
Kommunbidraget till kommunstyrelsen ska öka med 35,1 mnkr. Ökningen beror på trygghetssatsningar som består av ordningsvakter och att särskilt utsatta områden får mer resurser för tillsynsverksamhet, förebyggande arbete och övervakningskameror. Trygghetssatsningarna i kommunstyrelsen uppgår till 64 mnkr.
Kommunbidraget till grundskolenämnden minskar med 15 mnkr. Minskningen är möjlig på
grund att mindre anslag tilldelas till modersmålsenheten, förvaltningsledningen, kommunikationsavdelningen och Pedagogisk Inspiration. Mottagningsenheten och titeln förste fritidspedagog avvecklas.
62,9 mnkr ska avsättas inom grundskolenämnden för att genomföra de förslag som nämns i
Sverigedemokraternas budgetreservation. Ytterligare 25,2 mnkr ska avsättas till grundskolenämnden som resursförstärkning för att kompensera för den underfinansierade verksamheten.
20 mnkr ska avsättas inom förskolenämnden för en satsning på mindre barngrupper. Ytterligare 16,8 mnkr ska avsättas inom förskolenämnden som resursförstärkning för att kompensera för den underfinansierade verksamheten.
Inom förskolenämnden minskas anslagen till Pedagogisk Inspiration och kommunikatörer.
Modersmålsstödet avvecklas. Barn till arbetssökande kommer ha rätt till 15 timmar kommunal barnomsorg.
Kommunbidraget till miljönämnden ökar med 17,8 mnkr. Ökningen beror på trygghetssatsningar som består av att stärka arbetet mot livsmedelsfusk och göra Tryggare Malmö till en
permanent verksamhet inom miljöförvaltningen. Trygghetssatsningarna i miljönämnden
uppgår till 30 mnkr. Anslaget till tobakstillsyn på stadens skolgårdar kommer öka med 2
mnkr.
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Inom miljönämnden kommer anslagen till kommunikationsenheten, förvaltningsledningen
och miljöstrategiska avdelningen minska.
Kommunbidraget till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer minska med 27,9
mnkr. Minskningen beror på mindre anslag till modersmålsundervisning, Pedagogisk Inspiration, Vägledningscentrum, Startskolan, SFI, Pedagogisk stödenhet och förvaltningsadministration.
40 mnkr ska avsättas inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för expansion av yrkesinriktad SFI, utökning av antalet komvuxplatser med tydlig inriktning mot anställningsbarhet
och fler lärlingsutbildningar.
14 mnkr ska avsättas inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för vidareutbildning av
skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap, genomföra en rekryteringskampanj till
yrkesprogram och upprätta ett kommunalt integrationsinstitut.
Kommunbidraget till fritidsnämnden ska minskas med 14,2 mnkr. Minskningen möjliggörs
genom minskade anslag till föreningsbidrag, fritidsgårdsavdelningen, förvaltningsledningen
och administrativa staber. Antalet kommunikatörer ska minskas.
10 mnkr ska avsättas inom fritidsnämnden för att tillsammans med civilsamhället utveckla
stadens rekreationsverksamhet för äldre och öka aktivitetsbidrag för barn och ungdomars
idrottande.
12 mnkr ska avsättas inom fritidsnämnden för att ekonomiskt stödja de föreningar som arbetar för att nå ut till ungdomar som inte naturligt dras till föreningslivet, anordna utbildningar för pensionärer som är i behov av utbildning för att kunna hantera digitala verktyg,
öka anslagen till stadens pensionärsorganisationer och utöka stödet till handikappidrotten.
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Kommunbidraget till tekniska nämnden ökar med 18,7 mnkr. Ökningen beror på anslag för
att etablera fler säkra cykelparkeringar som förhindrar cykelstöld och för att anställa fler
gatu- och parkförvaltare.
Kommunbidraget till funktionsstödsnämnden ökar med 21,7 mnkr. Ökningen beror på satsningar för att utveckla och stärka anhörigstödet, vidareutbildning av vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper, inrättandet av ett anhörigråd, implementerandet av
krav på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest samt utbyggnad av LSS.
Kommunbidraget till hälsa- vård- och omsorgsnämnden ökar med 78,7 mnkr. Ökningen beror på satsningar för att utveckla och stärka anhörigstödet, vidareutbildning av vård- och
omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper, återupprättandet av demensteamen, implementerandet av krav på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest, framtagandet av en äldreboendekatalog där samtliga kommunens äldreboenden presenteras, fixartjänst från 65 års ålder och tillagningskök och utbildade
kockar till Malmös äldreboenden. I ökningen av kommunbidraget ingår även en resursförstärkning på 33 mnkr för att kompensera underfinansieringen inom den kommunala äldreomsorgen.
Kommunbidraget för stadsbyggnadsnämnden ökar med 7,5 mnkr. Ökningen beror på tilldelad anslag som stadsbyggnadskontoret ska använda för att inrätta ett kommunalt forum för
fastighetsägare som vill motverka den svarta ekonomin.
Kommunstyrelsens anslag till förfogande ska minska med 30 mnkr.

Investeringsverksamhet
Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder med högst
investeringsvolym är servicenämnden och tekniska nämnden. Servicenämnden genomför investeringar framför allt i byggnader för samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden
samt lokaler för fritids- och kulturverksamhet. Tekniska nämnden genomför investeringar
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framför allt avseende exploatering och utbyggnad av staden. Övriga nämnder investerar i utrustning.
Investeringsnivån för åren 2020–2022 uppgår till
10,2 miljarder. Fördelningen av den totala investeringsramen mellan åren framgår av diagrammet nedan.
Försäljningar av exploateringsmark (exklusive avsättningar i form av gatukostnadsersättning)
har beräknats till 360 mnkr per år. Under perioden planeras inga försäljningar av anläggningstillgångar.

Ekonomisk analys
Resultatutveckling
För 2020 budgeteras ett resultat om 206 mnkr, vilket motsvarar 1 % av skatter och generella
statsbidrag. Även för åren 2021 och 2022 planeras en resultatnivå om 1 %.

Lånekvot och räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna bedöms lånekvoten understiga 30 % under hela planeringsperioden 2020–2022.
Vid ingången av år 2020 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld på 1,8 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2020 beräknas nettoskulden öka med 1,5
miljarder kronor.
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Finansnetto och avskrivningar
Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar
och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas. Under perioden 2020–2022
beräknas andelen kostnader för kapitalanvändning vara relativt oförändrad på knappt 6 %.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
Miljoner kronor
Utfall
2018

Budget Prognos
2019
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

5 236
4 599
4 931
4 545
4 610
4 676
-22 328 -23 085 -23 008 -23 716 -24 204 -24 925
-1 076 -1 150 -1 153 -1 191 -1 226 -1 244

Verksamhetens nettokostnader

-18 168 -19 636 -19 230 -20 362 -20 820 -21 493

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

13 429
5 629

13 925
5 800

13 988
5 916

14 430
6 145

14 898
6 147

15 479
6 262

Verksamhetens resultat

890

89

674

213

225

248

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

130
-99

297
-189

279
-165

212
-219

260
-275

381
-409

Resultat före extraord. poster

921

197

788

206

210

220

0

0

0

0

0

0

921

197

788

206

210

220

Extraordinära poster
Årets resultat
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Balansräkning
Miljoner kronor
Budget Prognos
2019
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

22 339

24 798

23 843

25 857

28 039

30 001

10 855
33 194

12 648
37 446

12 912
36 755

15 149
41 006

16 787
44 826

18 442
48 443

84
2 823

84
2 690

84
3 016

84
3 016

84
3 016

84
3 016

Summa Tillgångar

36 101

40 220

39 855

44 106

47 926

51 543

Eget kapital, avsättningar och skulder
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Eget kapital

921
3 227
12 347
16 495

197
3 227
13 268
16 692

788
3 227
13 268
17 283

206
3 227
14 056
17 489

210
3 227
14 262
17 699

220
3 227
14 472
17 919

Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Avsättningar

1 981
265
2 246

2 153
265
2 418

2 172
265
2 437

2 347
265
2 612

2 611
265
2 876

2 876
265
3 141

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder

12 946
4 414
17 360

16 696
4 414
21 110

15 600
4 535
20 135

19 470
4 535
24 005

22 816
4 535
27 351

25 948
4 535
30 483

Summa Eget kapital, Avsättningar och
Skulder

36 101

40 220

39 855

44 106

47 926

51 543

Pensionsförmåner intjänade före 1998

-5 243

-5 093

-5 024

-4 856

-4 714

-4 562

Tillgångar
Materiella & immateriella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Utfall
2018
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Finansieringsanalys
Miljoner kronor
Utfall
2018

Budget Prognos
2019
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Årets resultat
Avskrivningar
Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Ej likviditetspåverkande poster

921
1 076
119
-35
-538

197
1 150
172
0
-240

788
1 153
191
0
-500

206
1 191
175
0
-240

210
1 226
264
0
-240

220
1 244
265
0
-240

Medel från verksamheten

1 543

1 279

1 632

1 332

1 460

1 489

-138
-5
538
741
220
146

0
0
240
0
488
0

0
0
500
0
280
121

0
0
240
0
364
0

0
0
240
0
400
0

0
0
240
0
474
0

1 502

728

901

604

640

714

-2 487

-3 609

-2 657

-3 205

-3 408

-3 206

Räntebärande fordringar
Räntebärande lån

-664
106

-1 793
3 262

-2 057
2 374

-2 237
3 506

-1 638
2 946

-1 655
2 658

Kassaflöde finansieringsverksamheten

-558

1 469

317

1 269

1 308

1 003

0

-133

193

0

0

0

Minskn/ökn övr. långfristiga fordr.
Minskn/ökn förråd m.m.
Försäljn/inköp exploateringsmark
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.
Minskn/ökning förutbetalda investeringsbidrag
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet
Kassaflöde investeringsverksamhet

KASSAFLÖDE
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Investeringsplan
Belopp i tusentals kronor

UTGIFTER
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö stad
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd

BUDGET
2020

PLAN
2021

PLAN
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

TOTALT
2020-2025

1 500

900

900

900

900

900

6 000

95 000

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

485 000

874 000

810 000

813 000

774 000

762 000

746 000

4 779 000

37 000

133 000

332 000

478 000

553 000

563 000

2 096 000

800

800

800

800

800

800

4 800

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

8 100

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

15 000

15 000

15 000

20 000

20 000

15 000

100 000

Grundskolenämnd

76 500

67 500

58 500

58 500

58 500

58 500

378 000

Förskolenämnd

36 000

31 500

37 000

37 000

28 000

26 500

196 000

Kulturnämnd

22 000

22 000

19 000

18 000

18 000

18 000

117 000

Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Servicenämnd
Finansering
SUMMA

5 500

4 600

4 600

5 500

6 500

6 500

33 200

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

162 000

8 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

53 000

13 500

13 500

13 500

13 500

13 500

13 500

2 000 000 2 200 000 1 800 000 1 300 000 1 150 000 1 100 000
112 000

114 000

116 000

117 000

119 000

125 000

3 325 150 3 528 150 3 325 650 2 938 550 2 845 550 2 789 050

81 000
9 550 000
703 000
18 752 100

INKOMSTER (teknisk nämnd)
Försäljning kvartersmark
-varav gatukostnadsersättning
Gatukostnadsersättning, privat mark
Storstadspaketet för Malmö stad

600 000

600 000

600 000

500 000

500 000

500 000

3 300 000

240 000

240 000

240 000

200 000

200 000

200 000

1 320 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

660 000

14 000

50 000

124 000

179 000

207 000

212 000

786 000
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Driftbudget
Tusentals kronor
BAS

Demografi

Övrigt

KB 2020

Kommunfullmäktige

25 227

Index
1,0%

252

620

26 099

Revisorskollegiet *)

12 271

1,0%

123

400

12 794

1 481

1,0%

15

31 084

1,0%

311

523 973

1,0%

5 240

Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
KS anslag till förfogande
Servicenämnd
Rivning och marksanering
Teknisk nämnd
Exploateringsvinster
Rivning och marksanering
Hamnanläggningar

141 804
-360 049

1 496
31 395
25 000

1,0%

157

35 159

564 372

-32 200

134 604

6 000

-353 892

50 000
942 798

50 000
1,0%

9 428

18 700

970 926

-240 000

-240 000

60 000

60 000

-13 286

-13 286

Miljönämnd

68 081

1,0%

681

17 842

86 604

Stadsbyggnadsnämnd

90 938

1,0%

909

7 500

99 347

Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

25 395
1 739 375

2,5%
2,5%

635
43 484

52 000

-27 937

26 030
1 806 922

Grundskolenämnd

4 593 384

2,5% 114 835

229 500

-15 000

4 922 719

Förskolenämnd

2 909 590

2,5%

72 740

-9 300

Kulturnämnd

503 992

1,0%

5 040

7 700

-57 346

459 386

Fritidsnämnd

562 456

1,0%

5 625

10 915

-14 255

564 741

Hälsa- vård och omsorgsnämnd

3 099 903

2,5%

77 498

14 490

78 760

3 270 651

Funktionsstödsnämnd

1 959 999

1,0%

19 600

21 149

21 744

2 022 492

Arbetsmarknads- och socialnämnd

1 679 391

1,0%

16 794

52 886

-55 846

1 693 225

Hemlöshet

451 842

1,0%

4 518

7 623

-78 000

385 983

Ekonomiskt bistånd

897 853

1,0%

8 979

17 040 -147 600

776 272

Statsbidrag flyktingar

-160 000

SUMMA NÄMNDERNA

19 597 502

Skatter och generella statsbidrag

367 720

Bolag/kommunalförbund

146 686

Räntor och utdelningar
Gemensamma anläggningar och övrigt
SUMMA KOMMUNEN

-160 000
386 864

-20 552 394

Personalförsäkr/pensioner

2 973 030

429 003 -241 459

-22 000 -20 574 394
367 720
9 833

-370 004

156 519
30 000

12 249
-798 241

20 171 910

-340 004
12 249

396 697

429 003 -233 459

-206 000

*) Preliminär beräkning, budgetramen till revisorskollegiet beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslag från KF:s presidium
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