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Budget 2021
Solidaritet - i välgång och kris
Vänsterpartiet anser som ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på
ekologisk grund att politikens främsta uppgift är att skapa ett jämlikt samhälle.
Budgeten är ett medel för att åstadkomma detta. Genom den kan vi omfördela makt
och resurser. En bra utbyggd och tillgänglig välfärd bidrar till att utjämna klassklyftor
och ojämlikhet. En fullt ut finansierad gemensam välfärd innebär trygghet och
möjlighet till delaktighet både för Malmöborna och för kommunens anställda.

Den nuvarande statliga politiken är förutsättningen för denna budget. Kommunens
ekonomi påverkas oerhört mycket av rikspolitiken. När vi nu har en regering som för en
politik som framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som
motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden
men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag.
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Årets budget är mer osäker än på länge. Den världsomfattande pandemin Covid-19
påverkar i allra högsta grad även budgeten för Malmö Stad. Arbetslösheten är högre,
turistnäringen mindre, behovet av vård och omsorg annorlunda och i viss mån större.
Situationen har dock inte förändrat det vi i Vänsterpartiet redan från början vet, snarare
befäst våra argument för att välfärden behöver förstärkas.
En förändring av politiken på riksnivå där Vänsterpartiet får ökat inflytande skulle ge mer
pengar till Malmös välfärd från staten. Skulle Vänsterpartiets nationella budget gå
igenom skulle Malmö stad få 565 miljoner kronor mer att lägga på vår gemensamma
välfärd nästa år, det motsvarar lite drygt 1000 fler anställda. Vi behöver en statlig politik
som omfördelar resurserna i samhället från de rika till de behov som finns. En
skattepolitik som beskattar höga inkomster, kapital, arv och förmögenheter. Detta är
vårt huvudalternativ till en ny ekonomisk politik. Får vi inte till en förändrad statlig
skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden.
Det finns mycket att förändra i Malmö. Sveriges fattigaste barn bor i vår stad. På många
håll har staden blivit tryggare samtidigt som våld ökar i andra delar, brottsoffren för de
grova våldsbrotten bor ofta i fattiga delar av staden. Medellivslängden varierar kraftigt
mellan västra och östra Malmö. Detta löser vi inte genom ökad kontroll och repression
eller genom nedskärningar av kommunens verksamheter. Vi löser det genom en
fungerande välfärd som skapar förutsättningar för varje människas rätt till frihet. Redan
som liten har du rätt att mötas med respekt och förståelse för din livssituation, och det
bemötande ska sedan följa dig genom livet. Varje Malmöbo ska ha möjlighet att påverka
sin egen situation, sin arbetsplats och vårt gemensamma samhälle. Genom att satsa på
förskolan och skolan ger vi alla barn möjligheter till ett gott liv. Så bygger vi en stad som
håller ihop.
Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån Malmöbornas behov. Därför är det
viktigt att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad verksamhet.
Erfarenheten visar att när privata ägare skapar vinst ur samhällstjänster, görs det genom
att sänka kvaliteten och införa sämre villkor för de anställda. Det sker genom otryggare
anställningar, fler deltider, lägre löner samt stress och sämre arbetsmiljöer.
Vinstintresset gör att privata aktörer är sämre på att ställa om till hållbara lösningar
vilket krävs för att motverka klimatförändringarna.
För att bygga en hållbar framtid för oss i Malmö krävs politiker som tar ansvar och vill
förändra. I flera år har ledningen sålt ut Malmöbornas mark och sedan använt vinsterna i
driften. Det är en ohållbar ekonomisk politik. Vinst är engångspengar och ska inte
användas i drift och att sälja ut tillgångar är långsiktigt olönsamt. Det är som att sälja
spisen för att gå på restaurang. Istället för att sälja marken kan vi upplåta den med
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tomträtt och årligen få in inkomster som kan användas till kommunal verksamhet. Att
sälja ut tillgångar och göra nedskärningar i välfärden är högerpolitik som utarmar vår
gemensamma välfärd. När välfärden blir sämre söker sig de som har möjlighet till privata
alternativ. På så sätt förstörs förutsättningarna för ett välfärdssamhälle. Vänsterpartiet
vill gå en annan väg. Vi vet att det går att skapa ett samhälle för alla.

Vi finansierar Malmö Stads verksamheter fullt ut
Vår gemensamma välfärd är underfinansierad, detta beror främst på de stora
skattesänkningar som skett på nationell nivå, som minskat skattemedlen till välfärden.
Malmö stads budget har varit på svältgränsen i flera år, det krävs en ny politik för att
förändra detta. Välfärden måste utvecklas, och staden måste bli mer jämlik. En statlig
progressiv skatt är alltid att föredra, men en kommunal skattehöjning är bättre än en
dålig välfärd. Om inte regeringen och riksdagen vill höja skatteintäkterna så måste vi
göra det lokalt.
För att kunna ha en bra välfärd i Malmö vill vi höja skatten med 1 krona. Det ger 697
miljoner extra till vår gemensamma välfärd. Vänsterpartiet vill inte heller att Malmö stad
har ett överskottsmål. Eftersom vi är i en lågkonjunktur tar vi ut 320 miljoner kronor ut
resultatutjämningsreserven (RUR).
Dessutom vill vi återta privatiserad verksamhet som privata HVB-hem, privata vård- och
äldreboenden, externa placeringar inom LSS och SoL, samt dyra privata
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härbärgesplatser till kommunal regi Det skulle spara stora summor som kan användas
inom varje nämnd till att höja kvaliteten.. Det ger ett mer jämlikt Malmö.
I många år har de rika i samhället favoriserats – nu är det alla vi andras tur. Det finns en
annan väg. Sverige är idag ett skatteparadis för de rika. Det är orättvist och innebär att
det inte finns pengar att finansiera vår gemensamma välfärd. 100-tals miljarder har
försvunnit från välfärden genom att de som har mest fått skattesänkningar och bidrag.
Det handlar om ett politiskt val: Vill vi ha jämlikhet eller ökade klassklyftor?

Politiska mål
I vår budget har Agenda 2030 inarbetas i ordinarie målstyrning.
Kommunfullmäktigemålen belyser ett begränsat antal områden som är viktiga för
Malmö att utveckla på både kort och lång sikt. För att uppnå verklig förändring behövs
en ny ekonomisk världsordning där rovdrift på människor och natur ersätts med en
politik för solidaritet och rättvisa. Vänsterpartiet formulerar här våra mål för Malmö.
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom
och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten
och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
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Vänsterpartiets kommunfullmäktigemål
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund.
Vi analyserar, problematiserar och lägger förslag med jämlikhet och jämställdhet som
utgångspunkt. I årets budget har vi tagit fasta på fem områden som vi anser att Malmö
Stad behöver arbeta med och förbättra sig inom. Dessa är: ett hållbart arbetsliv, klimat,
bostäder, utbildning samt människors frihet.
I Vänsterpartiets Malmö får välfärdspersonalen betalt i pengar, inte applåder. Malmö
Stad ser till att personalen har god arbetsmiljö och möjlighet att påverka sin
arbetssituation.
I Vänsterpartiets Malmö kräver klimatkrisen en radikal och handlingskraftig klimatpolitik
som skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ställer om vårt samhälle för att hållas inom
de gränser naturen sätter upp.
I Vänsterpartiets Malmö är bostaden en grundläggande social rättighet och en del av
välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag.
I Vänsterpartiets Malmö behövs alla utifrån sin egen förmåga när vi tillsammans bygger
det goda samhället, det är en rättighet att ha ett arbete med goda arbetsvillkor att gå till
och därigenom också trygga sin ekonomi. Arbete är ett sätt att känna delaktighet,
förebygga isolering och skapa en identitet. I detta ingår också rätten till en bra och
likvärdig utbildning.
I Vänsterpartiets Malmö är ingen
fri förrän alla är fria.
Idag spelar det stor roll var du bor,
vilken klassbakgrund du har, vad
du heter i efternamn och vilket
kön du tillhör för dina möjligheter i
livet. Vi vill inte att det ska vara så.
För oss är politikens
grundläggande uppgift att
utjämna klyftorna i samhället och
skapa förutsättningar för alla
människors rätt till frihet.
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Ett hållbart arbetsliv
Det senaste året har det blivit all tydligare vilka som är de reella hjältarna i vårt samhälle,
vilka det är som bär oss andra när krisen kommer - oavsett om den är personlig eller ter
sig som en världsomspännande pandemi. Vård- och omsorgspersonalen som tar hand
om de av oss som är äldre, i de äldres egna hem eller på särskilda boenden, även när
anhöriga måste hålla sig borta. Personalen inom LSS som behöver hitta nya kreativa sätt
att hantera daglig verksamhet och vara en trygghet när världen känns osäker.
Socialarbetare som stöttar människor ekonomiskt och socialt när arbetstillfällen
plötsligt går förlorade, när isolering skapar problem i familjer och ungdomar inte längre
har skolan som en fast plats. Lärare som behöver ställa om undervisningen till digital från
en dag till en annan. Utan välfärdspersonalen skulle samhället stanna. Det är med dem och i förlängningen med varandra - vi behöver ha solidaritet, både i välgång och i kris.

Långsiktigt perspektiv - Ett hållbart arbetsliv
Det är en mänsklig rättighet att ha ett arbete att gå till där man har sin ekonomi tryggad.
Arbete är ett sätt att känna delaktighet, förebygga isolering och skapa en identitet. I
Malmö är arbetslösheten hög, och ökar på grund av Covid-19, samtidigt som det saknas
arbetskraft i välfärden. Stadens arbetsmarknadspolitik måste än mer fokusera på
matchning och utbildning. Vänsterpartiet vänder sig starkt mot sysselsättning för
sysselsättningen skull. Arbetsmarknadsinsatser måste vara meningsfulla och ge
människor bättre förutsättningar att få arbete, självförsörjning och makt över sitt eget
liv.
En stark offentlig sektor kräver mycket personal. Vänsterpartiets arbete för en bra,
solidariskt finansierad välfärd är också ett sätt att skapa fler arbeten. Vi vill att
kommunen ska planera för arbetsmarknadsåtgärder med sikte på kommunens egna
rekryteringsbehov. Vi vill omvandla kortsiktiga projektmedel till riktiga jobb. Vi vill ha en
utvecklad samverkan med statliga myndigheter inom arbetsmarknadsområdet som
utgår från individperspektivet.
Allas rätt till trygga och säkra jobb är en fråga om makt och demokrati. Allt fler tvingas
acceptera otrygga anställningar; tillfälliga jobb, timvikariat eller projektanställningar.
Många anställda i Malmö har idag någon form av otrygg anställning, framförallt av
Kommunals medlemmar. Otryggheten försvagar arbetstagarnas och fackföreningarnas
ställning på arbetsplatserna och leder till tysta arbetsplatser, så kan vi inte ha det!
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt område men då statens politik havererat
behöver Malmö stad ta ett stort ansvar för allas rätt till arbete. Vänsterpartiet vill att
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Malmö Stad erbjuder praktikplatser, utbildning och vägledning av god kvalitet som leder
till arbete eller studier. Vi vill att arbetsmarknadsinsatser ses som en integrerad del av
stadens arbetsgivarpolitik och att insatserna till stor del leder till arbete inom stadens
egna verksamheter. I ett jämlikt samhälle finns trygghet för alla, både ekonomiskt och
när vi drabbas av olika sociala problem. Socialtjänsten har en mycket viktig roll, dels i att
förebygga att problem uppstår dels som ett sista ekonomiskt skyddsnät. Under den
borgerliga regeringen utarmades a-kassan och sjukförsäkringen, det har lett till att fler
tvingas leva på ekonomiskt bistånd och att ekonomiskt bistånd inte längre är det
tillfälliga stöd som det var tänkt att vara. Det innebär att många Malmöbor tvingas leva
under ekonomiskt mycket knappa förhållande. Det problemet löser vi inte genom att
bestraffa och kontrollera de som tvingas leva på ekonomiskt bistånd utan genom en bra
arbetsmarknadspolitik och ett högkvalitativt socialt arbete.

Malmö Stad som arbetsgivare
Vänsterpartiet arbetar för att Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare och vara ett
föredöme för andra arbetsgivare. De anställda är kommunens främsta resurs.
Vänsterpartiet vill att Malmö Stad uppmuntrar till facklig organisering för att de anställda
ska kunna påverka sin arbetssituation. Det är en av Vänsterpartiets viktigaste uppgifter

9

att kämpa för löner som går att leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjligheter till
att utvecklas i sitt yrke för kommunens anställda. Det är inte bara en rättvisefråga utan
också en förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera personal i
framtiden. En socialistisk, feministisk och antirasistisk politik på ekologisk grund innebär
att förflytta makt och tillgängliggöra hela samhället för alla.
I ett jämlikt samhälle ska du vara trygg i att det finns en välfärd som tar hand om dig när
du blir gammal eller har andra omsorgsbehov. De senaste åren har Malmös vård och
omsorg dragits med stora besparingskrav. Det minskar jämlikheten i vår stad. Anställda
får springa snabbare, de som är i behov av vård och omsorg blir otrygga och närstående
får rycka in där samhället brister. En stor del av Malmö stads anställda jobbar inom vård
och omsorg. Det är kvinnodominerade arbetsplatser med låga löner och alltför ofta dålig
arbetsmiljö. Här finns de största behoven av stora personalsatsningar. Den absolut
viktigaste åtgärden för en bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet är att öka bemanningen –
det behövs fler anställda i vår välfärd. Det behövs också tryggare anställningar med
heltid som norm.

Ett demokratiskt arbetsliv
Kommunen har ett viktigt uppdrag i att utöka demokratin. Det finns en rad olika modeller
för hur kommuninvånare ska få möjlighet att lägga förslag och påverka beslut. Det är
viktigt, men minst lika viktigt för demokratin är hur vi Malmöbor tillåts påverka vår
välfärd och hur kommunens anställda får påverka sitt arbete. Arbetsplatsdemokrati ger
friskare anställda och bättre verksamhet. Olika företagsinspirerade New Public
Management (NPM) styrningsmodeller har, utan politiska beslut, införts i många
verksamheter. Denna styrning innebär kontroll och mätning istället för
personalinflytande och kreativitet. Vi vill att Malmö blir
aktiva i att utveckla tillitsbaserade arbetsplatser och
hittar andra styrningsmodeller än NPM. Personalen är
verksamhetens främsta resurs, därför ska
personaldemokratin öka.
Malmö stad har, när Vänsterpartiet var med och styrde
staden, fått pris för sitt jämställdhetsarbete, men det
finns mycket kvar att göra. Malmö stads
jämställdhetsarbete har visat att uttaget av
föräldraledighet är ojämställt och att den som tar
föräldraledigt dessutom halkar efter i löneutvecklingen.
Detta måste förändras. Malmö ska vara en arbetsgivare
som ser till att det går att kombinera jobb och
föräldraskap. Malmös jämställdhetsarbete måste

10

utvecklas och ha ett tydligt fokus på att omfördela makt och resurser. Organisationer
som arbetar med kvinnors rättigheter ska involveras i utvecklingen av arbetet med att
göra Malmö till en jämställd stad och arbetsplats. Alla nämnder ska arbeta med att
verksamheten och budgeten är jämställd. Så kan vi förflytta makt och resurser på riktigt.
Många av oss Malmöbor utsätts för diskriminering på en mängd olika sätt i arbetslivet.
Det är viktigt att kommunen föregår med gott exempel. Arbetet mot diskriminering
handlar om att se och förändra strukturer och om att omfördela makt och resurser, inte
endast om värderingar. Vi vill att det blir obligatoriskt för alla chefer att genomgå
utbildning i diskrimineringslagen. Arbetet mot diskriminering måste intensifieras, det
innebär aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, aktivt
mångfaldsarbete inom alla former av rekrytering, motverka att överkvalificerade med
utländsk bakgrund hamnar i isolering eller arbeten långt under deras utbildningsnivå.
Det stora antalet sjukskrivningar är ett stort problem i Malmö, för både personalen och
verksamheten. Att hela tiden behöva möta ny personal och vikarier försämrar kvaliteten.
Ett ökat välbefinnande på arbetsplatsen är en viktig jämställdhetsfråga eftersom
sjukskrivningarna ökar mycket i kvinnodominerade yrken. Arbetet med rehabilitering
måste stärkas, framförallt så att de som idag är sjukskrivna får möjlighet att återkomma
till jobbet. Vi behöver följa upp så att sjukskrivna inte köps ut utan erbjuds en bra
återgång till arbetet. Politiker och högre tjänstepersoner i kommunens tjänst ska inte
sko sig på sina uppdrag. Att vara politiker är och ska vara ett förtroendeuppdrag, inte ett
sätt att tjäna stora pengar.
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I Malmö Stad ska personalens sammansättning prägla det omgivande samhället.
Vänsterpartiet anser att flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska ses som en merit
vid anställningar. Personalen, framförallt cheferna, ska få utbildning i
diskrimineringsfrågor. Malmö ska vara en förebild när det gäller att anställa personer
med funktionsvariationer. Vänsterpartiet vill också ge chefer och personal
HBTQIA+-kompetens och stödja dem i att utveckla verksamheten de arbetar i.
Arbetet med genuspedagogik i förskola och skola samt jämställdhetsintegrering i hela
staden ska växlas upp under mandatperioden. Kompetensutveckling och
utbildningsinsatser är av yttersta vikt för att alla ska få ett respektfullt bemötande i
Malmö stad. Det är viktigt att politiskt möjliggöra de resurser och den arbetsmiljö som
individ- och familjeomsorg behöver för att motverka användandet av kontroll och
bestraffningar. Det socialt förebyggande arbetet är grundläggande för att kunna nå ett
socialt hållbart Malmö. Malmös socialtjänst har alldeles för litet utrymme att arbeta
förebyggande. Vänsterpartiet vill satsa mer resurser här för vi vet att det minskar enskilt
lidande och i längd.

Ett arbetsliv för alla - förkortad arbetstid
I Sverige har vi jämförelsevis lång normalarbetstid. Samtidigt är sjukskrivningarna och
utslagningen från arbetslivet ett allvarligt samhällsproblem. Kvinnorna som står för
större delen av det obetalda arbetet drabbas värst av stressen och känslan av
otillräcklighet i arbetslivet. Därför är förkortad arbetstid inte enbart en generell
välfärdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet genom en rättvisare
fördelning mellan betalt och obetalt arbete. Vårt mål är 6 timmars arbetsdag och 30
timmars arbetsvecka med
bibehållen lön.
En förkortad arbetstid ger
samhällsekonomiska vinster
genom minskade
sjukskrivningar och
arbetslöshet. Det är statliga
områden, därför måste en
generell arbetstidsförkortning
ske nationellt. Vi vill att Malmö
ska vara pådrivande mot
regeringen för införande av en
generell arbetstidsförkortning.
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I väntan på att politiken nationellt ska förändras, vill vi att Malmö Stad går före och inför
arbetstidsförkortning. Det ska i första hand ske inom de tunga och slitsamma
vårdjobben, där de flesta arbetsskador och sjukskrivningar sker. Vi vet att kvinnor
drabbas i störst utsträckning inom den offentliga sektorn, det här är ett sätt att bedriva
feministisk politik. Det är också ett sätt att göra Malmö Stad till en attraktiv arbetsgivare.
De företag som kommunen upphandlar av ska präglas av schyssta arbetsvillkor, socialt
ansvarstagande och vi vill att kommunen ställer miljö- och klimatkrav vid upphandlingar.
Upphandlingar ska alltid föregås av politiska beslut, diskrimineringsklausulen ska
användas aktivt och sociala hänsyn ska tas.
Följande målområden i Agenda 2030 kopplar vi till våra ambitioner om ett hållbart
arbetsliv:

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll
För att mäta om Malmö Stad går åt rätt håll gällande arbetsgivar- och
arbetsmarknadspolitiken, ska följande mål uppnås inom det kommande året:
●
●
●
●

att Malmö stad inte skall använda allmän visstid som anställningsform
att höja lönerna för de kvinnodominerade yrkena inom kommunen, kvinnors
arbeten måste uppvärderas
att avskaffa de delade turerna inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt
LSS
att rekrytera närmare 1000 fler anställda inom vård- och omsorg, LSS,
socialtjänst, förskola och skola
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●
●
●
●
●
●
●

att införa anonymiserade rekryteringsprocesser för att motverka diskriminering,
där kravprofilerna följs
att inrätta bristyrkesutbildningar i den kommunala vuxenutbildningens regi, med
anställningsgaranti i Malmö Stad
att det tillsätts en utredning för att se hur karensdagen ska kompenseras
att under året ska en arbetstidsförkortning påbörjas inom vårdyrken
att all kommunal representation ska vara alkoholfri
att inga utlandsresor görs för skattepengar utan ha föregåtts av politiska beslut
som kan granskas
att de alltför höga politiska heltidsarvodena ska sänkas från 86 840 kronor
(kommunstyrelsens ordförande) och 76 820 kronor (kommunalråd) till 47 600
kronor i månaden (ett basbelopp).

Ansvariga nämnder och styrelser
-

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa- vård och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
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Ett hållbart Malmö
Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt ställa om vårt
samhälle för att hållas inom de gränser som naturen sätter upp. Malmö stad har som mål
att hela staden ska vara fossilfri till 2030. Samtidigt rapporterar miljöredovisningarna att
staden misslyckas på nästan samtliga utvecklingsområden. Det är uppenbart att vi inte
kommer att nå målen med nuvarande takt. Det är inte målen i sig som ska reglera vår
verksamhet utan den fastställs av planetens gränser, något som forskningen ständigt
påminner oss om. Det krävs en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att
Malmö stad vågar och kan gå före.

Långsiktigt perspektiv - En klimatpolitik för framtiden
Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar klimat- och miljöfrågorna till
fördelningspolitik. Vi verkar för en jämlik fördelning av resurser inte bara mellan nu
levande människor, utan även i förhållande till kommande generationer. Villkoren för vår
miljös framtid ska dikteras av demokratiska beslut, inte av eventuell välvilja av några få
företagsägare. Ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom
enskilda individers miljömedvetna val, utan det krävs kollektiva politiska beslut där det
offentliga tar sitt ansvar och leder omställningen.
Vi vill inom en femtonårsperiod se till att all jordbruksproduktion på Malmö stads ägor
bedrivs ekologiskt. Nya arrendeavtal ska ges till arrendatorer som ställer om till
ekologiskt jordbruk. Kommunen ska i upphandlingen använda de råvaror som
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produceras på de ekologiska gårdarna i stadens närhet. Malmö stad ska genom sina
inköp till skolrestauranger och andra kommunala storkök öka efterfrågan på ekologiskt
odlad och närproducerad mat. Den internationella solidariteten kräver att vi köper etiskt
certifierade produkter. När Malmö stad lagar och serverar mat ska det alltid finnas en
respekt för olika trosuppfattningar och personliga val gällande matens innehåll. Målet är
minskad köttkonsumtion och en mer ekologisk, närproducerad och klimatsmart mat.
Vänsterpartiet vill också att staden ska verka för att bli helt självförsörjande på
fjärrvärme och förnybar el, särskilt producerad av sol och vind. Vi ser havet som ett
viktigt område för biologisk mångfald. Det är också en viktig mötesplats för människor
från alla delar av staden. För att denna viktiga livskvalitet inte ska utarmas krävs en
havspolitik med minskade utsläpp till havet.
Vänsterpartiet vill se färre bilar, bättre kollektivtrafik och fler cyklar i Malmö Stad. Vi
arbetar för att byggandet av spårväg startar snarast i Malmö, ett första steg är att bygga
om busslinjerna till extra stora bussar och skapa en bilfri innerstad, hastigheterna ska
också sänkas i alla
bostadsområden. Det skulle minska
privatbilismen till förmån för gång-,
cykel- och kollektivtrafik i hela
staden. Bilparkeringsplatserna
inom Malmö ska i första hand vara
för de boende. Vi vill minimera
parkeringsplatser i centrum för
arbetspendlare, och istället skapa
inpendlarparkeringar i stadens
utkant där p-avgiften ger gratis
kollektivtrafik. Hyrcykelsystemen
ska byggas ut med hyrstationer
också i ytterområdena,
utbyggnaden av cykelleder och flerfiliga cykelstråk ska utökas. Malmö stad ska verka för
att bli ett försöksområde för avgiftsfri kollektivtrafik. Om Malmö stad ska kunna
utvecklas, utan att kvävas av avgaser och strypas av bilköer, måste det ske en
utbyggnad av regionala spår. Den planerade utbyggnaden av hamnen måste ha ett yttre
godsspår och direkt spår mellan hamn och stambanan.

Energin är vår
För att klara klimatkrisen behöver vi ett Malmö som leder energiomställningen.
Produktionen måste anpassas för en hållbar energidistribution, vi vill därför att det
privatiserade elnätet ska återtas i kommunal regi och kompletteras av lokal
mikroproduktion. Ett kommunalt energibolag som investerar i fossilfri el- och
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värmeproduktion ska inrättas för att återta makten över omställningstakten. Malmö
Stad ska, via MKB och genom det kommunala planmonopolet, ställa krav på att all nyoch ombyggnad sker energieffektivt med miljöriktiga produkter. MKB ska ta fram miljöoch energideklarationer på samtliga lägenheter. Kommunen måste säga nej till allt
byggande med direktverkande el och ställa tydliga krav på utbyggnad av fjärrvärme i
hela staden. Alla nya kommunala lokaler ska utrustas med solpaneler.

Klimatsmarta alternativ för alla
Vänsterpartiet verkar för en jämlik fördelning av resurser och kopplar klimat- och
miljöfrågorna till fördelningspolitik. Vi vill därför innan mandatperiodens slut se att
solenergi är till för alla i staden, inte bara de som äger sitt hem. Malmö ska därför erbjuda
hyreshus att installera kommunala solpaneler på taken där överskottet återbetalas till
hyresgästerna. För att underlätta för Malmöborna att göra klimatsmarta val, oavsett ens
privata inkomst, vill vi öka tillgängligheten till, och kvaliteten på, återvinningsplatser för
förpackningar. Förutsättningarna för fler typer av återvinning och återanvändning som
ger miljönytta, till exempel textilåtervinning, ska utökas. Malmö stad ska underlätta och
stödja utvecklingen av en kollaborativ ekonomi, där enskilda på ett organiserat vis låter
resurser cirkulera mellan varandra utan vinstintresse. Vi vill därför att Malmö stad
upprättar fysiska platser för delningspooler, lekotek, allmänna verkstäder och
återbrukscentraler i varje stadsdel.

I Vänsterpartiets Malmö utökas tillgången på rekreationsområden, miljöer där annat än
trafik- och marknadsintressen får utrymme. Mer mat måste odlas i staden och
kommunen bör ta större ansvar i den processen. Ytor för stadsodling, ätbara parker och
kolonilotter med hyreskooperativ ska skapas i befintlig bebyggelse och vara en
självklarhet i all nybyggnation.
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Vänsterpartiet vill se högre ambitioner kopplade till Agenda 2030 och ett långsiktigt
perspektiv för vår stad. Vi tror inte att snabba lösningar kommer att göra den
grundläggande skillnad som krävs för att vår stad ska vara fossilfri 2030, vi anser att det
krävs genomgående reformer för att uppnå miljö- och klimatmålen i staden, där hela
planetens behov styr våra mål. Malmö stads investeringar, i infrastruktur, bostäder,
fordon och lokaler, måste alltid göras med syfte att uppnå våra klimat- och miljömål.
Arbetet med ett långsiktigt hållbart klimat måste finnas med som perspektiv i hela
stadens arbete, hållbara städer och samhällen måste vara både socialt och
klimatmässigt hållbara, annars kommer vi inte att kunna lösa krisen som världens
konsumtion nu innebär. Malmö stad kan vara en föregångare i det arbetet och ska vara
det.
Följande målområden i Agenda 2030 kopplar vi till våra ambitioner om klimatet:

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll
För att mäta om Malmö Stad går åt rätt håll gällande klimat- och miljöpolitiken, ska
följande mål uppnås inom det kommande året:
●
●
●

●
●

att Malmö stads investeringar, i infrastruktur, bostäder, fordon och lokaler, måste
alltid göras med syfte att uppnå våra klimat- och miljömål.
att Malmö stad ska främja hållbarhet och omställning genom att anta en
handlingsplan för att minska konsumtionen i staden
att Malmö stad i budgeten avsätter ekonomiskt stöd för utveckling av
icke-kommersiella strukturer för organisering av dessa resurser (delningspooler,
allmänna verkstäder, bogemenskaper och återbrukscentraler)
att Malmö stad gör upp en plan för att minska sin plastkonsumtion
att miljöavgifter för bilar som kör i staden införs
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

att kommunen stödjer bilpooler med miljöklassade bilar
att zoner kring alla skolor ska vara helt bilfria
att det påbörjas ett skifte för att Malmö stads tjänstefordon och arbetsfordon är
miljöklassade
att laddstationer för elbilar byggs ut
att resepolicyns riktlinjer kompletteras med krav på skriftlig dokumentation om
behovet av resan samt valet av färdmedel
att flyg endast får användas om tidsvinsten är minst 5 timmar enkel resa och
endast om resan överstiger 100 mil
att minst en ätbar park anläggs, där det ges möjlighet att stadsodla samt att
växterna i parken består av fruktträd och bärbuskar
att Malmö Stad tar fram en åtgärdsplan för att rädda bin och andra pollinatörer
att stadsbyggnadsnämnden planerar för ett eller flera nya koloniområden
att i dessa nya koloniområden ska villkoren vara att koloniföreningen tillämpar en
kooperativ hyresrätt
att Malmö stads egna verksamheter stegvis växlar över till allt mer lokal
växtbaserad mat
att Malmö stad, genom sina inköp till skolrestauranger och andra kommunala
storkök, ökar efterfrågan på ekologiskt odlad och närproducerad mat
att när Malmö stad lagar och serverar mat ska det alltid finnas en respekt för olika
trosuppfattningar och personliga val gällande matens innehåll
att Malmö stad verkar för att VA SYD avslutar sina upphandlade avtal med
entreprenörer och istället driva sophämtning i egen regi
att Malmö Stad startar en försöksverksamhet med “lekotek” inom ett par olika
stadsdelar och utvärderar verksamheten efter en viss tid i avsikt att utveckla och
sprida den.

Ansvariga nämnder och styrelser
Följande nämnder och styrelser har huvudansvar för att uppnå
kommunfullmäktigemålen under mandatperioden:
-

Miljönämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Copenhagen-Malmö port AB
Malmös Kommunala Bostadsbolag
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Bostaden är en rättighet - inte en handelsvara
Bostaden ska vara en grundläggande social rättighet och en del av välfärdspolitiken, inte
en handelsvara som i dag. Vi vill bygga ihop staden och ta bort barriärer mellan
bostadsområden. I vår stad ska det finnas samlingslokaler och ett rikt kulturliv i hela
staden. En kraftig utbyggnad av hyresrätter i stadens alla områden behövs för att
möjliggöra en blandad stad. Diskriminering och rasism leder till att alltfler utestängs från
rätten till bostad. Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis
bostadspolitik förutsätter ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv.
I en jämlik stad planeras stadsrummet utifrån alla de människor som vistas och bor där.
Stadsplaneringens främsta uppgift är att motverka segregation och öka tillgängligheten
för alla grupper. Malmö är en
segregerad stad. Det har gjorts
många, mer eller mindre lyckade
försök, att lyfta
socioekonomiskt utsatta
områden. Vänsterpartiet menar
att satsningarna måste vara
permanenta och utgå från de
boendes önskemål och behov. Vi
vill att det ska byggas billiga
hyresrätter av bra kvalitet i
områden som domineras av
villor eller bostadsrätter, det ska ställas högre krav än i dag på att privata aktörer att
bygga hyresrätter. Bostäder ska i första hand byggas för att möta Malmöbornas
efterfrågan av bra och billiga hyreslägenheter, de bostäder som byggs ska vara
klimatsmarta och hållbara.

Långsiktigt perspektiv - En bostadspolitik för alla
Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och i bostadsbristens Malmö har
bostaden blivit en klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på
kontakter och plånbokens storlek. Diskriminering och rasism leder till att alltfler
utestängs från rätten till bostad. För att säkra ett rättvist boende säger vi nej till
utförsäljning av lägenheter i det kommunala bostadsföretaget (MKB) och kommunal
mark. Kommunalt ägande av marken är en förutsättning för en demokratisk
stadsplanering. För att pressa priserna för hyresrätter och få fart på bostadsbyggandet
behöver kommunen ha egen byggkompetens.
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För att skapa likvärdiga rättigheter för kvinnor och män till det offentliga rummet krävs
att all stadsplanering har en tydlig konsekvensbeskrivning ur ett genus- och
tillgänglighetsperspektiv. Man ska inte vara rädd för att röra sig i Malmö. Arbetet med
full tillgänglighet för personer med funktionsvariationer måste intensifieras. En blandad
stadsbebyggelse ger en tryggare stad och en mer levande stadsmiljö som är mycket
mer trygghetsskapande än olika övervakningssystem. Kommunala lokaler ska kunna
användas på olika sätt, till exempel ska skollokaler vara öppna på kvällstid för föreningar
och fritidsverksamheter. Områdeslokala organisationer och föreningar ska involveras i
kommunens arbete mot segregation, rasism och diskriminering och lokala initiativ
stöttas och uppmuntras. Det är viktigt att fortsätta värna och etablera gröna stråk i form
av parker, alléer, natur- och rekreationsområden som att bevara den biologiska
mångfalden och det gröna är också viktigt för oss som bor i staden. Staden ska inte växa
på åkermark utan innanför Yttre Ringvägen.
Hemlöshet är inte acceptabelt. Att ha en bostad är en rättighet som det allmänna ska
trygga. Bostaden är dessutom ofta en
förutsättning för möjligheten till arbete.
Bostadsbristen är anledningen till att
hemlösheten ökar och lösningen är att
bygga fler bostäder till rimliga hyror,
något som marknaden visat sig
oförmögen att göra. Civila och icke
vinstdrivande organisationer ska
involveras i arbetet med att motverka
hemlösheten. Exempelvis Röda korset,
Stadsmissionen och Svenska Kyrkan
möter varje dag individerna bakom
hemlöshetsstatistiken och besitter
värdefull kunskap för att motverka densamma.
Dyra dygnsboende för hemlösa i privat regi dränerar den kommunala budgeten.
Pengarna borde satsas på boenden i egen regi och på att utveckla Bostad
först-modellen. Målet måste vara att alla som kan ska ha förstahandskontrakt.
Vänsterpartiet tycker ett bra sätt att skaffa lägenheter till hemlösa är att Malmö stad
köper bostadsrättslägenheter runt om i staden. Vi vill att det ska byggas och finnas
bostäder för alla Malmöbor, inte bara för de rika.
Vänsterpartiet vill se en mer aktiv bostadspolitik där lägenheter byggs som håller god
standard, och där människor kan bo under stabila förhållanden med långsiktig
besittningsrätt. Vi vill att LSS boenden byggs i enlighet med socialstyrelsens
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rekommendationer. Vi vill att hyresrätten som boendeform prioriteras upp i
stadsbyggandet och att MKB bygger nya permanenta lägenheter i en högre takt än idag.
Möjligheten att utöva och möta kultur i sitt eget bostadsområde är viktigt, särskilt om
man har dålig ekonomi och saknar erfarenhet eller vana att söka sig till konserthus eller
teatrar. Kultur ska finnas över hela staden genom allt från allaktivitetshus och
stadsdelsbibliotek till fria kulturgrupper, kulturskolans verksamhet och festivaler
underifrån. Genom att arbeta nyskapande med kulturförmedling kan fler få tillgång till
kulturen.

En stad som växer
Under de närmaste åren behöver det byggas tusentals bostäder i Malmö varje år,
flertalet i form av nya hyresrätter i flerfamiljshus. Det är viktigt med ett byggande där
hyrorna kan betalas av vanliga löntagare. Det behövs också byggas lägenheter av
varierande storlek, små lägenheter för de som behöver men också stora lägenheter för
stora familjer. Vänsterpartiet anser att byggnationen ska ske framförallt genom
förtätning av redan bebyggd mark och där kollektivtrafik, cykelbanor och service
fungerar. För att omvandla gamla industriområden till nya bostadsområden måste
staten och kommunen samverka för att sanera tomterna och parker ska ta mer yta i
anspråk när nya bostadsområden byggs.
En hållbar ekonomisk politik för ökad jämlikhet är grundläggande för en fungerande
välfärd. Därför vill vi att kommunen slutar att sälja Malmöbornas mark för att använda
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vinsterna till att finansiera driften av kommunens verksamheter. Vänsterpartiet vill att
kommunen tar fram en ny markanvisningspolicy där grunden är att all mark upplåts med
tomträtt. På detta sätt får vi en långsiktig hållbar ekonomi, där inkomsterna är stabila
över tid och inte beroende av marknadens intresse av att köpa mark. Kommunen ska vid
markanvisningar ställa krav på de privata byggherrarna att bygga bostäder med rimliga
hyror.
Vi vill också att kommunen upplåter mark till byggemenskaper. En byggemenskap är ett
sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som
ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet. Medan begreppet
byggemenskap avser processen att driva ett bostadsprojekt, så avser begreppet
bogemenskap, eller gemenskapsboende, ett sätt att bo. Närmare bestämt en
boendeform som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap mellan
dem som bor i huset.

Ett ansvarsfullt byggande
För att lösa bostadsbristen och dessutom ta kontroll över byggnadsprocessen för lägre
byggkostnader, vill Vänsterpartiet att
Malmö stad inrättar ett kommunalt
byggbolag. För att satsa på särskilda
projekt, t.ex. nya byggmetoder,
byggmaterial, arkitektur m.m. som inte
ingår i MKB:s uppdrag, ska ytterligare
ett kommunägt byggbolag med detta
uppdrag inrättas. Vänsterpartiet vill att
fastighetsägare tar sitt bostadssociala
ansvar, inte minst MKB. För att ingen
ska tvingas flytta efter en renovering
som kraftigt höjer hyrorna ska ett
kontinuerligt underhåll genomföras. Bostadstillsynen måste intensifieras för att
förhindra slumförvaltning och Vänsterpartiet tycker att MKB ska vara en aktiv
tvångsförvaltare.
Vänsterpartiet vill se en blandad stad och varierande boendeformer är en del i att skapa
den. Vi vill att kommunen ska skapa förutsättningar för kollektivhus i olika former och
medverka till att dessa byggs. Boendeformer där bostäder och förskolor och skolor
samlokaliseras ger en större gemenskap i boendet. Det skulle spara pengar och ge en
bättre demokratisk kontroll om fler HVB-hem (Hem för vård av barn) drevs i kommunal
regi. Istället för dyra upphandlade privata hotell- och härbärgesplatser till hemlösa kan
kommunen driva dessa billigare. Vänsterpartiet vill att varje gång ett avtal för en

23

upphandlad välfärdsverksamhet löper ut ska kommunen se över möjligheterna att ta
över verksamheten i egen regi.
Följande målområden i Agenda 2030 kopplar vi till våra ambitioner om bostäder:

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll
För att mäta om Malmö Stad går åt rätt håll gällande bostadspolitiken, ska följande mål
uppnås inom det kommande året:
● att all försäljning av MKBs bestånd stoppas
● att den vinst MKB gör ska användas till bättre villkor för MKB:s hyresgäster
● att hyreshöjningar ska hållas nere och om MKB går med vinst för att de inte
bygger tillräckligt, ska hyresgästerna få återbäring på hyran
● att bostadsbolagen med kommunalt inflytande (MKB och Rosengårds fastighets
AB) upprättar ett avtal med Hyresgästföreningen om att stärka hyresgästers
inflytande och makt i renoveringsprocesser, och garantera att hyresgäster ska få
möjlighet att välja bort renoveringar som leder till höjda hyror, ett så kallat 0 %
-alternativ
● att i MKB Fastighets AB:s ägardirektiv skriva in att dess ägaridé skall vara Malmö
stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång
och efterfrågan. MKB ska sätta samhällsnyttan främst och vara en garant för en
bostadspolitik som är socialt, miljö- och klimatmässigt hållbar
● att Malmö stad tar fram en ny markanvisningspolicy som säger att kommunen
från fall till fall avgör upplåtelseform och att tomträttsupplåtelse ska vara det
normala
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●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

att Malmö Stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet gällande
boende så att hyresrätter inte längre straffbeskattas
att Malmö Stad vid upplåtelse av tomträtter till bostadsbyggande ska villkora
byggandet av hyresrätter i högre utsträckning än idag
att MKB bygger nya permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än idag
att 1 procent av budgeten vid nybyggnation ska gå till offentlig konstnärlig
utsmyckning
att inrätta kulturombud i våra bostadsområden och på stadens arbetsplatser
att i samverkan med civila organisationer driva natthärbärge under perioden
oktober - april
att civilsamhället och ideella organisationer bjuds in att delta i arbetet med att
utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen med hemlöshet
ska lösas
att staden åter börjar köpa in bostadsrätter i hela staden i syfte att lösa de mest
akuta behoven av bostäder till hemlösa
att nya trygghetsboenden utan biståndsbedömning, som kan förmedlas via
Boplats Syd men där ett kriterium för att få flytta in är ålder, skapas
att staden skapar biståndsbedömda trygghetsboenden mellan hemtjänst och
särskilt boende
att kommunala lokaler ska kunna användas på olika sätt, t.ex. ska skollokaler vara
öppna på kvällstid för föreningar och fritidsverksamheter
att riktlinjerna för att bevilja bistånd till strukturellt hemlösa en vecka i taget
upphävs och att staden arbetar med långsiktiga lösningar istället, speciellt för
barnfamiljer
att ta tillbaka externa placeringar inom LSS och SoL
att återkommunalisera alla vård- och omsorgsboende till lokaler staden äger.

Ansvariga nämnder och styrelser
Följande nämnder och styrelser har huvudansvar för att uppnå
kommunfullmäktigemålen under mandatperioden:
-

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Boplats Syd
Malmö Kommunala Bostadsbolag
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En skola för alla
En bra, likvärdig och tillgänglig skola är förutsättningen för människors utveckling. Det
innebär att skolan är till för eleverna och inte för samhällets behov av att sortera
människor för kommande uppgifter i klassamhället. Skolan har två parallella uppdrag, att
ge kunskap för livet och demokratisk fostran. I skolan läggs grunden för ett tryggt och
demokratiskt samhälle. Idag har detta blivit allt viktigare, de som misslyckas i skolan
riskerar att hamna i arbetslöshet och kriminalitet. Alla elever måste ses utifrån sina
förutsättningar och ges det stöd de behöver. När skolan upptäcker elever som behöver
ett socialt stöd måste socialtjänsten finnas där och möta upp behoven.

Långsiktigt perspektiv - Meningsfull skola
Vänsterpartiet i Malmö arbetar för en förskola och skola vars främsta mål är att utveckla
eleverna till kritiskt tänkande individer. En förskola och skola som utplånar alla orättvisor
som baseras på kön, etnisk tillhörighet, klass, sexuell läggning, funktionalitet eller
religion. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften. Skolorna
ska ges bättre möjligheter att motverka
diskriminering och kränkningar. En kartläggning
om rasism bör, i samarbete med Malmö
Universitet eller annat lärosäte, genomföras för
att ge politiker och tjänstepersoner ett
underlag att arbeta vidare från.

Förskolans och skolans betydelse för
Malmös framtid
Det livslånga lärandet börjar i förskolan, en
kvalitativt bra förskola är en av de viktigaste
insatserna för att utjämna utbildningsklyftor i
samhället. Barn från familjer med låg
utbildningsnivå gynnas mest av en förskola
med hög kvalitet och bra utbildade pedagoger
som har tid och möjlighet att se alla barns behov. Genom att satsa på förskolan kan vi
göra förutsättningarna bättre för alla barn att gå igenom skolan med bra resultat. I
skolan behövs satsningar som möjliggör klasser med färre elever i, så lärarna kan ge
varje barn den uppmärksamhet och stöd som behövs. Vi vill se färre barn per grupp i
förskola, skola och fritidshem, ökade satsningar på elevhälsan och ändamålsenliga
lärmiljöer inklusive goda möjligheter till utevistelse. Vi vill se ett samarbete med Malmö
Universitet för att utbilda icke-legitimerade lärare i skolan ska upprättas för att öka
kvaliteten på undervisningen. Modersmålsundervisningen och studiehandledning är
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grundläggande för en demokratisk skola. Alla skolor ska utveckla den skapande
verksamheten, musik, konst och litteratur ska få större plats i undervisningen. Skolan
har ett stort ansvar för barns tillgång till kultur. Vi vill öka resurserna för att skolorna ska
kunna erbjuda t.ex. film- och teaterbesök. Allt detta är grunden för varje ungdoms
möjlighet att formas och hitta sitt yrkesval.
En jämlik förskola och skola kräver utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Vi
vill satsa på kompetensutveckling och ökad personaltäthet. Lärare ska i första hand
arbeta med elevernas lärande. En bra pedagogisk verksamhet i förskola och skola kräver
att personalen befrias från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och
kompetensutveckling.

Mäns våld mot kvinnor ska stoppas redan i skolan
De allra flesta människor som dör av våld i Sverige är kvinnor som mördas av sina
manliga partners. Vi vill förebygga och förhindra att det någonsin sker. Skolan har en
grundläggande roll att spela när det kommer till varje individs frihet och möjlighet till
utveckling. Vänsterpartiet
vill se nolltolerans mot
sexuella trakasserier i skolan
det innebär bland annat ett
förstärkt arbete med
sexualundervisningen,
förstärkt kuratorstöd och
elevhälsa samt aktivt
strukturerat arbete mot
sexuella trakasserier på
varje skola.
Alla tjejer, icke-binära och
transpersoner ska erbjudas
feministiskt självförsvar i
grundskolans senare år, och
det ska vara en valbar kurs på gymnasieskolan. När feministiskt självförsvar hålls ska alla
pojkar få undervisning i feminism och genus. Många barn befinner sig dagligen i en
påfrestande uppväxtmiljö, där de utsätts för misshandel, hedersförtryck, bevittnar våld
mot sin ena förälder och/eller får ta konsekvenser av missbruk i familjen. Socialarbetare
för ungdomar arbetar för att nå ungdomar i deras vardagsmiljö, vi vill att det arbetet
fördjupas. Det är viktigt att de som arbetar med barn och unga i socialtjänsten har
genus- och HBTQIA+-kompetens.
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Skolans kompensatoriska uppdrag är tydligt i skollagen. Skolan ska ge alla elever
möjlighet att nå så långt som möjligt oavsett bakgrund, förutsättningar och behov. Det
är hög tid att Malmö tar detta uppdrag på allvar och ger våra skolor de förutsättningar
som krävs för att kunna genomföra detta uppdrag i realiteten
Följande målområden i Agenda 2030 kopplar vi till våra ambitioner om pedagogisk
verksamhet:

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll
För att mäta om Malmö Stad går åt rätt håll gällande de olika skolformerna, ska följande
mål uppnås inom det kommande året:
●
●
●

●
●
●

att minska antalet barn i förskolans barngrupper
att antalet lärare i grundskolan per elev ska öka
att införa vikariepooler med fasta anställningar i skola och förskola så att
personalen får tryggare arbetsförhållanden, att bemanningen och kvaliteten
säkerställs
att varje termin låta samtliga elever i grund- och gymnasieskolan göra minst ett
besök på stadens kulturinstitutioner och i det fria kulturlivet
att minska skolans och förskolans byråkrati och administration och istället
garantera pedagogers tid för planering och kompetensutveckling
att ett samarbete med Malmö Universitet för att utbilda icke-legitimerade lärare i
skolan inleds
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●
●

att Malmös skolor erbjuder även de elever som inte är inskrivna i fritidshemmen
frukost
att en utredning om rasism på skolor och förskolor påbörjas.

Ansvariga nämnder och styrelser
Följande nämnder och styrelser har huvudansvar för att uppnå
kommunfullmäktigemålen under mandatperioden:
-

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
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Alla människors frihet
Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö. Frihet för alla
byggs bäst genom solidaritet och gemenskap. Den politiska debatten domineras i
dagsläget av talet om valfrihet; rätten att välja vård, skola eller försäkring. Vi i
Vänsterpartiet ser frihet för människor som någonting helt annat. Vi ser inte oss
Malmöbor som kunder, utan som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor där alla har
rätt till lika möjligheter oavsett storlek på plånbok eller vem du är. I en stad där vänstern
styr ska medborgaren ha inflytande över samhällsutveckling i stort och i smått. Malmö
Stad har ett ansvar, både gentemot sina anställda men också gentemot alla som bor,
lever och verkar i Malmö, för att alla människor ska få de bästa förutsättningarna att leva
fria liv.

Långsiktigt perspektiv - En öppen, tillgänglig och solidarisk stad
Vänsterpartiet är en del av den svenska och internationella arbetar- och
solidaritetsrörelsen. Vi vill genom facklig och politisk kamp bygga ett rättvisare
samhälle. För oss är politikens grundläggande uppgift att skapa jämlikhet mellan
människor, våra förslag går ut på att omfördela makt och resurser genom demokratiska
beslut. I en stad där hemlösheten ökar, mer än vart fjärde barn lever i fattigdom och
arbetslösheten är hög, krävs ett
aktivt arbete mot diskriminerande
strukturer.

Omfördela makt
I Vänsterpartiet Malmö fördelar vi
resurser efter behov och omfördelar
makt från arbetsgivaren till de som
arbetar. Vi inser vikten av vår
gemensamma sektor, både som den
effektivaste formen att ge jämlik
välfärd och för att skapa jobb.
Vi vill anställa fler, minska lönegapet och göra Malmö stad till en föregångare som
arbetsgivare genom att inte tvinga någon till osäkra anställningar.
Feminism genomsyrar allt i vårt Malmö. En feministisk stad handlar om att omfördela
makt och resurser. I Malmö ska vi arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär att
kommunen i all den service som ges till oss Malmöbor, samt hur kommunen agerar som
arbetsgivare, ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Vänsterpartiet har varit
drivande i utvecklingen att alla vi Malmöbor oavsett kön ska ges likvärdiga rättigheter,
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villkor och resurser. Feminism och jämställdhet är inget enskilt projekt utan ska
genomsyra all verksamhet.
Aktivt arbete mot rasism krävs i Malmö. Rasismen är ett faktum, inget politiskt
tyckande. Var än rasismen dyker upp står Vänsterpartiet i första ledet för att kämpa
emot. I kommunen krävs det ett strukturerat och planerat arbete för att bekämpa
rasistiska strukturer och fördomar. Strukturer ska synliggöras, makt och resurser ska
omfördelas. Kommunen har ett stort ansvar för att alla ska ha rätt att utöva sin religion i
Malmö. Antirasism och arbetet mot diskriminering ska genomsyra kommunens hela
verksamhet.

Hatbrott sker inte i ett vakuum, de uppstår när det finns en samhällelig acceptans av
sexism, rasism, funkofobi och homofobi, strukturer som hela tiden reproduceras i
majoritetssamhället. En effektiv bekämpning av hatbrott kräver samarbete mellan
kommun och polis. Kommunen har ett stort ansvar för vad barnen lär sig i skolan och
vilka signaler staden sänder ut kring människors lika värde. Vi lever i ett heteronormativt
samhälle där alla förväntas vara heterosexuella, där kvinnor och män ges snäva roller om
hur de får vara. HBTQIA+-frågor utmanar patriarkatet. I Malmö stads verksamheter ska
alla bemötas med respekt utifrån sin livssituation. I vårt Malmö ska alla vara välkomna.
Alla ska bli respekterade när de kommer till Malmö för att söka skydd. Gömda ska känna
sig trygga med att besöka kommunal verksamhet.

Lärande för livet
Vänsterpartiet i Malmö arbetar för en förskola och skola vars främsta mål är att utveckla
eleverna till kritiskt tänkande individer. En förskola och skola som utplånar orättvisor
som baseras på kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass, sexuell läggning, funktionalitet
eller religion. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften. En
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jämlik och demokratisk skola innebär att kritiskt tänkande uppmuntras och att det finns
en tilltro till människors förmåga och rätt att tillsammans skapa och försvara ett
demokratiskt samhälle. Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar,
skillnader som skolan ska kompensera för. De olika skolformerna från förskola till
vuxenutbildning har alla såväl en demokratisk som en pedagogisk uppgift. Lärande sker
även utanför skolan i många olika sammanhang och en viktig uppgift för skolan är att ge
varje elev chans att få utveckla den unika kunskapen. Alla barn leker. I leken utvecklas
barn till självständiga individer och lär sig att ta hänsyn till varandra och utvecklas.
Malmös lekplatser ska därför vara anpassade och tillgängliga för alla barn och föräldrar
oavsett funktionsförmåga

Kultur för alla
Kulturen är grunden för ett demokratiskt samhälle och själva förutsättningen för att vi
människor ska kunna utvecklas tillsammans, få nya perspektiv, förändra vår omgivning
och ta plats. Kultur är betydelsefullt för allas utveckling och ger oss redskap att uttrycka
oss och kritiskt granska vår samtid. Kulturen ska vara en självklar del av
välfärdssamhället, vilket innebär både att kulturen får kosta pengar och ska vara
tillgänglig för alla. Kulturen ska vare sig förbehållas en liten elit eller användas för att
marknadsföra Malmö, utan i första hand finnas till för alla oss som bor och lever i Malmö.
Tillgång till kultur ska garanteras oavsett tidigare erfarenheter, kulturellt kapital och
tjocklek på plånboken. Kulturpolitiken ska vara kompenserande för klassamhället
snedfördelning av kultur. Genom mycket låga eller inga avgifter ska alla kunna uppleva
musik, konst, film och teater eller ta del
av vårt kulturarv och tänkvärda
utställningar på museerna.
Öppettiderna på institutionerna ska
vara generösa och anpassade till
Malmöbornas behov. Malmö ska
erbjuda kulturpedagogisk verksamhet
för barn och unga på alla institutioner,
men också för alla
Malmöbor utan egen erfarenhet av att
uppleva och tolka utställningar och
föreställningar.
Malmö ska satsa på en kulturpolitik
som stödjer både bredd och spets.
Biblioteken har många roller: en öppen mötesplats där alla är välkomna, ett demokratins
hus som tillgodoser befolkningens behov av information och kunskap samt ett utrymme
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för samtal och diskussion. Biblioteken ska fortsätta vara och utveckla en plats där
litteraturen, läsandet och boken står i centrum. Skolans roll för att barn och unga ska få
del av kultur kan inte nog understrykas. Vi vill både att Unga Teatern och
skolbioverksamheten utvecklas, att fler fria kulturarbetare engageras i skolans
verksamhet. Kulturpraktik via Ung i Sommar där många av stadens unga under tre
veckor får praktisera på en av stadens kulturinstitutioner, ska utvecklas, förstärkas och
spridas bättre till alla stadens institutioner. Kulturarbetare är avgörande för Malmö som
kulturstad och de ska få bättre arbetsvillkor och möjlighet att överleva och verka i till
exempel skolorna och inom vården. Stödet till det fria kulturlivet måste öka kraftigt och
prioriteras. En grundläggande förutsättning för att kunna bedriva verksamhet är tillgång
till ändamålsenliga lokaler.
I ett samhälle där rasismen, sexismen och klassklyftorna ökar kan kulturen vara ett sätt
att mötas och ett verktyg att förmedla och skapa motstånd samt meningsfullhet. En bra
kulturpolitik ska vara förankrad i samhället, ha förmåga att se och följa de förändringar
och den utveckling som sker. I vår stad ska både majoritetskulturen och de olika
minoritetskulturerna kunna existera på sina egna villkor och respekteras för sin särart. Vi
vill bland annat se långsiktig finansiering av Rörelsernas Museum samt inrättandet av ett
Afrosvenskt informations- och kunskapscenter.

Förflytta makten från arbetsgivaren till arbetstagarna
Vänsterpartiet anser att det långsiktigt är viktigt att de anställda har möjlighet till
demokratisk påverkan och delaktighet. Otrygga arbetsplatser är tysta arbetsplatser, där
personalens engagemang inte tas till vara.
Vi värnar om personalens
meddelandefrihet som en medborgerlig
rättighet för offentligt anställda, men
även som ett verktyg mot
missförhållanden och maktmissbruk. Det
finns också ett tydligt samband mellan
delaktighet på arbetet och hälsa. Vi vill
använda de demokratiska
utvecklingsmöjligheter som finns inom en
politisk styrd verksamhet.
På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering.

Respektfullt bemötande i alla situationer
Alla människor som möter någon i Malmö stad ska få ett respektfullt bemötande,
oavsett om det handlar om en bygglovsansökan eller en barnavårdsutredning, första
dagen i förskolan eller sista terminen i gymnasiet. Vid myndighetsutövning är det extra
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viktigt att personalen arbetar mot fördomar och har kompetens att möta och förstå olika
sätt att leva på. Vi vill därför satsa på kontinuerlig kompetensutveckling gällande vård,
bemötande, HBTQIA+, genus, funktionsvariationer, rasism och språk. Vi vill säkerställa
tillgång på språk- och ämneskompetenta tolkar. Det är en förutsättning för
medborgarnas rättssäkerhet och jämlikhet i kontakt med myndigheterna.

Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle.
Alla kommunens förvaltningar måste därför ha kunskap om denna fråga för att kunna
agera förebyggande och uppmärksamma när någon blir utsatt. För de som har blivit
utsatta har Malmö stad ett bra handlingsprogram mot våld mot kvinnor. Arbetet med att
förverkliga detta ska fortsätta. I det arbetet vill vi att missbrukande kvinnors utsatthet
och våldet i samkönade relationer särskilt bör uppmärksammas. Hedersrelaterat våld
och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön,
sexualitet, makt och kulturella
föreställningar om dessa
företeelser. Det specifika med
hedersvåldet är att det utövas
med hjälp av kollektiva
kontrollmekanismer och många
gånger sanktioneras av släkt
och omgivning. Främst är det
flickor och unga kvinnor som
drabbas av hedersrelaterat våld
och förtryck, men även pojkar
och unga män blir utsatta. En
särskilt utsatt grupp är
HBTQIA+-personer.
Vänsterpartiet vill att Malmö
Stad ökar samarbetet och det ekonomiska stödet till kvinno-, trans- och tjejjourer. I
arbetet med att utplåna könsorättvisor är genuspedagogik viktigt. Genuspedagogiken
ger barnen många möjligheter istället för traditionellt begränsade. Ett aktivt
jämställdhetsarbete är också bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt
våld och sexuella trakasserier.

Stöd det antirasistiska och feministiska utomparlamentariska arbetet
Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med det feministiska och antirasistiska
arbetet, men det krävs också en stark utomparlamentarisk kamp för att förändring ska
ske. Vi vill därför att det i kommunen ska införas ett stöd för kvinnors organisering.
Eftersom den rasistiska rörelsen bygger på och upprätthåller manlig överordning är den
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ett direkt hot mot kvinnors rättigheter. Kampen mot rasism och högerextremism hör
därför nära samman med den feministiska kampen. Vi vill att kommunens
föreningsbidrag ska premiera arbete mot rasism och diskriminering. Det är viktigt att det
skapas forum och vägar för minoritetsgrupper att kunna påverka kommunens arbete.
Följande målområden i Agenda 2030 kopplar vi till våra ambitioner om alla människors
frihet:

Kortsiktigt tidsperspektiv (1 år) - Så går vi åt rätt håll
För att mäta om Malmö Stad går åt rätt håll gällande de olika skolformerna, ska följande mål
uppnås inom det kommande året:
● att det på stadens muséer införs ett automatiskt årskort vilket innebär att en
erlagd entréavgift gäller hela året ut för obegränsat antal besök
● att stödet till det fria kulturlivet ökar kraftigt
● att erbjuda kulturpedagogisk verksamhet för barn och vuxna på alla institutioner
● att Rörelsernas museum får långsiktig finansiering för att bedriva verksamhet i
nuvarande form
● att barn och ungdomars tillgång till litteratur ska prioriteras på biblioteken
● att göra lässatsningar som stimulerar läsandet genom t.ex. böcker på
arbetsplatser och vårdinrättningar
● att varje elev i Malmös skolor garanteras minst en kulturupplevelse på en av
Malmös kulturinstitutioner och/eller det fria kulturlivet per termin
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●
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satsa mer resurser på El Sistema, en orkesterverksamhet för barn, så fler barn i
Malmö nås
att Malmö Stad ska stötta mindre, lokala festivaler som arrangeras runtom i
Malmö
att det inrättas ett bidrag till kvinnors organisering.
att kommunens föreningsbidrag ska premiera arbete mot rasism och
diskriminering.
att stadens ansvar att se till människors behov också ska omfatta dem som
befinner sig i landet utan tillstånd och att socialtjänstens uppdrag därför också
ska innefatta papperslösa.
att det inrättas ett strukturerat dialogforum för kraftsamling mot rasism
att ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter inrättas
att ett speciellt bidrag för stöd till det antirasistiska och feministiska
utomparlamentariska arbetet inrättas
att lärare och rektorer ska utbildas i feminism och HBTQIA+-frågor.
att feministiskt självförsvar införs i grundskolans senare år och görs till en valbar
kurs på gymnasiet
att elevhälsan stärks på alla nivåer i Malmös skolor
att Malmö stads lekplatser ska tillgänglighetsanpassas.

Ansvariga nämnder och styrelser
Alla nämnder och styrelser i Malmö Stad.
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Budget för Malmö stad
Utgångspunkten för Vänsterpartiet är att det är Malmöbornas behov av en utbyggd
välfärd som ska styra budgeten, inte tvärtom. Många kommuner gör årligen
nedskärningar av välfärden genom att smygvägen inte räkna upp anslagen för
prisökningar, att antalet invånare blir fler och att lönerna stiger. När detta inte
kompenseras blir det färre kronor per barn eller per äldre vårdtagare, än året innan. Det
blir då nedskärningar. I Malmö har styret historiskt alltid kompenserat för pris- och
löneökningar, samt att vi Malmöbor blir fler. Brottet med denna tradition var anledningen
att Vänsterpartiet inte längre fick vara med i styret 2015.
Vi finansierar våra satsningar med en skattehöjning. Eftersom vi har en regering som
inte satsar på välfärden genom att höja de statliga skatterna måste vi agera lokalt.
Undersökningar visar att människor är villiga att betala högre skatt om det går till
välfärden. I kommunen kan vi styra detta mycket precist, därför väljer vi att höja skatten i
Malmö.
En höjd skatt innebär att nivån på välfärden blir högre varje kommande år i förhållande
till en oförändrad skatt. Det innebär en kvalitetsökning över tid, till skillnad från tillfälliga
inkomstökningar. En skattehöjning med en krona innebär 125 kronor extra skatt i
månaden för dig som tjänar 20 000, tjänar du 25 000 får du bidra med 168 kronor extra.
Den som har en månadsinkomst på 100 000 kronor får bidra med en extra tusenlapp i
månaden.
Vi är övertygade att det är bättre med en höjd skatt än en försämrad välfärd. Likaså är
det bättre med en höjd skatt än högre avgifter för olika kommunala tjänster. Avgifter
slår hårdare än skatt mot personer med låg inkomst. Vår budget är ett sätt att arbeta
med sociala investeringar, ett exempel är att genom att ha en bra förskola och skola ger
vi våra barn en möjlighet att få ett bra liv. Vår budget har som mål att omfördela för en
ökad jämlikhet i Malmö.

Budgetsatsningar i respektive nämnd
I Vänsterpartiets budget utgår vi från de beräkningar som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) gjort gällande pris- och löneökningar, vi har också tagit hänsyn till
befolkningsprognosen gällande ökningen av oss Malmöbor. Med detta som ett
ekonomiskt golv, som innebär att vi garanterar samma nivå 2021 som 2020, gör vi
dessutom behövliga satsningar i ett antal nämnder där behoven är som störst. Vi
föreslår höjda budgetramar för ett stort antal nämnder inför 2021. Det gör vi för att
nämndernas grunduppdrag ska stärkas, det behövs fler anställda inom välfärden.
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Riktlinjerna för ekonomistyrning
Riktlinjerna för ekonomistyrning reglerar kommunfullmäktiges ekonomiska styrning av
nämnderna och syftar till att tillsammans med kommunfullmäktigemålen och de
finansiella målen uppnå en hållbar ekonomi. Riktlinjerna omfattar inte de kommunala
bolagen, vilka istället styrs genom ägardirektiv.
Utgångspunkten är att nämnderna, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl
fungerande och effektiv verksamhet. Nämndernas grunduppdrag framgår av deras
reglementen. För att driva verksamheten erhåller nämnderna i budgeten ett
kommunbidrag för hela sin verksamhet alternativt flera kommunbidrag som avser
avgränsade delar av verksamheten. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom
kommunbidrag uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten.
De politiska nämnderna ska de konkreta besluten om hur de ekonomiska medlen ska
fördelas mellan nämndens olika verksamheter.
Servicenämnden ska endast ta ut de hyror som den faktiska räntan ger. Hittills har de
tagit ut en högre hyra än internbankens beslutade ränta vilket innebär att våra
kommunala förskolor, skolor och andra verksamheter får betala en högre hyra än den
verkliga kostnaden. Vi vill att dessa nämnder ska få behålla de pengarna till
verksamheten istället för att servicenämnden genererar ett överskott.

Investeringsverksamhet
Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnderna 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 framför allt avseende exploatering och utbyggnad av staden.
Övriga nämnder investerar i utrustning.
Det finns alltid ett val vid investeringar att antingen låna för att bygga i egen regi eller
hyra. Det är nästan alltid billigare att investera i egen regi än att hyra. Investeringar i
egenägda lokaler ska alltid prioriteras framför extern förhyrning. Det är den totala
kostnaden för driftsbudgeten som ska vara vägledande. När behoven i välfärden är stora
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behöver staden använda sina intäkter till verksamheterna. För investeringar använder vi
en modell av både eget kapital och lånefinansiering.
Malmö stad ska i alla sina investeringar utgå från de miljö- och klimatmål som finns i vårt
miljöprogram samt i nationella och internationella klimatöverenskommelser. Alla
investeringar ska redovisas utifrån hur varje enskild investering bidrar till att uppnå
dessa miljö- och klimatmål. Malmö stads investeringar, i infrastruktur, bostäder, fordon
och lokaler, måste alltid göras med syfte att uppnå våra klimat- och miljömål.
Försäljningar av exploateringsmark (exklusive avsättningar i form av
gatukostnadsersättning) ska upphöra och inga försäljningar av anläggningstillgångar ska
ske. Malmö stad ska inte heller avsätta pengar till resultatutjämningsreserven i tider av
stora behov i välfärden och hög arbetslöshet.

Befrielse från resultatansvar
Nämnden kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär
att nämnden för dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som
uppkommer under året. Nämnden har dock ett ansvar att även inom dessa områden
bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder. För
budgetåret gäller befrielse från resultatansvar för följande verksamheter:
• Teknisk nämnd – vinster exploateringsverksamhet
• Teknisk nämnd – marksanering och rivning
• Servicenämnd – marksanering och rivning
• Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag
• Arbetsmarknads- och socialnämnd – statsbidrag till flyktingmottagande
• Arbetsmarknads- och socialnämnd – ekonomiskt bistånd
• Arbetsmarknads- och socialnämnd – hemlöshet
• Arbetsmarknads- och socialnämnd – särskilda åtgärder till ett maximalt belopp om 100
Mkr beslutade av nämnden och under förutsättning att kostnader för ekonomiskt
bistånd och/eller hemlöshet minskar med motsvarande belopp.
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Finansiellt mål
Kommunfullmäktiges finansiella mål är en hållbar ekonomisk utveckling. För att mäta
graden av måluppfyllelse används två indikatorer.
• Årets resultat ska för år 2021 vara i balans.
• Malmö stad ska utgå från vad totalkostnaden för driftsbudgeten är vid investeringar,
lånefinansiering av egna investeringar ska prioriteras före hyrda verksamheter.

Viktiga förändringar
Nedan presenterar vi de förändringar vi vill göra i respektive nämnd i förhållande till de
styrande partiernas budget. De styrande partierna, Socialdemokraterna och Liberalerna
med stöd av Miljöpartiet har lagt en budget som har nedskärningar på över 216 miljoner
kronor. De nedskärningarna har inte vi i vår budget. Vi redovisar nedan skillnaderna
mellan vårt förslag och styrets i respektive nämnd. Alla siffror är i förhållande till vad
respektive nämnd hade i budget 2020, samt efter att kostnaderna har räknats upp med
index och demografi.

Kommunstyrelse
Vi vill sänka höga politikerarvoden för kommunalråd till ett prisbasbelopp och sparar
därmed ett antal miljoner kronor. Vi vill minska den centrala administrationen och se
över olika typer av stöd till näringsliv, start-ups och entreprenörsverksamhet. Vi lägger
heller inga pengar på ordningsvakter. Totalt minskar vi kommunstyrelsens anslag med
75 miljoner kronor.

Finans - Räntor och utdelningar
Vi anser inte att Malmös Kommunala Bostadsbolag ska dubbelbeskatta sina hyresgäster
och vi tar därmed inte ut någon vinst från bolaget. Då vi är i en lågkonjunktur använder vi
oss av medel från Resultatutjämningsreserven (RUR) och tar ut 320 miljoner kronor för
att använda i välfärdsverksamheterna.

Teknisk nämnd
Vi vill inte sälja ut den kommunala marken, utan istället att den upplåts med tomträtt.
Därmed får vi in ökade intäkter, för att det blir fler tomträttsavtal, som går att använda i
den årliga driften. För 2021 räknar vi att detta ger 75 miljoner.
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Teknisk nämnd, Exploateringsverksamhet
Vi vill inte sälja ut den kommunala marken, utan istället att den upplåts med tomträtt.
Därför tar vi bort engångsintäkterna, till skillnad från styret som ökar dem.

Miljönämnden
Vi ökar Miljönämndens anslag med 5 miljoner kronor, till skillnad från styret som gör en
nedskärning på drygt 2,3 miljoner. Vi vill speciellt utöka bostadstillsynen och
klimatarbetet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
För att göra förstärkningar av både den pedagogiska verksamheten och elevhälsan
lägger vi till 25 miljoner kronor, till skillnad från styret som istället skär ner med drygt 35
miljoner.

Grundskolenämnd
För att göra förstärkningar av både den pedagogiska verksamheten och elevhälsan
lägger vi till 100 miljoner kronor, till skillnad från styret som gör nedskärningar med drygt
36 miljoner kronor.

Förskolenämnd
För att göra förstärkningar av både den pedagogiska verksamheten och minskad storlek
på barngrupperna lägger vi till totalt 75 miljoner. Vi vill också införa en indexering av
inkomstnivåerna för gällande förskoletaxa, så att inte progressiviteten urholkas.
Trots att barnantalet minskar, sänker vi inte demografiersättningen med 45,9 miljoner,
till skillnad från styret. Vi vill att det tillfälligt minskade barnantalet används till att minska
barngruppernas storlek och behålla personalen. Styret väljer dessutom att göra
nedskärningar på våra yngsta barn med 9 miljoner.

Kulturnämnden
För att främja det fria kulturlivet och Malmöbors tillgänglighet till kultur, lägger vi till 10
miljoner kronor. Vi vill också finansiera en Malmöanknuten fortsättning av Rörelsernas
museums verksamhet. Styret skär helt sonika ned verksamheten med drygt 10,5
miljoner.
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Fritidsnämnd
För att utöka antal och kvalitet på mötesplatser och fritidsgårdar lägger vi här till 10
miljoner kronor. Styret väljer att skära ner knappt 12 miljoner kronor.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Styret väljer att satsa knappt 40 miljoner kronor på en av de hårdast drabbade
branscherna under covid-19-krisen. För att förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och
kvalitet i vård och omsorg lägger vi här istället till 75 miljoner kronor.

Funktionsstödsnämnd
Genom ett återtagande av externa placeringar till egen regi sparar vi pengar som kan gå
till att stärka kvaliteten. Vi lägger dessutom till 40 miljoner för att förbättra arbetsmiljö,
arbetsvillkor och kvaliteten i verksamheterna. Styret satsar 3,5 miljoner kronor.

Arbetsmarknads- och socialnämnd
Vi vill satsa på det förebyggande arbetet och skapa möjligheter för verksamheterna att
arbeta med lösningar för individer och familjer att komma i självförsörjning. Vi vill
anställa personer som i dagsläget går på försörjningsstöd, och enbart saknar ett arbete
för att kunna försörja sig själva, i verksamheten. Placering av barn och unga som
omhändertas enligt LVU ska finansieras men också ske i egen regi i större utsträckning.
För att höja kvaliteten i verksamheterna generellt och förbättra arbetsvillkor skjuter vi
också till 275 miljoner kronor. Styret lägger här 255 miljoner, men ger samtidigt
Arbetsmarknads- och socialnämnden resultatansvar för hemlöshet och ekonomiskt
bistånd, vilket kommer innebära stora nedskärningar då den lagstiftade rätten till
ekonomiskt bistånd måste betalas ut. Det kommer att drabba allt socialt förebyggande
arbete.

Arbetsmarknads- och socialnämnd, Hemlöshet
Vi sparar pengar genom att inte upphandla dyra dygnsplatser av privata mellanhänder, vi
köper och bygger istället lägenheter i egen regi för dessa pengar. Vi satsar på att i
samarbete med civilsamhället skapa tillfälliga härbärgesplatser under vintermånaderna.
Bostad är en rättighet, inte en handelsvara på en marknad. I vår budget så har nämnden
inte resultatansvar för eventuellt underskott.
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Arbetsmarknads- och socialnämnd, Ekonomiskt bistånd
Våra satsningar på välfärden kommer att generera nya arbeten. Vi vill se till att rusta och
anställa personer som i dagsläget går på försörjningsstöd, och enbart saknar ett arbete
för att kunna försörja sig själva, i Malmö Stads verksamheter. För oss är principen att alla
har rätt till ett arbete viktig. I ett solidariskt samhälle styr tanken om av var en efter
förmåga, åt var och en efter behov. I vår budget har nämnden inte resultatansvar för
eventuellt underskott.
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Driftsbudget
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