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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: ASN-2019-1968
Budgetskrivelse 2020
I förslaget till budgetskrivelse kan man läsa att ”för att arbetsmarknads- och socialnämndens
målgrupper ska kunna efterfråga bostäder krävs att det byggs bostäder till rimliga priser för hushåll
med låga inkomster samt större bostäder för familjer med fem eller fler barn”.
Sverigedemokraterna delar inte denna målsättning. Att Malmö gått från att vara en arbetarstad till att
bli en bidragsstad beror på att det politiska styret har gjort allt i sin makt för att attrahera nyanlända
och låginkomsttagare med svag förankring på bostads- och arbetsmarknaden, till Malmö.
Att Malmö ska fortsätta anpassas till människor med svag förankring på bostads- och
arbetsmarknaden är inte en väg framåt. Vissa människor kommer helt enkelt inte ha råd att bo i
Malmö. Deras boende i Malmö ska inte heller subventioneras av socialtjänsten. Staden ska inte heller
anpassas för dessa människor. Utan de ska flytta till de delar av Sverige där bostäder är tillgängliga.
Socialtjänsten ska inte heller subventionera bostäder för familjer som valt att skaffa fem eller fler barn.
I många fall handlar det om familjer som aldrig kommer få en bostad i Malmö eftersom de aldrig
kommer få den inkomst som krävs för att skaffa en bostad där en familj med fem barn kan bo. Om
dessa människors boenden i Malmö ska subventioneras innebär det att detta blir en fast kostnad för
arbetsmarknads- och socialnämnden.

Sverigedemokraterna motsätter sig planerade beställningar av boenden för hemlösa hushåll, två nya
paviljongbostäder för nyanlända enligt bosättningslagen samt nya modulbostäder för hemlösa. Denna
infrastruktur för fattigdom som Socialdemokraterna och Liberalerna bygger upp normaliserar den
ökande hemlösheten. Sverigedemokraterna vill minska hemlösheten i Malmö.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

7

Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21
Ärende: Budgetskrivelse 2020
ASN-2019-1968
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på förslaget till budgetskrivelse med hänvisning
till kommande budgetförslag i kommunfullmäktige, där vi kommer att presentera flertalet
förslag för att exempelvis sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd och hemlöshet genom fler
Malmöbor i arbete och egen försörjning. Vi ser särskilt allvarligt på avsaknaden av resonemang
kring kommande lågkonjunktur och dess konsekvenser på arbetslösheten i Malmö och ser stora
risken för enorma kostnadshöjningar framöver om inget politiskt ledarskap tas på området.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi härmed denna reservation.
Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2019-05-16
Ärende 5
Budgetskrivelse 2020
FRI-20-1355
Behovet av nya fritidsgårdar/mötesplatser i Malmö är fortfarande stort. Vi hoppades att
minoritetsstyret i fritidsnämnden skulle ha en större ambition när det gäller detta genom att
äska fler ekonomiska resurser.
Skapandet av nya fritidsgårdar i Malmö ser vi i Vänsterpartiet som en prioriterad fråga.
Därför vill vi att resurserna för det här ändamålet ska bli större inför framtiden.
Malmö Sommargårdar är en viktig verksamhet som erbjuder sommarvistelse till skolbarn
och förskolebarn som bor i Malmö. Vänsterpartiet tycker att det är bra att vi forsätter att
stödja denna verksamhet i form av ekonomiska resurser. Det är våra barn som har nytta av
de resurserna.
Vi ser i budgetskrivelsen 2020 en tydlig tendens av borglig politik. Vilket gör att vi i
Vänsterpartiet är mycket oroliga för Malmös framtid inom de närmaste åren.
Carlos González (V)
Med instämande av
Ulrika Williamsson (V)
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Reservation

Fritidsnämnden 2019-05-16
Ärende: § 64
Ang: Budgetskrivelse
Budgetskrivelsen tar upp en del viktiga utmaningar för fritidsnämnden, t.ex. färre barn och unga
som engagerar sig och att vi måste göra mer för att få tjejerna aktiva i föreningarna. Moderaterna
ville dock ha med en del andra synpunkter som styret inte ville och därför lämnar vi denna
reservation.
Med bakgrund av att besöksantalet på Hylliebadet stadigt ökar och på en del tider slår i taket vill
moderaterna se över priserna för att nyttja Hylliebadet. Vi har efterlyst en priskänslighets analys
och en sådan hade varit ett bra underlag för att kunna justera priset.
Moderaterna fortsätter hävda att vi måste få in andra aktören än kommunen i drift och ägande av
våra anläggningar. Det gör vi inte bara för att minska investeringsbehovet för kommunen utan
också för att vi ser en fördel med mångfald av aktörer i vår verksamhet.
Vi vill även se tydligare mål för vår fritidsgårdsverksamhet. Enligt rapporter besöker endast 7%
av våra barn och unga en fritidsgård. Om detta stämmer bör en djupare analys göras innan man
går vidare med planer på att investera och öppna fler fritidsgårdar.
Till sist anser vi att Malmö sommargårdar bedriver en så pass bra verksamhet att de borde på hela
den summa pengar de begär för att kunna bedriva sin verksamhet. Den extra miljon det handlar
om bör kunna justeras när ovan nämnda besparingar och korrigerar verkställs.
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landerup (M)

Med instämmande av

Danica Srnic (M)

Rebecka Los (M)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2019-05-16
Ärende: Fritidsnämnden 2019-1355
Ärendet gäller budgetskrivelse för 2020. Vi Sverigedemokrater vill belysa en del av utmaningarna
där vi i dag har problem att nå tjejer och få dem att stanna i verksamheterna. Vi tror att större
insatser behöver göras mot föräldrar samtidigt som vi tror att en naturlig övergång från skolan till
fritidsaktivitet hade varit en möjlighet att engagera fler tjejer i fritidsverksamhet.
I utanförskapsområdena finns en problematik med föräldrar som inte har tilliten till
föreningslivet och där tror vi att problemen inte finns hos barnen utan hos föräldrarna.

Anders Olin (SD)

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av:
Robert Nilsson (SD)

Patrick Angelin (SD)
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Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 20190524
Ärende: FSN-2019-770
Moderaterna vill särskilt belysa malmöbornas behov och rättigheter utifrån den lagstiftning
och de föreskrifter som ligger till grund för Funktionsstödsnämndens verksamheter. Inom ramen för detta ser vi dock ytterligare verktyg för att uppnå nämndmålen och möjligheten för
den enskilde att leva som andra i enlighet med LSS.
Jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet, självbestämmanderätt, inflytande
och medbestämmande är ledande begrepp för nämndens verksamhetsområde vilket även
ger utrymme till bredare förslag och lösningar. De individuella behoven och önskemålen är
viktiga faktorer för att uppnå goda levnadsvillkor och en hög livskvalitet. Om nämndens
verksamheter inte kan tillgodose behov eller upprätthålla lagstiftningen så är det också vårt
ansvar att söka lösningar.
Moderaterna yrkade att nämnden skulle lägga till: ”För att lösa lokalbehov, minska
brukartäthet och tillgodose individuella behov och önskemål vill nämnden öppna upp för ett
valfrihetssystem inom Daglig verksamhet i enlighet med Lagen om valfrihetssystem”.
Eftersom Lagen om valfrihetssystem ökar utbudet och således valmöjligheterna, bidrar till en
kvalitetskonkurrens och genom detta också stimulerar insatsens och lagstiftningens
intentioner så ser vi ett vidare syfte i att rikta in den dagliga verksamheten i enlighet med
denna lag. Ordföranden yrkade likadant men utan ”i enlighet med Lagen om
valfrihetssystem” då han inte ville specificera hur det ska förverkligas. Den skrivelse som
skickades vidare till kommunstyrelsen innehåller därav nu en lydelse med många fina ord
men utan verktyg till hur det ska förverkligas.
Vidare instämde Moderaterna i ordförandens yrkande om att ta bort siffror och objektsnamn i
tabellen för utbyggnad LSS-boende då bostäderna beräknats vara avsedda för sex individer
per boende vilket inte är i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter då detta kan antas vara
norm om det är systematiskt förekommande i en sådan plan.
Vidare yrkade vi på ett förtydligande av budgetskrivelsen under utbyggnad LSS-boende
sidan 13 vilket framgår av protokollet.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Margareta Håkansson (M)
Med instämmande av
Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Funktionsstödsförvaltningen 20190524
Ärende: 4: FSN-2019-770

Budgetskrivelse 2020
Vi Sverigedemokrater ser att den styrande minoriteten vill hålla god service till Malmöborna, i alla fall i teorin. Givetvis ska man rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Men, man ska alltid eftersträva kompetens,
det ska inte negligeras. Att ha två, outbildade händer till i en verksamhet, betyder
endast två händer, utbildning får aldrig negligeras.
Svårigheten att rekrytera personal med rätt utbildning kan aldrig rättfärdiga ersättare
utan rätt kompetens. Att ha två ”outbildade” händer till i en verksamhet, betyder endast två händer. Kunskap och utbildning får aldrig förbises.

För att möta de kommande årens utmaningar i form av ökat behov vill man bygga
mer och fler LSS-boende. Detta är ett behov vi ser ska komma och det får absolut
inte negligeras. Samtidigt måste vi naturligtvis bygga efter de regler som finns.
Socialstyrelsen är väldigt tydliga i sina rekommendationer. En gruppbostad bör ha tre
till fem boende med särskilt stöd för vuxna.
Vi Sverigedemokrater anser att rätt utbildad personal och rätt anpassade boenden är
högst nödvändigt och inget vi får lov att tumma på.

_________________________
Lisbeth Persson-Ekström (SD)

__________________
Jane Olin (SD)

____________________
Stefan Claesson (SD)

_____________
Jeanette Persson (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Funktionsstödsnämnden 2019-05-24: Ärende 4. Budgetskrivelse 2020

Vänsterpartiet ser med stor oro på utvecklingen inom funktionsstödsförvaltningen. Sjuktalen
är högre totalt sett än för Malmö stad som helhet.
Det är stora svårigheter att rekrytera och behålla personal. Störst är svårigheterna att
rekrytera sjuksköterskor för att bygga upp en fungerande HSL-organisation utan att anlita
extern bemanning.
Daglig Verksamhet visar på hög sjukfrånvaro och står inför en ökning av antalet deltagare
och en stor utmaning i att hitta lämpliga lokaler att starta verksamheter i.
Korta anställningar såsom timanställningar och deltidsanställningar ska ersättas med heltid
som norm.
Vänsterpartiet kan inte se att alla dessa utmaningar skulle vara enklare att lösa genom
privatisering, snarare tvärtom.
Malmö 2019-05-24
Anna Larsson (V)
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Reservation

Förskolenämnden 2019-05-22
Ärende 4: Budgetskrivelse 2020
FSKF-2019-7818
Då den presenterade budgetskrivelsen inte går helt i linje med den vision Moderaterna och
Centerpartiet har för förskolan i Malmö valde vi att yrka avslag i ärendet.
Moderaterna och Centerpartiet anser att det behöver göras stora förändringar i Förskoleförvaltningens arbete för att uppnå en trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv förskola för barn i
hela Malmö. Förskoleförvaltningen behöver påbörja arbetet att bygga effektiva och pedagogiska verksamheter som inte resulterar i orimliga och skenande hyreskostnader. Förskoleförvaltningen behöver stabilt arbeta mot att förändra eller avskaffa de byråkratiska regler och
bedömningar andra förvaltningar i Malmö som påverkar Förskoleförvaltningen, och i förlängningen i hög grad påverkar Förskoleförvaltningens förmåga att vara flexibla i sitt arbete.
Förvaltningen behöver skyndsamt se över sitt än så länge bristande arbete att locka utbildad
personal till kommunens förskolor. Där är en satsning på förskolelärarnas löner, i enlighet
med den budget som Moderaterna och Centerpartiet presenterade i höstas, ett steg i rätt riktning. Förskoleförvaltningen behöver dessutom förändra sin allmänna inställning gentemot
fristående aktörer, då dessa är en väsentlig och viktig del av förskolan i Malmö, samt på ett
nationellt plan fortsatt arbeta för att tillsynen av fristående verksamheter inte är kommunens
ansvar.
Då vårt yrkande inte fick gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet och kommer att återkomma i kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Joakim Larsson (M)

Torsten Gunnarsson (M)
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Vänsterpartiet
Reservation
Förskolenämnden, sammanträde 2019-05-22.
Ärende nr 4. Budgetskrivelse 2020.
Nämnden skulle i detta ärende ta ställning till nämndens budgetskrivelse för 2020, det vill
säga det dokument där nämnden meddelar Kommunfullmäktige vilka resurser den behöver
nästa år.
Malmös förskolor är i stort behov av mer resurser. Detta gäller såväl löpande
personalkostnader som investeringar i lokalförbättringar. De styrande partierna har i flera år
underfinansierat förskolorna vilket lett till stora nedskärningar och dålig arbetsmiljö.

Ett axplock av de satsningar Malmös förskolor behöver är:
● Riktade satsningar för att minska barngrupperna.
● Satsningar på modersmålsstödet.
● Konkreta och nämndsövergripande satsningar på att stärka den antirasistiska
kompetensen samt HBTQ-kompetensen.
● Full kompensation för de ökande lokalkostnaderna.
● Bibehållen utbyggnadstakt av nya förskolor för att kunna minska barngrupperna
● En rejäl höjning av barnpengen och strukturmedlen som idag inte omfördelar i
tillräcklig utsträckning.
Dokumentet innehåller dessutom ett avsnitt på sidan 11 där den styrande minoriteten vill
tumma på barnens friytor för att kunna tränga in fler barn på mindre ytor. Malmö har redan
idag stora barngrupper och detta skulle innebära en förvärring av problemet. Vänsterpartiet
yrkade därför att skrivningarna om friytorna skulle tas bort från budgetskrivelsen. Detta
förslag stöddes även av Miljöpartiet men då de andra partierna hellre ville ha kvar denna
öppning för att tumma på barnens rätt till en rymlig och god lekmiljö föll vårt yrkande. I
slutomröstningen avstod Vänsterpartiet därför från att rösta. Miljöpartiet valde däremot att
då stödja skrivelsen med formuleringarna om mindre lekytor, vilket är ledsamt.
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Då Vänsterpartiet vill förtydliga några av de satsningar Malmös förskolor är i stort behov av
och också betona att kvaliteten i Malmös förskolor kommer sänkas ytterligare om inte
tillräckligt tillförs avger vi härmed denna reservation.
Malmö, 2019-05-22
_____________________________________________
Joel Nordström
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich
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Reservation
Förskolenämnden.
Ärende 4. FSKF-2019-7818.
2019-05-22.
Budgetskrivelse 2020.

Sverigedemokraterna kommer att presentera en egen budgetskrivelse i
kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna i förskolenämnden yrkade därför avslag till
det av den styrande minoriteten framlagda budgetskrivelsen, till förmån för
Sverigedemokraternas framtida budgetskrivelse i kommunfullmäktige.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

…..........................................
Mette Lisberg (SD)

….............................................
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av:
.................................................
Christer Bengtsson (SD)

.................................................
Berit Eskilsson (SD)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, 22 maj 2019
Budgetskrivelse 2020
Diarienr: FSKF-2019-7818

Miljöpartiet ser oroväckande på skrivningarna i Budgetskrivesen 2020 om så kallad
ökad flexibilitet gällande friytorna. Malmö stads riktlinjer för friytor är framtagna
utifrån forskning, erfarenheter och gällande lagstiftning genom PBL, Boverkets
allmänna råd BFS 2015:1 FRI 1 och Boverkets vägledning 2015 ”Gör plats för barn och
unga! -En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolan och
förskolans utemiljö” och är överenskomna att följas i kommunfullmäktige.
Boverkets rekommendation lyfter följande: ”Vid bedömningen av om friytan är
tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan per barn och till den totala
storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan[.]
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. På en
gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och
socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a.
2009).”
Malmö stads riktlinje medger redan idag en viss flexibilitet just med hänsyn till att
förtätning ska vara möjlig samtidigt som vi inte inskränker på barns rätt till utveckling,
lärande och lek. Riktlinjen tillåter följande avsteg idag: ”En friyta på 30 m2 per barn är
Malmö stads ambition vid planering av förskolegårdar. Vid hårt exploateringstryck
finns det i tät stadsbebyggelse med tillgång till park inom 500 meter, möjlighet att vid
detaljplaneläggning pröva friytan inom ett spann mellan 25–30 m2/ barn. Dock krävs
då att det finns en sammanhållen yta som är minst 2 000 m2 samt att +3 i lekvärdesfaktor uppfylls vid bygglov. För de små förskolorna, 60 barn eller färre, gäller inte
kravet om minst 2000 m2 samlad yta. Kravet är istället minst 30 m2/ barn placerad
och utformad som en samlad yta, och med minst +3 i lekvärdesfaktor vid bygglov.
Avsteg från att friytan ska ligga i direkt anslutning till förskoleverksamhetens lokalers
entréer är inte möjligt.”
Att S och L styret försöker införa ytterligare avsteg från riktlinjen handlar inte om att
det är omöjligt att förtäta staden och samtidigt planera förskolor med tillräckliga
friytor. Det handlar om politiska prioriteringar kring vad som ska lämna plats i
stadsrummet för barns utveckling, lärande, lek och rekreation. Miljöpartiet är därför
tydliga med att den så kallade flexibiliteten inte ska vara på barnens bekostnad. Om
det i enskilda fall görs bedömning att det inte är möjligt att uppnå den överenskomna
friytan ska en utredning först visa att alla andra möjligheter har uttömts och barn
prioriterats tydligt över exempelvis biltrafik. En sådan utredning ska också
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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kompletterats med en gedigen barnkonsekvensanalys i enlighet med
kommunfullmäktiges utvecklingsplan för arbete med barnets rättigheter. Analysen ska
komma fram till vad som bedöms vara barnets bästa på kort och lång sikt. Är det då
fortfarande inte möjligt att leva upp till riktlinjen och barnets bästa, ska det då tydligt
framgå vad som har fått företräde i planeringen/resursfördelningen och vilka
kompensatoriska åtgärder föreslås.
Det är viktigt att komma ihåg att riktlinjerna vilar på forskning om barns behov och
utveckling men det är också en rättighetsfråga om hur resurser fördelas och inte minst
en arbetsmiljöfråga för både barn och pedagoger där friytan är en förutsättning för att
bedriva ändamålsenlig verksamhet.

Namn ledamot
Stefana Hoti

Namn ersättare
Surra Al Sakban

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-05-21
Ärende GRF-2019-10955: Budgersskrivelse 2020
Moderaterna och Centerpartiet vill genom denna reservation belysa våra tankar kring
grundskolenämndens budgetskrivelse för 2020.
Malmös elever förtjänar en väl fungerande skola och ingen elev ska lämna grundskolan utan
gymnasiebehörighet. Därför krävs det fler rektorer och lärare med större befogenheter, samt
att utbildningen bör anpassas utefter elevernas olikheter. Det krävs också tydliga krav på
kunskap i centrum samt ordning och reda i klassrummen. För att möjliggöra detta så krävs det
ytterligare resurser och en budgetskrivelse som tar skolans utmaningar på allvar. Moderaterna
och Centerpartiet tog höjd för detta i vår gemensamma budget som behandlades i
kommunfullmäktige i december. Vi ämnar fortsätta prioritera Malmös skolor, elever och
lärare även i det kommande budgetarbetet.
Då vi inte fick gehör för vårt avslagsyrkande så väljer vi att reservera oss till förmån för eget
kommande budgetförslag i kommunfullmäktige.

John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Tina Hill (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)
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Reservation
Grundskolenämnden, 2019-05-21
Budgetskrivelse 2020
Diarienr: GRF-2019-10955
Grundskoleförvaltningen skriver i budgetskrivelsen att de överväger att
undersöka om någon skola kan införa treterminssystem med ett kortare
sommarlov samt verkar för en förändring i arbetstidsavtalen. Ingenstans
beskriver förvaltningen huruvida de tänker sig att det kortare sommarlovet ska
innebära ledighet på andra tidpunkter under året eller om de anser att vissa
barn ska ha mer undervisningstid i skolan totalt sett.
Det förstnämnda med samma mängd undervisningstid skulle innebära att
eleverna går i skolan när andra elever är lediga och lediga när andra är i skolan.
Det skulle medföra att dessa elever skulle bli exkluderade ur en del sociala
sammanhang, men också förlora möjligheten att exempelvis åka på kollo eller
sommarjobba. Det andra alternativet innebär att fler lärare behövs och med
rådande lärarbrist är det troligen svårt att hitta utbildad personal som kan ta
uppdraget. Båda varianterna skulle kräva en förändring i arbetstidsavtalet,
vilket då självklart kräver dialog och samförstånd med fackförbunden. På
sittande nämnd blev det tydligt att fackförbunden inte är intresserade av
förändrat arbetstidsavtal.
En annan aspekt av treterminssystem är att barnen går miste om en längre ledig
period från skolan. För många barn är sommarlovet en tid för frihet och
kreativitet, där de själva får utveckla sina kunskaper och färdigheter. Fri lek, tid
för intressen, sociala relationer och avkoppling är väldigt viktiga aspekter av
barndomen som ger positiva effekter på vuxenlivet. Mer och mer tid är i dagens
samhälle uppbundet i olika aktiviteter och många barn lider av stress. Barn
behöver få utrymme för egen kreativitet, där de själva får ansvara för
aktiviteten. Självklart finns det barn som behöver stöd under sommarlovet,
exempelvis genom att delta i organiserade fritidsaktiviteter och sommarskola,
men det är viktigt att detta anpassas efter individen. Miljöpartiets syn är att
fritid är en viktig aspekt som ger avkoppling, stimulerar kreativitet, men som
också innebär ett ansvarstagande som ställer krav på förmågor såsom planering,
utförande och logistik. Förmågor som kommer att behövas livet igenom.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Dessvärre vann inte mitt yrkande om att stryka förvaltningens förslag kring
treterminssystem och förändrat arbetstidsavtal gehör. Därför reserverar jag mig
i denna del till förmån för eget yrkande.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnd

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-05-21
Ärende: GRF-2019-10955

Budgetskrivelse 2020
Sverigedemokraterna har varit tydliga med att vi vill minska avsatta medel för
Pedagogisk Inspiration och stärka stödet till kärnverksamheten i klassrummen och
skolorna.
I förslaget till budgetskrivelse vill man expandera Pedagogisk Inspiration och även
skapa en ny ”utvecklingsavdelning”. Sverigedemokraterna motsätter sig detta. Istället
för att efterfråga satsningar på en ny ”utvecklingsavdelning” borde budgetskrivelsen
fokusera på att lyfta behoven för den underfinansierade elevhälsan och de behov
som kärnverksamheten i skolorna har.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Oliver Limachi (SD)

____________________________
Nichodemus Nilsson (SD)
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Särskilt yttrande Vänsterpartiet
Grundskolenämnden 2019-05-21, Ärende nr 2 ”Budgetskrivelse 2020”
Budgetskrivelsen beskriver de stora utmaningar som grundskoleförvaltningen står inför de
kommande åren. För att Malmös skolor ska lyckas med det kompensatoriska uppdraget och på allvar
kunna bedriva en skola för alla elever menar vi att det krävs rejäla och medvetna satsningar på
verksamheterna.
I skrivelsen framgår ökade kostnader pga ökat elevantal, ökade hyreskostnader, insatser för
kompetensförsörjning, nya uppdrag och krav från staten i form av bla ökad undervisningstid i vissa
ämnen. Dessa utmaningar sammantaget anser vi kommer att kräva insatser och större ekonomiska
resurser inte effektiviseringskrav.
Då det i nuläget inte presenteras några siffror på hur mycket pengar som behövs för att kunna
uppfylla skolans uppdrag och möta de utmaningar som identifieras vill vi genom detta särskilda
yttrande förtydliga våra ståndpunkter.

Malmö 2019-05-21
Lisa Stolpe, V
Helena Olsson, V
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Reservation
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN 2019-05-24
CENTERPARTIET OCH MODERATERNA
ÄRENDE 6- Budgetskrivelse 2020

Centerpartiet och Moderaterna kommer återkomma med gemensamt budgetförslag i Malmö
kommunfullmäktige senare i år när vi fått en helhetsbild av Malmös ekonomi och yrkar därför avslag
på föreliggande förslag till budgetskrivelse för 2020
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi reservation.

Anton Sauer

Lilian Gerleman

Katarina Johansson

Sasha Steneram

Med instämmande av:
Bengt Svensson
Lucas Löweneng

Christian Asker
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-04-24 p6 Ärende: Budgetskrivelse 2020
Budgetskrivelse 2020

Vi yrkar att den föreslagna budgeten avslås till förmån för eget budgetförslag där
bland annat Grundskoleförvaltningen ålägges att endast låta elever med behörighet
till nationella linjer lämna grundskolan. Idag har endast cirka 75% av eleverna från
Malmös grundskolor behörighet till de nationella linjerna.
Man kan välja olika former för detta tex extra utbildning i varje årskurs från förskolan,
helgskola och sommarskola eller ett extra år inom grundskolan men viktigast är att
inte bara skicka problemen vidare.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta budgetförslag.

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Linus Nilsson (SD)

___________________________
Åke Guserus-Bengtsson (SD)

____________________________
Britt-Marie Nilsson (SD)
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Bilaga 6
Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende: Budgetskrivelse 2020

Vi i den borgerliga gruppen har en annan syn på hur man ska bedriva äldreomsorg. Bland
annat menar vi att andra utförare borde vara självklara inslag i vår verksamhet för att ge en
större valfrihet. När Malmö stad under lång tid legat i botten i riket i jämförelse med andra
kommuner är det dags med ett nytänk. Detta kommer redovisas i respektive partis
budgetförslag.
Med ovanstående motivering yrkade vi avslag.

John Roslund (M) Kay Wictorin (C) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M)
Med instämmande av: Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)
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Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-05-23
Ärende 05. HVO-2019-208
Budgetskrivelse 2020
Vi Sverigedemokrater ställer oss inte bakom detta förslag som ju bygger på den styrande
S+L konstellationens ekonomiska avsättningar.
Istället så föreslår vi den budgetskrivelse som baseras på Sverigedemokraternas
beräkningar och förslag avseende en tillförlitlig och finansierad äldrevård där vi bland
annat anslår medel som också skall säkerställa en god och adekvat demensvård.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)
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Bilaga 8

Reservation från Vänsterpartiet angående Budgetskrivning 2020
Vi ville få in Kommunals yttranden där det är tydligare vad som behövs än vad som syns i
förvaltningens budgetskrivning för 2020 (här i något förkortad version):
• Öka bemanningen pga att arbetsplatserna är så slimmade att många har svårt att finna
arbetsglädje och tid för reflektion, känna stolthet över sitt jobb och ha en social och
ekonomiskt hållbar utveckling där alla skall orka arbeta till pensionsåldern.
• Medel för en långsiktig och hållbar kompetensutveckling om Hälsa-Vård och
omsorgsförvaltningen skall uppfattas som en god och attraktiv arbetsgivare.
• Otrygga anställningar omvandlas till trygga genom en offensiv personalpolitik.
• De anställda måste känna att ledningen lyssnar på dem och ge dem möjlighet att visa sin
kompetens, ta ansvar och känna stolthet över sitt arbete.
Vi är mycket oroade över hur kommande budget skall kunna täcka alla de behov som framkommer i
budgetskrivningen: Brist på personal – framför allt i ordinärt boende – alltfler kommer att stanna
hemma vilket kräver mer kompetensutbildning och fler kostnader. ”Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten vård”innebär att fler kommer hem från sjukhuset i sämre tillstånd och
flexibilitet, bred kompetens och mer personal krävs.
På nämndens – framför allt Vänsterpartiets inrådan- skall en strategi utarbetas om hur demensvården
skall utformas i framtiden. Detta kommer naturligtvis också kosta då hela hemtjänstpersonalen skall
kompetensutvecklas.
Fortfarande kostar Heltid som norm som skall gå från 68.8 % till 75% i december 2019 och vidare
till 90% till maj 2021.
Ökad digitalisering har en personalkostnad på 5mkr och 10mkr för uppstartskostnader. Vi tror inte
att den nästkommande budgeten kommer att täcka alla kommande utgifter för en god äldreomsorg.

Malmö 26 maj 2019

Birgitta Ehlin

Madeleine Håkansson
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Bilaga 1

Reservation

Kulturnämnden 2019-05-22
Ärende 04. KN-2019-1554
Budgetskrivelse 2020
Sverigedemokraterna yrkar på avslag till Budgetskrivelse 2020. Kulturnämndens budget i
Malmö är allt för hög. Vi har länge yrkat för en minskning av kulturbudgeten med ca 50
mkr. Ekonomin i Malmö är på många håll väldigt ansträngd. Hälsa- vård och
omsorgsnämnden prognosisterar med ett underskott på 53 mkr i år bara för att nämna ett
exempel. Det kan inte vara så att kulturnämnden skall vara helt fredad från besparingar
när andra nämnder kämpar med att få en fungerande ekonomi.
Vi ser även att satsningar görs som vi inte ställer oss bakom exempelvis Rörelsernas
Museum där kulturnämnden själv går in med 5 mkr utöver de medel som
Kulturdepartementet satsar varje år.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande angående budgetskrivelsen
Kulturnämnden 2019-05-22, Budgetskrivelse 2020.
Vi tycker att den föreliggande budgetskrivelsen innehåller en bra beskrivning av
förvaltningens verksamhet och utmaningar. Det är bra att den har utgångspunkt i ett
kompensatoriskt perspektiv, vilket är centralt för att säkerställa att kulturutbudet i
staden på riktigt fördelas jämlikt och bidrar till ökad rättvisa och social hållbarhet.
Utifrån det anser Vänsterpartiet att Malmö stad bör prioritera att förstärka och bygga
ut kulturverksamheten, så att den når fler och är mer omfördelande. Att satsa
ekonomiskt på kulturen är politik för ett bättre, mer rättvist, mer socialt hållbart
Malmö, ett Malmö för alla. Därför tycker vi att nämnden bör få resurser för att bygga
ut några centrala välfärdsskapande verksamheter.
För det första tycker vi att det bör tillkomma fler stadsområdesbibliotek framöver,
med en prioritering mot områden som är socioekonomiskt utsatta och som har en
lägre täckningsgrad idag. Också för nuvarande bibliotek bör resurserna ökas, så att
man kan anställa mer personal och ha längre öppettider.
För det andra är modellen med allaktivitetshus mycket lyckad och bör utvecklas.
Dels bör de nuvarande allaktivitetshusen få mer personal så att de kan erbjuda fler
aktiviteter, dels bör resurser tillkomma för att kunna öppna fler.
Kulturskolan dras med en tydlig skevfördelning i vilka barn som är inskrivna, med
nästa fyra gånger så många i Norr som i Söder. Det är ett stort problem, och en av de
viktigaste metoderna för att åtgärda detta är El Sistema. Kommunala medel bör
tillskjutas för att El Sistema ska kunna öppna på fler skolor.
Slutligen tycker vi att nämnden, och Malmö stads styre, måste förhålla sig till de
stora neddragningar som görs av alliansen i Region Skåne, genom att kompensera det
fria kulturlivet i Malmö för en del av de bidrag som försvinner från regionen. Även
om vi kan hoppas att väljarna straffar alliansen för denna kulturslakt i nästa val,
riskerar oersättliga verksamheter och kulturutövare att tvingas stänga sin verksamhet
i Malmö dessförinnan, vilket kulturförvaltningens egen utredning tydligt visar.
Hanna Granér

Vänsterpartiet
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Skriftlig reservation Vänsterpartiet
Servicenämnden 21/5 2019
Ärende 3
Budgetskrivelse 2020
Servicenämndens beräknade överskott behålls av kommunledningen utan debatt. I
budgetskrivelsen föreslås att skillnaden mellan verkliga kostnader för räntor och räntedelen i
hyrorna skall resultera i en ökad inbetalning av överskottet till kommunledningen med 36
Mkr i avsnittet ”Driftskonsekvenser till följd av låg räntenivå (-36mnkr)” på sid 16.
Dessa pengar borde komma hyresgästerna tillgodo under 2020 eftersom mycket är
underfinansierat. Mer resurser till verksamheterna är i linje med vänsterpartiets budget
2020. Dessutom skall även den tidigare föreslagna skillnaden på 245 mnkr på samma sätt
användas av verksamheterna under 2020. Överskottet uppstår eftersom den verkliga
räntekostnaden är lägre än den som tas ut av hyresgästerna.
Vi föreslår därför att avsnittet får följande rubrik och text som ersätter det tidigare förslaget
”Driftskonsekvenser till följd av låg räntenivå (+281mnkr)
För 2020 skall den låga räntenivån komma hyresgästerna till god genom anpassning av
hyrorna så att pengarna kan användas i respektive verksamheter.

Förslaget innebär att följdändringar i tabeller och text.

Roland Nilsson(v)

Banesa Martinez(v)

Bilaga §137a
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-05-23
Ärende: TN-2019-521

Budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret
Sverigedemokraterna stödjer varken den styrande minoritetens mål eller budgetering
och yrkade därför på avslag till förmån för vår egen budget.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

Bilaga §137b

Tekniska nämnden 6
2019-05-23
Reservation

§ 137 Budgetskrivelse 2020 Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret
Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som
tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2020 med plan för 2021-2022.
För oss moderater och centerpartister är det oroväckande att vänsterstyret inte förmår att för åren
2020-2022 komma med fler skarpa idéer för hur tekniska nämndens ska kunna bidra till att minska
utanförskapet, hemlösheten, trafikinfarkterna, exploateringsproblemen, brottsligheten, den ökande
nedskräpningen och den upplevda otryggheten.
Moderaterna och Centerpartiet föreslår bland annat:
Säkerhet, trygghet, utanförskap och hemlöshet
Malmö är i dag en delad stad mellan de delar där invånarna får ta del av utveckling och tillväxt till
de delar av vår stad som lämnas helt utanför. Samhällsproblemen är allvarligare än på mycket länge.
I Malmö finns några av Sveriges största utanförskapsområden där hopplösheten har kommit att bli
en del av vardagen. I det växande utanförskapet, där maktlösheten och otryggheten får råda, har
också kriminaliteten sin grogrund. Det märks inte minst på alla uppgörelser med dödligt våld på
våra gator och torg.
För att vända utvecklingen krävs kraftfulla politiska reformer som främjar nya näringslivsetableringar och investeringar. Malmö måste besegra den grova brottsligheten och den omfattande
otryggheten som våra invånare känner.
Moderaterna och Centerpartiet vill trygghetssatsa genom en ökad polisnärvaro, ordningsvakter på
gator och torg och mer kameraövervakning. Vi vill inte längre uppleva att Malmöbor och
besökande påstår att vi är en otrygg stad.
Moderaterna och Centerpartiet vill också uppmuntra till innovation inom kommunen. I Sverige
finns en tradition av att via regelverk detaljstyra till exempel hur stort ett badrum ska vara.
Ambitionen har oftast varit att skapa en god livsmiljö för den boende, oavsett dennes
förutsättningar. Resultatet har istället blivit färre, större och dyrare lägenheter. Vi vill därför att
fastighets- och gatukontoret genom LiMA verkar för att det ska ställas så få krav på tekniska
lösningar som möjligt i kommunens upphandlingar. Istället vill vi att kraven i så stor utsträckning
som möjligt ska vara baserade på funktion, vilket uppmuntrar till innovation från entreprenören
och leder till en billigare slutprodukt för oss skattebetalare utan att tumma på kvaliteten.

Tekniska nämnden 7
2019-05-23
Reservation
Storstadspaketet
Vi är inte övertygade om att styret tar höjd för vår infrastruktur som följer med att ökande antal
bostäder och boende. Vi efterlyser övergripande åtgärder för att säkra det som finns under mark,
d.v.s. vatten, avlopp, dagvatten och avfallshantering på utpekade platser.
I budgetförslaget väljer man att i stort sätt bara redovisa åtgärder och förslag för kollektivtrafik och
cykel men väldigt lite för övrig infrastruktur. Vi känner en stor oro över att man så ofta negligerar
infrastrukturen under ytan. Redan idag ligger vi efter i utbyte och förnyelsetakt.
Inom storstadspaketet vill Moderaterna och Centerpartiet införa fler direktbusslinjer, till exempel
på gator som leder till Park & Rideanläggningar. Det ger pendlare till Malmö möjligheten att lämna
bilen utanför innerstaden och ta en snabb kollektivtrafik in till centrum och jobbet men också
boende i Malmös nya bostäder som behöver sin bil under arbetsdagen att resa kollektivt eller cykla
till en Park & Rideanläggning och fortsätta därifrån med sin bil.
För att underlätta för kollektivtrafikresenärerna inom Malmö vill vi fortsätta med det arbete som
påbörjats med att utveckla Malmös kollektivtrafik. Vi vill se fler busslinjer vara helt elektrifierade
för att minska utsläpp och buller, bygga fler busshållplatser med realtidsvisning och väderskydd för
att göra väntetiden så behaglig som möjligt. Vi beklagar därför att (S) inte hade styrka att få
Skånetrafiken att leva upp till handslaget om en eldriven linje 3 i december 2018 och en eldriven
mextrafik på linje 8 i december 2019.
Moderaterna och Centerpartiet kommer inte att acceptera fler förseningar på bytet till eldriven
busstrafik i Malmö.
Behovet av nattbussar bör också ses över för i samband med storstadspaketet så att varje malmöbo
tryggt och enkelt ska kunna ta sig hem vilken tid på dygnet som helst. Nattbussarna bör där, det är
möjligt, införa nattstopp det vill säga att bussen stannar på lämpliga ställen längs sin rutt för att öka
tryggheten och minska avståndet mellan busshållplats och hem.
Förtätning & exploatering
Vi vill ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utnyttja vår kvarvarande kommunala mark på
ett effektivt sätt d.v.s., vi måste börja ställa krav på att volymerna ovan mark utnyttjas. Om SBN
inte medger plan och bygglov för högre byggnader ska vi inte exploatera marken i fråga. Vi måste
börja inse att Malmö är en storstad (med svenska mått mätt) och vi kan inte fortsätta med
att ”slösa” med vår mark genom att bara bygga 4-6 våningshus i attraktiva lägen.
Merparten av förtätningen i Malmö kommer de närmaste åren ske i form av större exploateringar
av hamn- och industriområden. Det är positivt, men Moderaterna och Centerpartiet välkomnar
och uppmuntrar också initiativ i mindre skala. För att skapa mer variation i byggandet och öka
konkurrensen vill vi också underlätta för mindre byggföretag att bygga i Malmö. Därför vill vi att
tekniska nämnden i sina planbeställningar på lämpliga platser ska eftersträva att skapa flera, men till
ytan mindre fastigheter, så att många olika entreprenörer ska ha möjlighet att bygga i Malmö.

Tekniska nämnden 8
2019-05-23
Reservation

Mobilitet
I kategori mobilitet omfattas alla trafikslag men vi ser inga förslag på hur det begränsade
gaturummet ska fördelas för att alla trafikslag ska få plats.
Självklart är kollektivtrafik och cyklar viktiga men vi kan inte blunda för att det finns andra
trafikslag som behövs i Malmö, både i dag och under en lång tid framöver. Till den kategorin
räknas till exempel transporter till och från affärsidkare i city. Det måste finnas utrymme även för
nyttotrafik och besökande för att möjliggöra ett levande city
I vissa delar av Malmö är trafiken ohållbar med återkommande trafikinfarkter under
rusningstrafik , både morgon o kväll. Vi saknar förslag om hur vi ska kunna dela upp trafikslag på
olika stråk d.v.s. att fördela cykeltrafik, kollektivtrafik och övrig motorfordonstrafik på olika stråk
genom till exempel enkelriktningar, särskilda busstråk och separerade cykelbanor.
För att underlätta för boende utanför Malmö att resa kollektivt i Malmö vill Moderaterna och
Centerpartiet utreda var det finns möjlighet att bygga knutpunkter, och hur man på ett enkelt,
attraktivt och kostnadsmässigt fördelaktigt sätt kan fortsätta sin resa mot slutmålet med hyrcyklar,
cykelvägar och högklassig kollektivtrafik. Vi vill även utreda möjligheten för att kollektivtrafikbiljetten skall vara en del av parkeringsbiljetten.
För att minska onödiga utsläpp och tomgångskörning i köer vill vi arbeta med att ta bort den så
kallade söktrafiken av bilar som letar efter lediga parkeringsplatser. Vi föreslår därför att fler gator
får styrning av trafikljusen med så kallad grön våg för att minska onödiga stopp och accelerationer,
samtidigt som vi föreslår att ett modernt p-ledsystem till våra p-hus införs.
Nattetid finns det ingen anledning att ha tidsstyrda trafiksignaler utan dessa bör gå över till helrött,
vilket innebär att den som nalkas korsningen får grönt ljus och därmed kan vi undvika onödig
tomgångskörning.
För att öka omsättningen på parkeringsplatser och underlätta för att uträtta snabba ärenden som
kräver bil vill vi att en större andel parkeringsplatser ska vara tidsbestämda till 15 och 30 minuter.
Vi moderater och centerpartister vill självklart säkerställa att skyltad hastighet efterlevs. Samtidigt
upplever många laglydiga fordonsförare fartgupp som en kollektiv bestraffning då de anläggs på
grund av att ett fåtal förare inte håller beslutad hastighetsgräns. I stället bör Malmö införa
farthinder som aktiveras för de bilar som kör olagligt fort, gärna i kombination med de tekniska
lösningar som finns för att få signalkorsningar att slå om till rött då fordon nalkas i en för hög
hastighet i förhållande till den tillåtna. Detta skulle även skona ambulanser och andra
utryckningsfordon som får köra mot rött men inte kan undvika ett fast fartgupp.
Vi förslår också att fler övergångsställen och cykelöverfarter, inte minst i kollektivtrafikstråk, bör
regleras med trafikljus för att skapa ett jämnare flöde för samtliga trafikslag.

Tekniska nämnden 9
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Reservation
Förutom ovanstående förslag och synpunkter hänvisar vi till vårt kommande budgetförslag i
kommunfullmäktige.
Då vi inte kan ställa oss bakom (S) och (L)s budgetförslag anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Peter Olsson (C)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Henrik Malmberg (C)

Bilaga §137c
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Reservation
Tekniska Nämnden:

Ärende TN-2019-521

Reservation, nämndsbudget 2020
Malmöborna är värda en god, grön och människovänlig utemiljö, bra bostäder och
seriös planering för framtidens klimatutmaningar!
Det förslag till nämndsbudget som S och L arbetat fram och Mp ställt sig bakom innehåller
feltänk på en rad områden. Nämnden och därmed förvaltningen sitter kvar i en låsning vid
gårdagens trafiklösningar och i en förhoppning om att stora och viktiga problem ska lösa sig
själva. Budgeten bidrar varken till ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet.

Bostad som rättighet
I den inledande texten till Budgetskrivelsen konstateras att 20 000 hushåll har svårt att få en
nybyggd bostad och att ¾ av dom (alltså 15 000 hushåll) inte heller kan efterfråga en bostad
i det befintliga beståndet. Och så konstateras att utmaningen är att skapa bostäder med
lägre månadskostnad, men hur tänker man göra?
Att bara konstatera byggstarter av 1 500 bostäder de kommande fem åren, på mark som
kommunen äger, är inte att ta politiskt ansvar. Mer måste till för att med allvar bakom orden
konstatera “Bostad som rättighet”. För ord bygger inga bostäder - även om en skriver på ett
FN-initiativ (The Shift) och slår sig för bröstet om att i Malmö är bostaden nu en mänsklig rättighet.
Spänningarna och gapet mellan Stadsbyggnadskontorets och Fastighets- och gatukontorets
ansvarsområden är uppenbara. En överväldigande del av Malmös (och Sveriges) hemlöshet
är strukturell det vill säga att bostadsmarknaden inte lyckas möta de behov som invånarna
har. Det är inte fel på Malmös invånare, utan på bostadsmarknaden. I stor utsträckning är
detta ett problem som borde lösas nationellt, men det finns ändå en hel del ännu oprövade
åtgärder tillgängliga lokalt.
Vi kan se hur den kommunala politiken på miljöområdet har bidragit till utvecklingen av mer
miljövänligt byggande. Genom att ställa höga krav - som marknaden i första läget uppfattar
som besvärliga - drivs utvecklingen framåt. Det går inte alltid fort, men resultaten kommer. Vi
vet att det finns en hel del ännu oprövade möjligheter även vad gäller att pressa bostadskostnaderna. Yteffektivitet, samverkan mellan byggherrar, effektiviserade byggtider, redovisningsrutiner som gynnar hållbara materialval är bara några tänkbara förslag. Det är inte upp
till oss politiker att bedöma vad som är möjligt, bara att peka ut vad som är önskvärt.
I nämndsmålen för 2018 finns uppdraget att genomlysa och utveckla metoder för FGK:s möjligheter att pressa byggkostnaderna. Förvaltningen menar att uppdraget genomfördes på en
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månad, men ännu har vi inte sett något resultat. Om detta uppdrag klarades av på en månad, hur lång tid ska det ta att ha en dialog med stadsbyggnadsnämnden om hur hemlösheten ska lösas? Detta dubbelkommando riskerar att fördröja lösningarna och förvärra hemlösheten, och de dyra kortsiktiga lösningarna kommer att dra pengar från stadens övriga viktiga behov.
Ett förslag som nämns i budgeten, som vi ställer oss bakom, är att rabatten på tomträttsavgälderna ska kunna användas mer aktivt för att bidra till pressade boendekostnader och tillgänglighet för fler Malmöbor. Vi menar att det borde vara möjligt att rikta rabatterna ännu mer
specifikt än vad gäller plats i staden. Faktorer som yteffektivitet eller andra genomtänkta och
hållbara lösningar för att pressa boendekostnaden kan utvecklas i dialog med marknaden
och bostadsforskare.
Hemlöshetspolitiken måste få använda sitt bästa verktyg
Det är ett stort mysterium för Vänsterpartiet varför Malmös kommunledning väljer att avhända sig den lösning på akut bostadsbrist som är mest kostnadseffektiv och bäst för de boende. Att köpa in bostadsrättslägenheter och småhus och upplåta på ett- eller tvåårskontrakt
under tiden som en långsiktig bostadslösning för familjen upprättas skulle spara betydande
summor, samtidigt som akutlösningarna inte undandrar hyresrätter från bostadsmarknaden.
Idag är familjerna hänvisade till en oreglerad hyresmarknad med enorma kostnader och tveksam laglighet som följd, samt inte minst socialt ohållbara lösningar.

Tomträtt ska vara normen, försäljning undantaget
Att sälja spisen för att ha råd att gå på restaurang kan man inte göra i all oändlighet. Vår gemensamma mark är en ändlig resurs som måste vårdas och värnas. Vi ser fram emot en ny
markupplåtelsepolicy och kommer att verka för att den riktas mot att upplåtelse med tomträtt
ska vara normen. När nu många tomträttsavtal indexregleras i efterhand och relateras till dagens markvärden inser vi ännu tydligare vilka långsiktiga intäkter staden går miste om som
en följd av utförsäljningar av mark.

Cyklar och andra ekologiskt hållbara transporter
Det byggs många fina cykelvägar i Malmö, men än är inte bilens dominans bruten. Bilarna
måste flytta på sig så det blir tryggt, säkert och enkelt att cykla. Farthinder för att stoppa vansinnesköringar är avgörande för att barn och unga ska kunna röra sig till fots och på cykel.
På sikt vill vi se en bilfri innerstad, och ser sommargågatorna som viktiga steg på vägen dit.
En ny sommargågata per år är en lagom takt som bör behållas och på sikt ökas. Smarta och
effektiva godstransportsystem inom staden kräver både kunskapsinhämtning och -utveckling,
samt investeringar.
Vi vill se en ökad satsning på cykelbanor och andra ekologiskt och socialt hållbara transporter, vid sidan om satsningarna inom Storstadspaketet.

Klimat och miljö
Skyfallsplanen är budgetberäknad och tidsplanelagd, men utmaningarna av vad havsnivåhöjningen riskerar att föra med sig ligger ännu på statens och regionens bord. Även om fördelningen mellan statens, regionens och kommunens kostnader ännu inte avgjorts anser vi att
medvetenheten om riskerna skulle motivera avsättning av medel för de investeringar som
kommer att behövas. Inte minst med tanke på att stora delar av stadens utbyggnad planeras
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i områden som är direkt påverkade av havet, samtidigt som den sociala och ekonomiska
hållbarheten inte tillåter att investeringarna läggs på de framtida byggarna. Här behövs också
avsättning av medel för uteblivna investeringar: när nästa skyfall eller storm gör skador på
infrastruktur och byggnader behöver det finnas pengar utan att andra delar av kommunens
budget behöver belastas.
Detta är vad vi menar med klimatnödläge - att bli medveten om vad klimathoten kostar och
vara så förberedda det går på vad som komma skall, skära ner stadens klimatavtryck till den
nivå som Parisavtalet kräver samt sätta tryck på företag och invånare i staden att förändra
sitt beteende för att vända utvecklingen.
Klimatinvesteringar för att hindra skador av vatten är en del som Tekniska nämnden kan påverka, parker och gröna miljöer är en annan. Bibehållen eller ökad grönytefaktor per invånare
är en viktig utmaning när staden växer
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Begäran om investeringsram:
Mobilitet
Stadsmiljöutveckling
Exploatering
Storstadspaketet
Befintlig miljö
Fastighet/byggnader

Fler och tryggare cykelbanor
Insatser för att stoppa höga hastigheter
Minst bibehållen grönytefaktor per invånare när
staden växer
Bibehållen utbyggnadstakt
Ingen förändring
Ingen förändring
Inga återköp av fastigheter, inköp av bostadsrätter

Summa investering
Intäkter

44 mnkr
50 mnkr
450 mnkr
37 mnkr
173 mnkr
110 mnkr
864 mnkr

Exploatering

O kr

Driftkonsekvenser
Mobilitet
Stadsmiljöutveckling
Metodutveckling
Fastighet/byggnader

Metodutveckling och kunskapsinventering godstrafikprogram
Grönytor, renhållning
12 mnkr
Godstrafikprogram
10 mnkr
Byggardialog
Rätt till bostad,
Metodutveckling socialt inkluderande byggnormer

Summa utgifter
Intäkter

Malmö 2019-05-23

Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

Tomträtt

20 mnkr

3

Bilaga 1
Särskilt yttrande
!

Valnämnden 2019-5-14
Ärende 3: Budgetskrivelse 2020

Vid dagens sammanträde med Valnämnden - ursprungligen utlyst i utbildningssyfte för
nämnden inför EU valdagen den 26 maj - behandlades, något överraskande, även nämndens
budgetframställan för 2020.
Till skillnad från alla andra beslutsärenden under året avhölls nämligen denna gången inget
arbetsutskottsmöte för att bereda beslutsärenden inför nämndens sammanträde.
Ställda inför denna uteblivna beredningsprocess bestämde vi i M-C gruppen, efter kort
ajournering, att trots allt ställa oss bakom förslaget till beslut.
Vi anser att mer kraft behöver läggas för att bättre fånga arbete med förtidsröstningen och
dess planering, en uppgift som vi länge bedömt inte tillräckligt kopplats till valkansliet och
därmed valnämnden. Vi ser även ett behov av ökade arbetsinsatser under de kommande åren
inför valet 2022 vad gäller en ganska omfattande förändring avseende valdistriktsindelningen
i Malmö som en följd av den ökade befolkningsutvecklingen.
Vi kunde med detta korta varsel - och utan föregående AU-beredning - inte bedöma om
begäran om utökade anslag med hela 500.000 kronor årligen är en korrekt bedömning av
behovet för att säkra detta utökade arbete. En betydande utökning procentuellt i förhållande
till tidigare budgetanslag. Vi valde dock att lita på den bedömning som valkansliet gjort
genom det framarbetade tjänstemannaförslaget.

Mats Svanberg (M)

Rasmus Carlsson (C)

Med instämmande av
Karl-Assar Bagewitz (M)

Ingrid Gunnarson (M)

